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¶ÚfiÏÔÁÔ˜

Η σχεδίαση και η κατασκευή ενός Μεταγλωττιστή ή ενός ∆ιερµηνευτή για

µια γλώσσα προγραµµατισµού δεν είναι ούτε απλό ούτε εύκολο εγχείρηµα.

Το υλικό αυτής της Θεµατικής Υποενότητας προορίζεται για να σας διδάξει

τις βασικές εισαγωγικές έννοιες και να σας µάθει πώς µπορείτε να κατα-

σκευάσετε όχι έναν πλήρη Μεταγλωττιστή ή ∆ιερµηνευτή, αλλά κάποια

βασικά τµήµατα αυτού. ∆ίνει έµφαση στα πρακτικά προβλήµατα σχεδίασης

και υλοποίησης και όχι στην πραγµατικά πολύ εκτεταµένη θεωρία που υπάρ-

χει στη διεθνή βιβλιογραφία.

Για να καταφέρετε να κατανοήσετε πλήρως το υλικό αυτής της θεµατικής

υποενότητας χρειάζεστε να έχετε αποκτήσει τουλάχιστον ενός χρόνου προ-

γραµµατιστική εµπειρία σε κάποια γλώσσα προγραµµατισµού και να έχετε

βασικές γνώσεις από ∆οµές ∆εδοµένων, γλώσσα Assembly και στοιχεία θεω-

ρίας γλωσσών προγραµµατισµού. Μην ανησυχείτε όµως διότι το µέρος των

βασικών αυτών γνώσεων που είναι προαπαιτούµενο θα σας δοθεί µέσα από

την ίδια την θεµατική υποενότητα (εκτός βέβαια από την προγραµµατιστι-

κή εµπειρία ), ενώ πολύ περισσότερες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις θα

τις αποκτήσετε από τις αντίστοιχες θεµατικές υποενότητες «∆οµές ∆εδοµέ-

νων», «Αρχιτεκτονική Υπολογιστών», «Μικροεπεξεργαστές» και «Αυτό-

µατα και Τυπικές Γλώσσες».

Όσοι από εσάς θελήσετε να ασχοληθείτε σοβαρότερα µε Μεταγλωττιστές,

∆ιερµηνευτές και γενικότερα µε Μεταφραστές θα έχετε την ευκαιρία να

µάθετε περισσότερα πράγµατα και κυρίως να κατασκευάσετε ένα µικρό αλλά

πλήρη Μεταγλωττιστή ή ∆ιερµηνευτή στα πλαίσια της θεµατικής υποενό-

τητας «Εργαστηριακές Ασκήσεις σε Μεταγλωττιστές». Τέλος, όσον αφορά

τη βιβλιογραφία, επέλεξα για λόγους οικονοµίας χώρου να σας την παρου-

σιάσω συγκεντρωµένη στο τέλος του βιβλίου, αντί να την δίνω σε κάθε

κεφάλαιο ξεχωριστά. 

Ο τόµος που έχετε στα χέρια σας, έχει γίνει προσπάθεια να γραφεί σύµφω-

να µε τις οδηγίες και τα πρότυπα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήµιου

και προέρχεται από υλικό το οποίο διδάσκεται τόσο στο Τµήµα Μαθηµατι-

κών όσο και στο Τµήµα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπι-

στηµίου Πατρών. Για να φτάσει ο τόµος στη µορφή αυτή βοήθησαν σηµα-

ντικά τόσο τα σχόλια του Κριτικού Αναγνώστη, συνάδελφου Ι. Κοτρώνη,

όσο και του επίσης συνάδελφου και Ακαδηµαϊκού Υπεύθυνου της Θεµατι-
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κής Ενότητας Σ. Κάτσικα. Με την ευκαιρία αυτή θέλω να ευχαριστήσω

θερµά και τους δύο. 

Κοιτάζοντας λίγο στα περιεχόµενα του τόµου, το πρώτο κεφάλαιο στοχεύει

να σας δώσει µια σφαιρική και πλήρη εικόνα της οργάνωσης και λειτουργίας

ενός Μεταγλωττιστή. Στη συνέχεια, στο κεφάλαιο 2 θα µελετήσετε ζητήµα-

τα που αναφέρονται στη Λεκτική Ανάλυση και θα δείτε παραδείγµατα για

το πώς κατασκευάζουµε ένα Λεκτικό Αναλυτή µε το χέρι (γράφοντας κώδι-

κα) ή αυτόµατα χρησιµοποιώντας εργαλεία όπως το LEX. Στο κεφάλαιο 3

θα εξοικειωθείτε µε τις «γραµµατικές χωρίς συµφραζόµενα» και γενικότερα

τις συντακτικές εκφράσεις και δοµές (π.χ. δένδρα ανίχνευσης) που είναι απα-

ραίτητες για να προχωρήσετε στο κεφάλαιο 4, σε κάποιες βασικές τεχνικές

Συντακτικής Ανάλυσης. Στη συνέχεια στο κεφάλαιο 5, θα εξοικειωθείτε µε

τους πίνακες συµβόλων και τους τρόπους οργάνωσης και προσπέλασής τους

σε ένα Μεταγλωττιστή ή ∆ιερµηνευτή. Ακολούθως, στο κεφάλαιο 6, θα δείτε

τρόπους εσωτερικής αναπαράστασης του υπό µεταγλώττιση αρχικού (πηγαί-

ου) προγράµµατος, τη λεγόµενη «ενδιάµεση µορφή» του προγράµµατος,

αλλά και τον ενδιάµεσο κώδικα που παράγεται από τις διάφορες κατηγορίες

εντολών πηγαίου κώδικα. Τέλος, στο κεφάλαιο 7, θα δείτε διάφορες µορφές

τελικού κώδικα και πώς αυτός παράγεται από ένα απλό αλγόριθµο δηµιουρ-

γίας κώδικα, για κάποιο υποθετικό υπολογιστή πολύ απλής αρχιτεκτονικής.

Ο συγγραφέας

Παναγιώτης Πιντέλας

Καθηγητής Πληροφορικής

Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστήµιο Πατρών
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™Ùfi¯Ô˜

Στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι να σας παρουσιάσει σύντοµα και περιλη-

πτικά τι είναι ο µεταγλωττιστής, πού χρειάζεται, πώς είναι δοµηµένος από

διάφορες λειτουργικές ενότητες και πώς οι ενότητες αυτές επικοινωνούν και

συνεργάζονται µεταξύ τους. Επίσης σας βοηθάει να έχετε µια πλήρη εικόνα

για το περιεχόµενο των κεφαλαίων που θα ακολουθήσουν.

¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·

Όταν θα έχετε µελετήσει το κεφάλαιο αυτό θα µπορείτε να:

• εξηγήσετε τι είναι ένας µεταγλωττιστής,

• περιγράψετε τις διαφορές µεταξύ µεταγλωττιστών, διερµηνευτών, µετα-

φραστών και προ–επεξεργαστών,

• περιγράψετε εν συντοµία τη διαδικασία µετάφρασης–φόρτωσης–εκτέλεσης

ενός προγράµµατος,

• περιγράψετε τις φάσεις (δοµή) ενός µεταλωττιστή και ενός διερµηνευτή,

• εξηγήσετε τι είναι τα «περάσµατα» (passes) και πώς τα µειώνουµε,

• περιγράψετε σε συντοµία τις έξι φάσεις της µεταφραστικής διαδικασίας

που επιτελεί ένας µεταγλωττιστής,

• εξηγήσετε τι είναι τα tokens,

• εξηγήσετε τι είναι και πού χρησιµοποιείται ο πίνακας συµβόλων,

• αναφέρετε εργαλεία που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των µετα-

γλωττιστών,

• περιγράψετε µια ειδική περίπτωση διαδικασίας κατασκευής ενός µετα-

γλωττιστή (bootstrapping)

• περιγράψετε τα δένδρα ανίχνευσης και πού χρησιµοποιούνται.

ŒÓÓÔÈÂ˜ ÎÏÂÈ‰È¿

• Μεταφραστής,

• Μεταγλωττιστής, 

• ∆ιερµηνευτής, 

• Προεπεξεργαστής, 
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• Πηγαίος Κώδικας,

• Τελικός Κώδικας,

• Περάσµατα, 

• Tokens, 

• Bootstrapping, 

• Λεκτική Ανάλυση,

• Συντακτική Ανάλυση,

• Σηµασιολογική Ανάλυση,

• ∆ηµιουργία Ενδιάµεσου Κώδικα,

• Βελτιστοποίηση Κώδικα και ∆ηµιουργία Τελικού Κώδικα.

EÈÛ·ÁˆÁÈÎ¤˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜

Το κεφάλαιο αυτό θα σας βοηθήσει να αποκτήσετε µια συνοπτική µεν αλλά

πλήρη εικόνα του τι είναι ένας Μεταγλωττιστής και ένας ∆ιερµηνευτής, ποια

είναι η δουλειά τους, πώς είναι δοµηµένοι και πώς διαφοροποιείται η λει-

τουργία του ενός από τον άλλο. Είναι το βασικότερο κεφάλαιο της θεµατικής

υποενότητας που έχετε στα χέρια σας µια και σας, δίνει συνολική και σφαι-

ρική εικόνα της οργάνωσης, αλλά κυρίως των λειτουργιών, που επιτελούνται

µέσα σε ένα µεταφραστικό σύστηµα (πρόγραµµα), όπως είναι ο Μεταγλωττι-

στής και ο ∆ιερµηνευτής.

∆εν θα πρέπει να έχετε ιδιαίτερη δυσκολία µε το κεφάλαιο αυτό µια και σας

παρουσιάζει τις λειτουργίες των µεταφραστικών αυτών συστηµάτων από ένα

υψηλό επίπεδο και µε αρκετά απλό τρόπο. Επειδή όµως στη συνέχεια των

κεφαλαίων θα εξετάσουµε µία–µία τις λειτουργίες αυτές και θα δούµε αρκε-

τές από τις λεπτοµέρειές τους, θα σας διευκολύνει πολύ να έχετε στο µυαλό

σας τη συνολική εικόνα της µεταφραστικής διαδικασίας.

Έτσι, ξεκινάµε µε το να ορίσουµε τι είναι οι Μεταφραστές και ειδικότερα οι

Μεταγλωττιστές και οι ∆ιερµηνευτές, στη συνέχεια κάνουµε µια σύντοµη ανα-

φορά στις γλώσσες προγραµµατισµού και τη διαδικασία µετάφρασης–φόρ-

τωσης–εκτέλεσης ενός προγράµµατος για να δούµε κατόπιν τη δοµή ενός

Μεταγλωττιστή και τη διαφοροποίησή του από ένα ∆ιερµηνευτή. Κατόπιν βλέ-

πουµε τις λειτουργίες τους και στο τέλος κάποια εργαλεία χρήσιµα στην κατα-

σκευή µεταφραστικών συστηµάτων. 
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1.1 EÈÛ·ÁˆÁ‹

Ένας Μεταφραστής (Τranslator) είναι ένα πρόγραµµα το οποίο παίρνει στην

είσοδο ένα πρόγραµµα γραµµένο σε κάποια γλώσσα προγραµµατισµού

(αρχική γλώσσα – source language) και δίνει στην έξοδο ένα πρόγραµµα σε

κάποια άλλη γλώσσα (τελική γλώσσα – target or object language). Αν η αρχι-

κή γλώσσα είναι υψηλού επιπέδου, όπως C, ΡL/Ι, FΟRΤRAΝ, ΡASCAL

κ.λπ., και η τελική γλώσσα είναι χαµηλού επιπέδου, όπως Assembly ή γλώσ-

σα µηχανής, τότε ο µεταφραστής λέγεται Συµβολοµεταφραστής ή Μετα-

γλωττιστής (Compiler).

Παλαιότερα οι Μεταγλωττιστές εθεωρούντο εξαιρετικά χρονοβόρα προ-

γράµµατα για να τα γράψει κανείς. Σήµερα γράφονται µε αρκετά λιγότερη

προσπάθεια χάρις στην κατανόηση της οργάνωσης της διαδικασίας συµβο-

λοµετάφρασης (Compilation) και την ανάπτυξη προγραµµατιστικών εργα-

λείων για την υλοποίηση των διαφόρων τµηµάτων των Μεταγλωττιστών.

Στις περισσότερες περιπτώσεις συµβολοµετάφρασης, οι µεταφραστές µετα-

σχηµατίζουν το πρόγραµµα από την αρχική γλώσσα σε µια πιο απλοποιηµέ-

νη, που λέγεται ενδιάµεσος κώδικας ή γλώσσα (Ιntermediate Code or

Language). Μπορούµε να φαντασθούµε τον ενδιάµεσο κώδικα σαν µια

γλώσσα µηχανής ενός υποθετικού υπολογιστή, ο οποίος µπορεί να εκτελέ-

σει τον κώδικα αυτόν.

Ο µεταφραστής, ο οποίος µετασχηµάτησε το αρχικό πρόγραµµα στην ενδιά-

µεση γλώσσα και στη συνέχεια εκτελεί τη γλώσσα αυτή, καλείται ∆ιερµη-

νευτής (Ιnterpreter). Aντίθετα, ο µεταφραστής µε βάση την ενδιάµεση γλώσ-

σα θα συνεχίσει για να κατασκευάσει τελικό κώδικα. Μερικοί ∆ιερµηνευτές

εκτελούν τις εντολές της αρχικής γλώσσας χωρίς να κατασκευάζουν ενδιά-

µεσο κώδικα (π.χ. Βasic Ιnterpreters ή και JCL Ιnterpreters). Οι Ιnterpreters

είναι συνήθως µικρότεροι σε µέγεθος από τους Μεταγλωττιστές, αλλά και

αρκετές φορές πιο αργοί στην εκτέλεση των αρχικών προγραµµάτων.

Υπάρχουν και διάφοροι άλλοι τύποι µεταφραστών. Ο Assembler µεταφρά-

ζει προγράµµατα από γλώσσα Assembly ή assembly σε γλώσσα µηχανής,

ενώ ένας Προεπεξεργαστής (Ρreprocessor) µετασχηµατίζει προγράµµατα

από µια υψηλή γλώσσα σε ισοδύναµα προγράµµατα µιας άλλης υψηλής

γλώσσας. Π.χ. Ρreprocessor για δοµηµένη (structured) Fortran, preprocessor

για γραφήµατα (graphs) σε Fortran, Ρascal κ.λπ.
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1.2 °ÏÒÛÛÂ˜ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡

Συνέπεια των δυσκολιών του προγραµµατισµού σε γλώσσα µηχανής υπήρ-

ξε το πρώτο βήµα ανάπτυξης που είναι οι συµβολικές γλώσσες Assembly.

Σ’ αυτές τις γλώσσες αντικαταστάθηκαν οι λειτουργικοί κώδικες των εντο-

λών και οι διευθύνσεις δεδοµένων και εντολών µε συµβολικά ονόµατα για

ευκολία του προγραµµατιστή.

Το συµβολικό πρόγραµµα Assembly πρέπει πρώτα να µεταφραστεί σε γλώσ-

σα µηχανής από κάποιον Assembler και κατόπιν να εκτελεστεί. Τα macros

(macro–εντολές) είναι ψευδοεντολές Assembly, οι οποίες µετασχηµατίζο-

νται από το Μacro–Assembler σε µια ακολουθία εντολών Assembly και ίσως

και άλλων macros. Οι περισσότεροι σύγχρονοι Assemblers είναι στην πραγ-

µατικότητα Μacro–Assemblers.

Οι γλώσσες υψηλού επιπέδου αποτελούν τη φυσική συνέχεια στην εξέλιξη

των γλωσσών προγραµµατισµού και ήλθαν για να ανακουφίσουν τον προ-

γραµµατιστή από λεπτοµέρειες που δεν είχαν καµιά σχέση µε το προγραµ-

µατιζόµενο πρόβληµα, αλλά και να διευκολύνουν χρήστες, οι οποίοι δεν

είχαν άµεση επαφή µε Assemblers και ούτε υπήρχε λόγος να έχουν.

Το βασικό πλεονέκτηµα των γλωσσών προγραµµατισµού υψηλού επιπέδου

είναι ότι επιτρέπουν στο χρήστη να εκφράζει (προγραµµατίζει) αλγόριθµους

σε µορφές είτε κοντά στα µαθηµατικά είτε κοντά στη φυσική του γλώσσα,

είτε ακόµα και κοντά στη λύση του προβλήµατος που εκφράζει ο αλγόριθ-

µος. Το πρόβληµα που εισάγεται µε τις υψηλές γλώσσες είναι ότι το µετα-

φραστικό πρόγραµµα (Μεταγλωττιστής) είναι πολύ πιο πολύπλοκο από οποι-

ονδήποτε Μacro Assembler.

1.2.1 H ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË˜–ÊfiÚÙˆÛË˜–ÂÎÙ¤ÏÂÛË˜

Στο σχήµα 1.1 δίνεται διαγραµµατικά η διαδικασία Μετάφρασης–Φόρτω-

σης–Εκτέλεσης ενός προγράµµατος. Ο προγραµµατιστής γράφει σε κάποια

γλώσσα υψηλού επιπέδου το πρόγραµµά του, το οποίο ουσιαστικά είναι η

κωδικοποιηµένη λύση ενός προβλήµατος. Το πρόγραµµα αυτό στη συνέχεια

µπορεί να χρειάζεται προεπεξεργασία ή όχι. Aν χρειάζεται, τότε θα τροφο-

δοτηθεί στον προεπεξεργαστή του Μεταγλωττιστή, αλλιώς τροφοδοτείται

κατ’ ευθείαν στο Μεταγλωττιστή. Ο Μεταγλωττιστής εν γένει βγάζει έξοδο

σε γλώσσα µηχανής υπό µορφή µεταθετού κώδικα (relocatable code). Ο

µεταθετός κώδικας πιθανότατα περιέχει και αναφορές σε βιβλιοθήκες προ-

κατασκευασµένων ρουτινών (π.χ. µαθηµατικές συναρτήσεις κ.λπ.).



Οι αναφορές αυτές (procedure ή function calls) πρέπει να συνδεθούν µε τον

αντίστοιχο κώδικα από τις βιβλιοθήκες (µέσω του Linker), ώστε να καταλή-

ξουµε στον εκτελέσιµο κώδικα. Ο κώδικας σε εκτελέσιµη και µεταθετή

µορφή µπορεί, µετά από αίτηµα του χρήστη πρός το λειτουργικό σύστηµα

και τελικά πρός το φορτωτή (Loader), να εκτελεσθεί από τον υπολογιστή. Σε

κάποιες λίγες περιπτώσεις ο µεταγλωττιστής παράγει κώδικα Assembly,

οπότε στην περίπτωση αυτή χρειάζεται να κληθεί ο Assembler και η διαδι-

κασία συνεχίζεται όπως παραπάνω.

1.3 H ‰ÔÌ‹ ÂÓfi˜ ÌÂÙ·ÁÏˆÙÙÈÛÙ‹

Ο µεταγλωττιστής (compiler) παίρνει στην είσοδο ένα πρόγραµµα και παρά-

γει στην έξοδο µια ισοδύναµη ακολουθία εντολών µηχανής (σε µερικές περι-

πτώσεις παράγει ισοδύναµο πρόγραµµα σε Assembly). Η διαδικασία της

µεταφραστικής αυτής δουλειάς είναι τόσο πολύπλοκη που συνήθως χωρίζε-

ται σε διάφορες φάσεις (phases), (δείτε το σχήµα 1.2). Κάθε φάση είναι µια

διαδικασία (µέρος της συνολικής µετάφρασης) η οποία παίρνει ως είσοδο

κάποια µορφή του αρχικού προγράµµατος και παράγει στην έξοδο κάποια

άλλη αναπαράσταση.

1 5° § ø ™ ™ ∂ ™  ¶ ƒ √ ° ƒ∞ ª ª ∞∆ π ™ ª √ À

Πρόγραµµα χρήστη

Προεπεξεργαστής

Assembler

Mεταγλωττιστής

Loader/Linker

Eκτελέσιµο πρόγραµµα

™¯‹Ì· 1.1

∆ιαδικασία 

Mετάφρασης–Φόρτωσης

–Eκτέλεσης



Η πρώτη φάση – Λεκτικός Aναλυτής (lexical analyzer ή scanner) χωρίζει

χαρακτήρες της αρχικής γλώσσας (προγράµµατος) σε λογικές οµάδες–tokens.

Τα συνηθέστερα tokens είναι λέξεις–κλειδιά (keywords), όπως DΟ ή ΙF, ονό-

µατα µεταβλητών (identifiers), όπως Υ ή SPEED, σύµβολα τελεστών

(operator symbols), όπως = ή *, και σύµβολα στίξης, όπως παρένθεση ή

κόµµα. Η έξοδος του Λεκτικού Αναλυτή είναι µια ακολουθία από tokens που

δίνεται ως είσοδος στην επόµενη φάση, του Συντακτικού Αναλυτή (Syntax

Analyzer ή Parser). Τα tokens µπορεί να παριστάνονται µε ακέραιους κώδι-

κες, π.χ. το DΟ µπορεί να παριστάνεται µε 1, το * µε 2 και ο «identifier» µε

3. Στην περίπτωση του token «identifier» χρειάζεται και µια δεύτερη ποσό-

τητα που καθορίζει ποιος από τους identifiers του προγράµµατος αναφέρε-

ται από το συγκεκριµένο token.

Ο Συντακτικός Aναλυτής (Syntax Analyzer) οµαδοποιεί τα tokens σε συντα-

κτικές δοµές. Π.χ. τα τρία tokens που παριστούν το A+Β µπορεί να οµαδο-

ποιηθούν σε µια συντακτική δοµή που καλείται έκφραση (expression). Οι

εκφράσεις µπορεί να οµαδοποιηθούν σε εντολές (statements). Συχνά η συντα-

κτική δοµή θεωρείται σαν ένα δένδρο του οποίου τα φύλλα είναι τα tokens

που λογικά ανήκουν µαζί.

Στα πλαίσια της Σηµασιολογικής Ανάλυσης θα προσδιορισθεί ο τύπος του

αποτελέσµατος Α+Β (π.χ. integer ή real) και θα εισαχθούν εντολές που

κάνουν µετατροπές τύπων στα Α και Β, εάν και όπου χρειάζεται.

Στη ∆ηµιουργία του Ενδιάµεσου Κώδικα (Ιntermediate Code Generation)

χρησιµοποιείται η δοµή που παράγεται από τον Συντακτικό Αναλυτή για να

κατασκευαστεί µια σειρά από απλές εντολές. Οι εντολές αυτές συχνά απο-

τελούνται από έναν τελεστή (operator) και µικρό αριθµό από έντελα

(operands) και µπορούν να θεωρηθούν σαν ένα είδος macro εντολών. Η

βασική διαφορά µεταξύ ενδιάµεσου κώδικα και κώδικα Assembly είναι ότι

στον ενδιάµεσο κώδικα δεν χρειάζεται να γίνει αναφορά στους Καταχωρη-

τές (registers) που θα χρησιµοποιηθούν στις διάφορες πράξεις.

Η Βελτιστοποίηση του Κώδικα (Code Οptimization) είναι µια προαιρετική

φάση που χρησιµοποιείται για να βελτιώσει τον ενδιάµεσο κώδικα ώστε το

τελικό (object) πρόγραµµα να λειτουργεί–τρέχει πιο γρήγορα και/ή να κατα-

λαµβάνει λιγότερο χώρο στη µνήµη.

Η τελική φάση–∆ηµιουργία Κώδικα (Code Generation) ―παράγει τον τελι-

κό κώδικα (object code), αποφασίζοντας για τις θέσεις µνήµης των δεδοµέ-
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™¯‹Ì· 1.2

Oι φάσεις ενός 

µεταγλωττιστή

Πηγαίο πρόγραµµα

Λεκτική ανάλυση

Συντακτική ανάλυση

Σηµασιολογική ανάλυση

∆ηµιουργία�

ενδιάµεσου κώδικα

Πίνακας�

συµβόλων

∆ιαχείριση�

λαθών

Bελτιστοποίηση�

ενδιάµεσου κώδικα

∆ηµιουργία�

τελικού κώδικα

Tελικό πρόγραµµα
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νων, διαλέγοντας κώδικα για την προσπέλαση κάθε δεδοµένου και επιλέγο-

ντας τους καταχωρητές µε τους οποίους θα γίνει κάθε υπολογιστική πράξη.

Aποτελεί τη δυσκολότερη φάση πρακτικά και θεωρητικά.

Η διαχείριση Πινάκων (Τable–Μanagement, Βookkeeping) διατηρεί πληρο-

φορίες για τα ονόµατα που χρησιµοποιούνται στο πρόγραµµα, όπως τύπος

(real, character κ.λπ.), µέγεθος και άλλες. Η φυσική δοµή που χρησιµοποι-

είται για τις πληροφορίες αυτές καλείται Πίνακας Συµβόλων (Symbol Τable). 

Ο Χειριστής Λαθών (Error Handler) καλείται κάθε φορά που διαπιστώνεται

κάποια ανωµαλία στο πρόγραµµα. Εκδίδει διαγνωστικά µηνύµατα και ρυθ-

µίζει τις πληροφορίες που τροφοδοτούνται από µια φάση σε άλλη, ώστε κάθε

φάση να µπορεί να συνεχίσει την δουλειά της. Είναι λογική απαίτηση από

κάθε µεταγλωττιστή η µεταφραστική διαδικασία να φτάνει µέχρι το τέλος

της ώστε στα εσφαλµένα προγράµµατα να αποκαλύπτονται από το Μετα-

γλωττιστή όσο το δυνατόν περισσότερα από τα λάθη που υπάρχουν.

Ένας Μεταγλωττιστής και ένας ∆ιερµηνευτής µπορούν να θεωρηθούν ότι

αποτελούνται (δοµικά) από δύο τµήµατα όπως φαίνεται στο Σχήµα 1.3. Το

εµπρόσθιο τµήµα (front–end) είναι ίδιο και στις δύο περιπτώσεις. Το οπίσθιο

τµήµα, (back–end) στην περίπτωση του µεταγλωττιστή περιλαµβάνει τις λει-

τουργίες που αναφέρονται στο Σχήµα 1.3 και περιγράφτηκαν προηγουµέ-

νως, ενώ στην περίπτωση του διερµηνευτή περιλαµβάνει τον εξοµειωτή που

εκτελεί τις εντολές του ενδιάµεσου κώδικα.

Εξηγήστε τη δοµική διαφορά µεταξύ ενός µεταγλωττιστή και ενός διερ-

µηνευτή.

ÕÛÎËÛË 
∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 

1.1
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™¯‹Ì· 1.3

Oι λειτουργίες µεταγλώττι-

σης και διερµήνευσης
Πηγαίο πρόγραµµα

Front–End

Eκτελέσιµο πρόγραµµα

Mεταγλωττιστής�

Back–End

Eξοµοιωµένη εκτέλεση

∆ιερµηνευτής�

Back–End

• Λεξ. ανάλυση�

• Συντ. ανάλυση�

• Σηµασ. ανάλυση�

• Eνδιαµ. κώδικας�

• Bελτιστ. ενδ. κώδικα

• ∆ιαχ. µνήµης�

• ∆ηµ. τελικού κώδικα�

• Bελτιστ. τελ. κώδικα

∆ιασύνδεση

Eξοµοιωτής της�

υποθετικής µηχανής

Eνδιάµ. κωδ. υποθετικής µηχανής
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1.3.1 ¶ÂÚ¿ÛÌ·Ù·

Κατά την υλοποίηση ενός Μεταγλωττιστή κοµµάτια από µια ή περισσότε-

ρες φάσεις συνδυάζονται σε ένα πέρασµα (pass). Το πέρασµα διαβάζει το

πηγαίο πρόγραµµα ή την έξοδο του προηγούµενου περάσµατος, κάνει τους

µετασχηµατισµούς που ορίζονται από τις φάσεις του και γράφει το αποτέ-

λεσµα σε κάποιο προσωρινό αρχείο, το οποίο ενδεχοµένως διαβάζεται από

κάποιο επόµενο πέρασµα. Ο αριθµός των περασµάτων και η οµαδοποίηση

των φάσεων σε περάσµατα, υπαγορεύονται από τη συγκεκριµένη γλώσσα

και µηχανή στην οποία θα λειτουργήσει ο Μεταγλωττιστής. Μερικές γλώσ-

σες, όπως Algol 68 και ΡL/Ι, χρειάζονται δύο τουλάχιστον περάσµατα. Μετα-

γλωττιστές που τρέχουν σε υπολογιστές µε µικρή µνήµη συνήθως χρειάζο-

νται περισσότερα περάσµατα από εκείνους που τρέχουν σε υπολογιστές

µεγάλης µνήµης. Aκόµη, τα περισσότερα περάσµατα ενός Μεταγλωττιστή

υπαγορεύουν και µεγαλύτερο χρόνο για τη µετάφραση των προγραµµάτων.

1.3.2 MÂ›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ

∆ηµιουργείται το ερώτηµα πώς διάφορες φάσεις µπορούν να συνδυαστούν

σε ένα πέρασµα χωρίς γράψιµο και διάβασµα σε ενδιάµεσο (προσωρινό)

αρχείο. Τυπική απάντηση δίνει ο Λεκτικός Αναλυτής όπου ένας µικρός βοη-

θητικός χώρος (buffer) π.χ. ένα διάνυσµα στη µνήµη χρησιµοποιείται σαν

διάµεσο (Ιnterface) µεταξύ των περασµάτων. Σε άλλες περιπτώσεις ενσω-

µατώνονται φάσεις σε ένα πέρασµα µε την τεχνική του πισωµπαλώµατος

(«backpatching»). 

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 1.1

Ένας Assembler µπορεί να έχει κάποια εντολή της µορφής «GΟΤΟ L», η

οποία προηγείται κάποιας εντολής που έχει ετικέτα (Label) L, π.χ. L:ADD Χ.

Ένας Assembler 2–περασµάτων χρησιµοποιεί το πρώτο πέρασµα για να εισά-

γει στον Πίνακα Συµβόλων µια λίστα από όλους τους identifiers (ετικέτες

(Labels) εντολών και ονόµατα δεδοµένων–µεταβλητών) µαζί µε τις διευ-

θύνσεις µηχανής (σχετικές ως προς την αρχή του προγράµµατος) που τους

αντιστοιχούν. Κατόπιν το δεύτερο πέρασµα αντικαθιστά τους µνηµονικούς

κώδικες λειτουργίας, όπως GΟΤΟ, µε τα ισοδύναµά τους σε γλώσσα µηχα-

νής και τους identifiers µε τις διευθύνσεις µηχανής.

Aπό την άλλη µεριά ένας Assembler ενός περάσµατος µπορεί να δηµιουρ-

γήσει ένα «σκελετό» της GΟΤΟ L και να προσθέσει τη διεύθυνση µηχανής



της GΟΤΟ L σε µια λίστα εντολών που πρόκειται να πισωµπαλωθούν

(backpatched) µόλις η διεύθυνση µηχανής της επιγραφής L γίνει γνωστή στον

Assembler. Η λίστα αυτή µπορεί να «κρέµεται» σαν δοµή διασυνδεµένης

λίστας, από µια θέση που σχετίζεται µε την επιγραφή L στον Πίνακα Συµ-

βόλων. Ο Assembler µόλις συναντήσει την εντολή «L:ADD Χ» ψάχνει τη

λίστα των εντολών που αναφέρονται στην L και βάζει την διεύθυνση της

L:ADD Χ στο πεδίο διεύθυνσης όλων αυτών των εντολών. Επόµενες ανα-

φορές στην L χρησιµοποιούν τη διεύθυνση της L που είναι πλέον γνωστή.

Η «Aπόσταση» του backpatching είναι συνήθως µικρή για τους περισσότε-

ρους µεταγλωττιστές. Σαν απόσταση στο παραπάνω παράδειγµα του

Assembler µπορούµε να θεωρήσουµε την απόσταση µεταξύ των εντολών

GOTO L και L:ADD X. 

2 1H  ¢ √ ª ∏  ∂ ¡ √ ™  ª ∂ ∆∞ ° § ø ∆ ∆ π ™ ∆ ∏

Η µείωση του αριθµού των περασµάτων σ’ ένα µεταγλωττιστή στοχεύει να

βοηθήσει στην κατασκευή:

α) πιο «µικρού» µεταγλωττιστή,

β) πιο «τµηµατοποιηµένου» (άρα πιο εύκολα να γραφεί) µεταγλωττιστή,

γ) πιο «γρήγορου» µεταγλωττιστή, όσον αφορά το χρόνο που χρειάζεται

για να µεταφράσει το πρόγραµµά σας,

δ) πιο «γρήγορου», όσον αφορά το χρόνο που χρειάζεται για να εκτελεσθεί

το πρόγραµµά σας, µετά τη µετάφρασή του από το µεταγλωττιστή,

ε) πιο εύκολου (ευκολία να κατασκευασθεί) και πιο συντηρήσιµου µετα-

γλωττιστή.

Ποια από τις πέντε παραπάνω περιπτώσεις θεωρείται ότι είναι η σωστή;

Αιτιολογήστε την επιλογή σας.

ÕÛÎËÛË 
∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 
1.2
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1.4 §ÂÎÙÈÎ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË

Ο Λεκτικός Αναλυτής διαβάζει έναν–έναν τους χαρακτήρες του αρχικού προ-

γράµµατος και τους χωρίζει σε µια ακολουθία ατοµικών λεκτικών µονάδων

που καλούνται tokens και που το καθένα παριστάνει µια σειρά χαρακτήρων

που µπορούν να διαχειρίζονται από το Λεκτικό Aναλυτή σαν µοναδική λογι-

κή ενότητα. Π.χ. στην εντολή Fortran

ΙF (5.ΕQ.ΜAΧ) GΟ ΤΟ 100

αναγνωρίζονται τα οκτώ tokens:

ΙF,        (,        5,        .ΕQ.,        ΜAΧ,        ),        GΟΤΟ,        100 

Κάθε token αποτελείται από δύο στοιχεία, τον τύπο (type) και την τιµή

(value) του, η οποία µπορεί να είναι κενή για κάποιο τύπο (π.χ. σύµβολα στί-

ξης, keywords).

Ο Λεκτικός Aναλυτής και ο Συντακτικός Aναλυτής συχνά ανήκουν στο ίδιο

πέρασµα. Στην περίπτωση αυτή ο Λεκτικός Aναλυτής λειτουργεί είτε κάτω

από το Συντακτικό Aναλυτή σαν υπορουτίνα αυτού είτε και οι δύο µαζί σαν

συν–ρουτίνες (coroutines). Ο Συντακτικός Αναλυτής ζητά από τον Λεκτικό

Αναλυτή το επόµενο token, όποτε χρειάζεται ένα, και ο Λεκτικός Aναλυτής

του επιστρέφει έναν κώδικα για το token που βρήκε. Aν το token είναι

identifier ή άλλο token, το οποίο µπορεί να έχει κάποια τιµή, τότε ο Λεκτι-

κός Aναλυτής επιστρέφει στο Συντακτικό Aναλυτή και την τιµή του. Η τιµή

αυτή είναι συνήθως ένας δείκτης που δείχνει τη θέση του Πίνακα Συµβό-

λων όπου βρίσκεται η τιµή (value) του token. Ο δείκτης αυτός, ουσιαστικά

επιστρέφεται στο Λεκτικό Aναλυτή από τις ρουτίνες που χειρίζονται τον

πίνακα συµβόλων και οι οποίες κλήθηκαν από τον Λεκτικό Aναλυτή.

Για να προσδιορίσει ο Λεκτικός Aναλυτής το επόµενο token χρειάζεται να

ψάξει αρκετούς χαρακτήρες πέρα από τον τρέχοντα χαρακτήρα. Π.χ. στην

εντολή

ΙF (5.ΕQ.ΜAΧ ) GΟ ΤΟ 100

≠

το βέλος δείχνει τη θέση της αρχής του επόµενου token µετά από τα «ΙF»,

«(» που θεωρούµε ότι έχουν ήδη αναγνωρισθεί από το Λεκτικό Aναλυτή και

σταλεί στο Συντακτικό Aναλυτή.



1.5 ™˘ÓÙ·ÎÙÈÎ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË

∆ύο είναι οι βασικές λειτουργίες του Συντακτικού Aναλυτή. Ελέγχει ότι τα

tokens που παίρνει από το Λεκτικό Aναλυτή υπακούουν στις συντακτικές

προδιαγραφές της γλώσσας και επιπλέον σχηµατίζει και κάποια δενδρική

µορφή για τις επόµενες φάσεις. Π.χ. σε πρόγραµµα Fortran η έκφραση A+/Β

φθάνει στο Συντακτικό Aναλυτή σαν [id,n1] [+, ] [/, ] [id, n2] ο οποίος εντο-

πίζει δύο συνεχόµενους τελεστές (+, /) και απορρίπτει την έκφραση.

Η δενδρική µορφή (Ρarse Τree – ∆ένδρο Ανίχνευσης) π.χ. της έκφρασης

A/Β*C έχει δύο δυνατές παραστάσεις (α) και (β) (Σχήµα 1.4). Το ποια από

τις δύο θα χρησιµοποιηθεί είναι συνάρτηση των προδιαγραφών της γλώσ-

σας και πιο συγκεκριµένα, της συντακτικής δοµής της γλώσσας. Ακριβέ-

στερα, είναι συνάρτηση της προτεραιότητας και προσεταιριστικότητας των

τελεστών, όπως αυτές εκφράζονται µέσα από την τυπική σύνταξη της γλώσ-

σας. Στο σχήµα 1.4(α), η έκφραση υπολογίζεται σαν A/(B*C), ενώ στο (β)

σαν (A/B)*C. Το (α) είναι σωστό µε βάση τη σύνταξη της γλώσσας APL και

το (β) λάθος. Ενώ µε βάση την σύνταξη της γλώσσας Fortran το (α) είναι

λάθος και το (β) είναι σωστό. Όπως θα δούµε αργότερα οι context–free γραµ-

µατικές (grammars) είναι ιδιαίτερα χρήσιµες για τον καθορισµό συντακτι-

κών δοµών. Και ακόµη, είναι δυνατόν για συγκεκριµένους τύπους

2 3§ ∂ ∫ ∆ π ∫ ∏  ∞ ¡ ∞ § À ™ ∏

Για να αναγνωρίσει το «5» σαν token ο Λεκτικός Aναλυτής πρέπει να ψάξει

τους χαρακτήρες µέχρι και τον «Q». Μπορείτε να εξηγήσετε γιατί;

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 
1.1

expr expr expr

/

expr expr

A B *

expr expr exprexpr

expr

C� /A B * C�

(α) APL (β) FORTRAN

™¯‹Ì· 1.4

∆ένδρα Aνίχνευσης 

της A/B*C
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context–free γραµµατικών, να κατασκευασθούν αυτόµατα οι αντίστοιχοι

Συντακτικοί Αναλυτές. Στο σχήµα 1.5 φαίνεται το ∆ένδρο Ανίχνευσης της

εντολής if (5 eq MAX) goto 100, µέρος των περιεχοµένων του Πίνακα Συµ-

βόλων και τα tokens.

Κατασκεύασε όλα τα πιθανά ∆ένδρα Ανίχνευσης της αριθµητικής έκφρα-

σης: A * B / C

ÕÛÎËÛË 
∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 

1.3

1.6 ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓ‰È¿ÌÂÛÔ˘ ÎÒ‰ÈÎ·

Η φάση της δηµιουργίας ενδιάµεσου κώδικα µετασχηµατίζει το ∆ένδρο Ανί-

χνευσης (parse tree) σε µια αναπαράσταση του αρχικού προγράµµατος σε

κάποια ενδιάµεση γλώσσα.

Ο Κώδικας τριών ∆ιευθύνσεων (Τhree–address Code), είναι µια δηµοφι-

λής µορφή ενδιάµεσης γλώσσας, όπου µια τυπική εντολή έχει τη µορφή

A:=Β op C

) statementif

expr rel–op expr

const eq id

(

statement

If–statement

relation

goto label

Πίνακας συµβόλων

const, integer, val = 5

label, val = 100

id, integer, val = MAX

341

554

729

Tokens: [if,] [(,] [const, 341] [eq.] [id, 729] [),] [goto,] [label, 554]

™¯‹Ì· 1.5

Aνίχνευση της εντολής 

if (5eq MAX) goto 100



Το ∆ένδρο Ανίχνευσης (β) του Σχήµατος 1.4(β) θα µπορούσε να µετασχη-

µατιστεί στην εξής σειρά εντολών τριών–διευθύνσεων:

Τ1:= A / Β

Τ2:= Τ1* C

όπου Τ1 και Τ2 είναι ονόµατα προσωρινών µεταβλητών. Aκόµη η ενδιάµεση

γλώσσα χρειάζεται να έχει και απλές εντολές JΜΡ (ή GΟΤΟ), υπό συνθήκη

και χωρίς συνθήκη, (π.χ. if A relop Β goto L). Υψηλότερου επιπέδου εντο-

λές τύπου WΗΙLΕ–DΟ ή ΙF–ΤΗΕΝ–ΕLSΕ µεταφράζονται σε χαµηλότερες

εντολές συνθήκης (conditional statements) τριών–διευθύνσεων.

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 1.2

Η ακόλουθη εντολή WΗΙLΕ

While A>Β & A<=2*Β–5 do A:=A+Β;

έχει την εξής αντιστοιχία σε σειρά από tokens:

[while, ] [id, n1 ] [relop, >] [id, n2 ] [comprelop, &] [id, n1 ] [relop,<=] 

[con, n3 ] [*, ] [id, n2 ] [–, ] [con, n4] [do, ] [id, n1 ] [=:, ] [id, n1 ] [+, ] 

[id, n2 ] [;, ]

Το ∆ένδρο Ανίχνευσης για την παραπάνω εντολή WΗΙLΕ είναι αυτό του

Σχήµατος 1.7. Οι αλγόριθµοι που µετατρέπουν το ∆ένδρο Ανίχνευσης σε

ενδιάµεση γλώσσα (κώδικα) θα συζητηθούν αργότερα. Προς το παρόν

παρουσιάζεται στο Σχήµα 1.6 ο ενδιάµεσος κώδικας όπως περίπου θα είναι.

2 5¢ ∏ ª π √ À ƒ ° π ∞  ∂ ¡ ¢ π ∞ ª ∂ ™ √ À  ∫ ø ¢ π ∫ ∞

™¯‹Ì· 1.6

Ενδιάµεσος κώδικας για

την εντολή WΗΙLΕ.

Q1: if A > Β goto Q2

goto Q3

Q2: Τ1:= 2 * Β

Τ2:= Τ1 – 5

if A <= Τ2 goto Q4

goto Q3

Q4: A:= A + Β

goto Q1

Q3: …

Οι περισσότεροι Μεταγλωττιστές δεν δηµιουργούν ∆ένδρα Ανίχνευσης

άµεσα, αλλά δηµιουργούν τον ενδιάµεσο κώδικα, καθώς προχωράει η συντα-

κτική ανάλυση.
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1.7 BÂÏÙÈÛÙÔÔ›ËÛË

Η φάση της βελτιστοποίησης δεν υπάρχει σε όλους τους Μεταγλωττιστές

παρ’ ότι µπορεί και να διπλασιάσει την ταχύτητα του τελικού προγράµµα-

τος.

Τοπική βελτιστοποίηση (Local optimization) µπορεί να εφαρµοστεί στον

ενδιάµεσο κώδικα του Σχήµατος 1.6. 

Η ακολουθία: 

if A > B goto Q2

goto Q3

Q2:

µπορεί να αντικατασταθεί από την εντολή

if A <= Β goto Q3

Q2:

Μια ακόµη πιο σηµαντική βελτιστοποίηση αναφέρεται στον υπολογισµό των

δεικτών των εκφράσεων, π.χ. η εκχώρηση

A[Ι]:= Β[Ι] + C[Ι]

εφόσον η µνήµη του υπολογιστή προσπελαύνεται κατά bytes και υπάρχουν

4 bytes/word, χρειάζεται να υπολογίσει το 4*(Ι–1) τρεις φορές.

Ένας Οptimizing Compiler θα µπορούσε να τροποποιήσει τον ενδιάµεσο

κώδικα και να χρησιµοποιήσει το 4*(Ι–1) σαν κοινή υποέκφραση η οποία

υπολογίζεται µια µόνο φορά, πράγµα το οποίο δεν θα µπορούσε να κάνει

ένας προγραµµατιστής γιατί δεν του το επιτρέπει η υψηλού επιπέδου γλώσ-

σα στην οποία προγραµµατίζει.

Η βελτιστοποίηση των βρόχων (Loop Οptimization) δίνει τη µεγαλύτερη

αύξηση ταχύτητας στα προγράµµατα µιας και αυτά καταναλώνουν τον περισ-

σότερο χρόνο µέσα σε βρόχους. Η τυπική λύση είναι να µετακινηθούν οι

υπολογισµοί που δίνουν πάντα το ίδιο αποτέλεσµα µέσα στον βρόχο, έξω και

ακριβώς πριν από τον βρόχο. Οι υπολογισµοί αυτοί ονοµάζονται loop

invariants.

1.8 ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÒ‰ÈÎ·

Σαν παράδειγµα στη φάση αυτή, η εντολή ενδιάµεσου κώδικα

A:=Β+C (1)
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µπορεί να µεταφραστεί στον εξής κώδικα µηχανής

LΟAD Β

ADD C (2)

SΤΟRΕ A

do statwhile

condition & condition

relation relation

condition

stat

while–stat

expr relop expr

id(A) > id(B)

assignment

id(A)

con(2) id(B)

con(5)

expr relop expr

id(A) <= expr – exp

location := expr

id(A) id(B)

expr + expr

expr * expr

™¯‹Ì· 1.7

∆ένδρο Aνίχνευσης για

εντολή WHILE
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Σε ένα υπολογιστή µε λίγους καταχωρητές υψηλής ταχύτητας, ο ∆ηµιουργός

Κώδικα θα προσπαθήσει να κάνει την βέλτιστη χρήση αυτών των καταχωρητών. 

1.9 ¢È·¯Â›ÚÈÛË ¶ÈÓ¿ÎˆÓ Î·È ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈÎ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË

Ένας Μεταγλωττιστής χρειάζεται να διατηρεί πληροφορίες για όλα τα δεδο-

µένα που εµφανίζονται στο πρόγραµµα. Π.χ., αν µια µεταβλητή παριστάνει

έναν integer ή real αριθµό, το µέγεθος ενός Array, το πλήθος των παραµέ-

τρων ενός υποπρογράµµατος κ.λπ.

Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται κατά τις αρχικές φάσεις – Λεκτικής Aνά-

λυσης και Συντακτικής Aνάλυσης – εισάγονται στον Πίνακα Συµβόλων και

έχουν διάφορες χρήσεις. Π.χ., αν υπάρχει η έκφραση A+Β, όπου A είναι

τύπου integer και Β τύπου real, τότε (αν το επιτρέπει η γλώσσα) ο Μετα-

γλωττιστής πρέπει να φτιάξει κώδικα που να µετατρέπει τον A σε τύπου real,

αλλιώς να καλέσει τις ρουτίνες χειρισµού λαθών για να αναφέρει το λάθος

µίξης των τύπων.

Η παραπάνω λειτουργία εντάσσεται στη Σηµασιολογική Aνάλυση (Semantic

Analysis), η οποία εφαρµόζεται στον καθορισµό του τύπου των ενδιάµεσων

αποτελεσµάτων, στον έλεγχο του τύπου των παραµέτρων και στον προσ-

διορισµό λειτουργίας που αναφέρεται από κάποιο τελεστή (π.χ. ο τελεστής

+ µπορεί να αναφέρεται σε ακέραια ή floating point πρόσθεση, σε λογικό

«ΟR» ή και σε άλλη πράξη). Σηµασιολογική Aνάλυση µπορεί να γίνει κατά

τη φάση της Συντακτικής Aνάλυσης, της δηµιουργίας ενδιάµεσου κώδικα ή

την τελική φάση της δηµιουργίας κώδικα.

1.10 ¢È·¯Â›ÚÈÛË Ï·ıÒÓ

Aποτελεί µια από τις πιο σηµαντικές λειτουργίες του Μεταγλωττιστή. Όταν

Μια µετάφραση, όπως αυτή που περιγράφηκε, του ενδιάµεσου κώδικα σε

κώδικα µηχανής δηµιουργεί πολλά LΟAD και SΤΟRΕ που πλεονάζουν. Η

κατάσταση µπορεί να βελτιωθεί σηµαντικά, αν ο ∆.Κ. (∆ηµιουργός Κώδι-

κα) διατηρεί πληροφορίες για το περιεχόµενο των Καταχωρητών (registers),

του Accumulator και της «επόµενης χρήσης» των ονοµάτων (identifiers)

και δηµιουργεί εντολές LΟAD και SΤΟRΕ µόνο όταν χρειάζονται. Με

αυτές τις υποθέσεις µπορείτε να εξηγήσετε πώς µπορεί να κατασκευασθεί

«µικρότερος» κώδικας από τον (2) που δόθηκε παραπάνω;

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 
1.2



ο Μεταγλωττιστής ανακαλύψει κάποιο λάθος, πρέπει να το αναφέρει στο

διαχειριστή λαθών, ο οποίος εκδίδει κάποιο µήνυµα. Aκόµη ο Μεταγλωττι-

στής πρέπει να τροποποιήσει την είσοδο της φάσης στην οποία εµφανίστη-

κε το λάθος, ώστε η τελευταία να µπορέσει να συνεχίσει κανονικά.

2 9¢ π ∞ Ã ∂ π ƒ π ™ ∏  § ∞ £ ø ¡  

Εντοπίστε και διορθώστε τα λάθη που υπάρχουν στο παρακάτω κείµενο. «Ο

Λεκτικός Αναλυτής διαβάζει το αρχικό πρόγραµµα σαν ένα σύνολο χαρα-

κτήρων και επιστρέφει τους χαρακτήρες αυτούς στο Συντακτικό Αναλυτή.

Η δουλειά του Συντακτικού Αναλυτή, µετά τη Σηµασιολογική Ανάλυση,

είναι να οµαδοποιήσει τους χαρακτήρες σε tokens και τα tokens σε συντα-

κτικές δοµές σύµφωνα µε τους συντακτικούς κανόνες της γραµµατικής και

να φτιάξει ή δηµιουργήσει τον ενδιάµεσο κώδικα, υπό µορφή συντακτικού

δένδρου, από το οποίο θα κατασκευασθεί ο τελικός κώδικας, ο οποίος στη

συνέχεια µπορεί και να βελτιστοποιηθεί από το µεταγλωττιστή».

ÕÛÎËÛË 
∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 
1.4

1.11 EÚÁ·ÏÂ›· ÌÂÙ·ÁÏˆÙÙÈÛÙÒÓ

∆ιάφορα «εργαλεία» που έχουν αναπτυχθεί για να βοηθήσουν στη δηµιουρ-

γία Μεταγλωττιστών ποικίλουν από Scanner και Ρarser generators σε πολύ-

πλοκα συστήµατα µε διάφορα ονόµατα, όπως Compiler–Compilers,

Compiler generators, ή translator–writing systems, και παράγουν ένα

Μεταγλωττιστή από κάποια µορφή προδιαγραφών µιας πηγαίας γλώσσας

και του υπολογιστή, στον οποίο θα τρέχει ο Μεταγλωττιστής.

Οι προδιαγραφές στα συστήµατα αυτά µπορούν να περιλαµβάνουν:

α. Περιγραφή της Λεκτικής και Συντακτικής δοµής της γλώσσας.

β. Περιγραφή της εξόδου που θα δηµιουργεί κάθε δοµικό στοιχείο της γλώσ-

σας, (π.χ. κώδικας, διαχείριση λαθών).

γ. Περιγραφή του στοχευόµενου υπολογιστή (target machine).

Οι βασικές βοήθειες–εργαλεία που παρέχονται από τους υπάρχοντες

Compiler–Compilers είναι οι εξής:

1. Γεννήτορες Λεκτικών Αναλυτών (Scanner Generators).

2. Γεννήτορες Συντακτικών Αναλυτών (Parser Generators), οι οποίοι προ-

σφέρουν περισσότερη αξιοπιστία από τους Συντακτικούς Αναλυτές που κατα-
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σκευάζονται «µε το χέρι».

3. Βοήθειες για Code Generation. 

Συχνά ένας Compiler–Compiler διαθέτει µια υψηλού επιπέδου γλώσσα για

τον ενδιάµεσο κώδικα, τον Assembler ή τον κώδικα µηχανής. Ο χρήστης

γράφει ρουτίνες σ’ αυτή τη γλώσσα και στον τελικό Μεταγλωττιστή οι ρου-

τίνες καλούνται στις κατάλληλες στιγµές από τον αυτόµατα δηµιουργούµε-

νο Συντακτικό Αναλυτή.

1.12 BÔotstrapping

Ένας Μεταγλωττιστής χαρακτηρίζεται από τρεις γλώσσες: την πηγαία, την

τελική και τη γλώσσα στην οποία είναι γραµµένος. Οι γλώσσες αυτές µπο-

ρεί να είναι όλες διαφορετικές. Π.χ. ένας Μεταγλωττιστής µπορεί να τρέχει

σε κάποια µηχανή και να παράγει τελικό κώδικα (Οbject Code) για µια άλλη

µηχανή. Aυτός καλείται Cross–Compiler και παραδείγµατα τέτοιων υπάρ-

χουν σε µεγάλα συστήµατα (µηχανές) που παράγουν κώδικα για να τρέξει

σε µικρότερα (π.χ. σε PC).

Βootstrapping είναι η διαδικασία κατασκευής ενός Μεταγλωττιστή για µια

γλώσσα Χ και ο οποίος είναι γραµµένος στη γλώσσα Χ(!) και παράγει κώδι-

κα για µια µηχανή A.

Για την παρακάτω συζήτηση χρησιµοποιείται ο συµβολισµός: 

ή  

που σηµαίνει: Μεταγλωττιστής για την γλώσσα Χ, γραµµένος στη γλώσσα

Ζ ο οποίος παράγει κώδικα στη γλώσσα (µηχανής ή assembly) Υ. 

Υποθέτουµε ότι έχουµε µια γλώσσα L, για την οποία θέλουµε ένα Μετα-

γλωττιστή στη µηχανή A.

Γράφουµε κατ’ αρχήν για τη µηχανή A ένα «µικρό» Μεταγλωττιστή 

ο οποίος µεταφράζει προγράµµατα γραµµένα σε ένα υποσύνολο S της L σε

κώδικα µηχανής ή Assembly A και είναι γραµµένος σε A.

Κατόπιν γράφουµε ένα Μεταγλωττιστή στο υποσύνολο S της L. Όταν

ο περάσει από τον που τρέχει στη µηχανή A, το αποτέλεσµα

είναι ένας Μεταγλωττιστής για ολόκληρη τη γλώσσα L που µπορεί να

τρέχει στη µηχανή A. 
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∆ιαγραµµατικά:

➝ ➝

Η διαδικασία αυτή µπορεί να επαναληφθεί σε 2–3 βήµατα διαλέγοντας κάθε

φορά και ένα µεγαλύτερο υποσύνολο της γλώσσας S.

™‡ÓÔ„Ë

Έχοντας πλέον µελετήσει το κεφάλαιο αυτό θα πρέπει να έχετε αποκτήσει µια

συνοπτική µεν αλλά πλήρη εικόνα για το τι είναι οι µεταφραστές και ειδικό-

τερα οι Μεταγλωττιστές και οι ∆ιερµηνευτές που κατά κύριο λόγο µας ενδια-

φέρουν.

Ξεκινήσαµε µε τη διαδικασία µετάφρασης–φόρτωσης–εκτέλεσης ενός πηγαί-

ου προγράµµατος έτσι ώστε να σχηµατίσετε µια εικόνα των διαδικασιών που

είναι απαραίτητες να γίνουν µέχρι να είναι σε θέση να εκτελεσθεί στον υπο-

λογιστή ένα πρόγραµµα, το οποίο θα έχετε γράψει σε κάποια γλώσσα προ-

γραµµατισµού. Στη συνέχεια είδατε περιληπτικά τη δοµή ενός µεταγλωττιστή

να αποτελείται από ένα σύνολο δραστηριοτήτων που τις αναφέραµε σαν

«φάσεις» και οι οποίες είναι οι εξής: λεκτική ανάλυση, συντακτική ανάλυση,

σηµασιολογική ανάλυση, δηµιουργία ενδιάµεσου κώδικα, βελτιστοποίηση

ενδιάµεσου κώδικα και δηµιουργία τελικού κώδικα. Επειδή οι δραστηριότη-

τες αυτές, αν γίνονται µια–µια, αυξάνουν πάρα πολύ το χρόνο που απαιτεί-

ται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία µεταγλώττισης, είδαµε πως µπορούµε

να ενσωµατώσουµε τις δραστηριότητες αυτές (φάσεις) σε ένα ή περισσότερα

«περάσµατα» κάνοντας χρήση της τεχνικής της «οπισθοµπάλωσης». Την

τεχνική αυτή την είδατε να εφαρµόζεται στην περίπτωση ενός Assembler.

Είδατε επίσης τη δοµική και λειτουργική διαφορά ανάµεσα στους µεταγλωτ-

τιστές και τους διερµηνευτές. Είδατε δηλαδή ότι από άποψη δοµής µπορού-

µε να θεωρήσουµε ότι και οι δυο αποτελούνται από δυο τµήµατα το «εµπρό-

σθιο τµήµα» και το «οπίσθιο τµήµα». Το εµπρόσθιο τµήµα και στις δυο περι-

πτώσεις εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες και καταλήγει στη δηµιουργία του «ενδιά-

µεσου κώδικα υποθετικής µηχανής» (υποθετικού υπολογιστή). Αντίθετα το

µεν οπίσθιο τµήµα του µεταγλωττιστή από αυτόν τον ενδιάµεσο κώδικα δηµι-

ουργεί τον τελικό κώδικα, το δε οπίσθιο τµήµα του διερµηνευτή κάνει εξο-

µείωση της υποθετικής µηχανής και εκτέλεση του ενδιάµεσου κώδικα.

 CA
LA

 CA
SA

 CS
LA
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Στη συνέχεια περιγράψαµε µε λίγα λόγια όλες τις φάσεις. Έτσι µάθατε ότι ο

Λεκτικός Αναλυτής οµαδοποιεί τους χαρακτήρες του πηγαίου προγράµµατος

σε λεκτικές δοµές που τις ονοµάσαµε «tokens» και ακόµη ότι ο ίδιος λει-

τουργεί σαν υπορουτίνα του Συντακτικού Αναλυτή. Ο Συντακτικός Αναλυτής

οµαδοποιεί τα tokens σε «συντακτικές» δοµές, οι οποίες µπορούν να αναπα-

ρασταθούν µε τη βοήθεια των «δένδρων ανίχνευσης» ή µε «κώδικα τριών

διευθύνσεων» (και τα δυο µπορείτε να τα θεωρήσετε σαν µορφές ενδιάµεσης

γλώσσας –κώδικας– της υποθετικής µηχανής). Επάνω σε αυτόν τον ενδιά-

µεσο κώδικα γίνονται οι παρεµβάσεις που αφορούν τη σηµασιολογική ανά-

λυση (για παράδειγµα πρόσθεση επιπλέον κώδικα για τη µετατροπή των

τύπων των «εντελών» σε µια αριθµητική έκφραση). Στη συνέχεια µάθατε

µερικά είδη βελτιστοποίησης του ενδιάµεσου κώδικα, όπως η «τοπική βελτι-

στοποίηση» και η βελτιστοποίηση «βρόχων» και είδατε πως µπορείτε να δηµι-

ουργήσετε «τελικό» κώδικα µηχανής από τον ενδιάµεσο κώδικα λαµβάνο-

ντας βεβαίως υπόψη την «αρχιτεκτονική» του «στοχευόµενου» υπολογιστή.

Η «διαχείριση» του «Πίνακα Συµβόλων» και η «∆ιαχείριση Λαθών» είναι

δυο άλλες πολύ σηµαντικές λειτουργίες τόσο της µεταγλώττισης όσο και της

διερµήνευσης. Αυτές δεν αναφέρονται σαν ξεχωριστές φάσεις αλλά σαν διερ-

γασίες οι οποίες γίνονται σε καθεµία από τις φάσεις.

Ακόµη, µάθατε και ότι υπάρχουν κάποια εργαλεία, τα οποία µας βοηθάνε

στην κατασκευή µεταγλωττιστών και διερµηνευτών και τα οποία αναφέρο-

νται ως «γεννήτορες» λεκτικών και συντακτικών αναλυτών. Τέλος, είδατε και

µια ειδική περίπτωση διαδικασίας κατασκευής ενός µεταγλωττιστή, η οποία

αναφέρεται σαν «bootstrapping»



§ÂÎÙÈÎ‹ AÓ¿Ï˘ÛË

™Ùfi¯Ô˜

Στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι να δώσει µια σύντοµη αλλά πλήρη παρου-

σίαση του πώς ακριβώς λειτουργεί ένας Λεκτικός Αναλυτής, πώς µπορείτε να

κατασκευάσετε ένα Λεκτικό Αναλυτή µε το χέρι και πώς να χρησιµοποιήσετε

Κανονικές Εκφράσεις για να κατασκευάσετε αυτόµατα έναν Λεκτικό Αναλυ-

τή µε τη βοήθεια κάποιου εργαλείου (LEX). Επίσης να περιγράψει πώς λει-

τουργεί ένας τέτοιος γεννήτορας Λεκτικών Αναλυτών.

¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·

Όταν θα έχετε µελετήσει το κεφάλαιο αυτό θα µπορείτε να:

• εξηγήσετε τι δουλειά κάνει ένας Λεκτικός Αναλυτής,

• περιγράψετε πώς ακριβώς λειτουργεί ένας Λεκτικός Αναλυτής για να επι-

τελέσει την εργασία του,

• εξηγήσετε τι είναι οι Κανονικές Εκφράσεις και πώς περιγράφουν τα λεκτι-

κά στοιχεία µιας γλώσσας προγραµµατισµού,

• γράψετε Κανονικές Εκφράσεις που περιγράφουν τα tokens µιας γλώσσας,

• γράψετε ∆ιαγράµµατα Μετάβασης Καταστάσεων και Πίνακες Μετάβασης

Καταστάσεων για ένα σύνολο Κανονικών Εκφράσεων,

• γράψετε τις ρουτίνες ενός απλού Λεκτικού Αναλυτή,

• εξηγήσετε τι είναι το εργαλείο LEX,

• περιγράψετε πώς γίνεται αυτόµατα (από ένα εργαλείο όπως το LEX) η

κατασκευή ενός Λεκτικού Αναλυτή,

• γράψετε ένα «πρόγραµµα» για το LEX.

ŒÓÓÔÈÂ˜ ÎÏÂÈ‰È¿

• Λεκτικός Αναλυτής (ΛΑ), 

• Token, 

• Κανονική Έκφραση (ΚΕ), 

• ∆ιάγραµµα Μετάβασης Καταστάσεων (∆ΜΚ), 

• Πεπερασµένα Αυτόµατα (ΠΑ), 

2∫ ∂ º ∞ § ∞ π √
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• Συµβολοσειρά, 

• Γλώσσα,

• Προσδιοριστικό Πεπερασµένο Αυτόµατο (ΠΠΑ),

• Μη Προσδιοριστικό Πεπερασµένο Αυτόµατο (ΜΠΠΑ),

• Πίνακας Μεταβάσεων (ΠΜ), LEX.

EÈÛ·ÁˆÁÈÎ¤˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜

Έχετε ήδη µελετήσει το Κεφάλαιο 1 και γνωρίζετε πλέον τη βασική οργάνω-

ση και τον τρόπο λειτουργίας ενός Μεταγλωττιστή, ενός ∆ιερµηνευτή και γενι-

κότερα ενός Μεταφραστή. Στη συνέχεια θα εξετάσουµε τον τρόπο λειτουρ-

γίας και τρόπους κατασκευής ενός Λεκτικού Αναλυτή.

Για να κάνετε κτήµα σας το υλικό του κεφαλαίου αυτού δε χρειάζεστε κάποιο

επιπλέον υλικό. Όµως, αν θέλετε να αποκτήσετε πιο ολοκληρωµένη γνώση ή

συµπληρωµατικές πληροφορίες γύρω από τη θεωρία που αποτελεί το υπό-

βαθρο για την κατασκευή Λεκτικών Αναλυτών, σας συµβουλεύω να δείτε το

υλικό της θεµατικής υποενότητας Αυτόµατα και Τυπικές Γλώσσες του προ-

γράµµατος Πληροφορικής.



2.1 EÈÛ·ÁˆÁ‹

Έχει αναφερθεί ότι η λειτουργία του Λεκτικού Aναλυτή (ΛΑ) είναι να δια-

βάζει ένα–ένα τους χαρακτήρες του πηγαίου (Source) προγράµµατος και να

τους µεταφράζει σε tokens (π.χ. keywords, identifiers, constants). Το κεφά-

λαιο αυτό πραγµατεύεται το σχεδιασµό και την υλοποίηση των ΛA.

Επειδή χρειάζεται κάποιος τρόπος περιγραφής των διαφόρων tokens που

εµφανίζονται σε κάποια γλώσσα, εισάγονται οι Κανονικές Εκφράσεις

(Regular Εxpressions). Aκόµη χρειάζεται κάποιος µηχανισµός που να ανα-

γνωρίζει τα tokens της γλώσσας. Τέτοιοι µηχανισµοί (token Recognizers)

είναι τα ∆ιαγράµµατα Μετάβασης Καταστάσεων (Τransition Diagrams) και

Πεπερασµένα Αυτόµατα (Finite Automata).

Ένα πλεονέκτηµα της χρήσης των Κανονικών Εκφράσεων για τον καθορι-

σµό των tokens είναι το γεγονός ότι από µια Κανονική Έκφραση µπορούµε

να κατασκευάσουµε αυτόµατα ένα αναγνωριστή για τα tokens (token

Recognizer) που παριστάνονται µε Κανονικές Εκφράσεις.

Ο Λεκτικός Aναλυτής µπορεί να σχεδιαστεί σε χωριστό πέρασµα του Μετα-

γλωττιστή ή να συνεργάζεται µε το Συντακτικό Αναλυτή στο ίδιο πέρασµα

(ο Λεκτικός Aναλυτής λειτουργεί σαν υπορουτίνα ή συνρουτίνα και καλεί-

ται από το Συντακτικό Aναλυτή, όταν αυτός χρειάζεται κάποιο token).

Ο σκοπός του διαχωρισµού της Λεκτικής και Συντακτικής Aνάλυσης είναι

η απλοποίηση του όλου σχεδιασµού του Μεταγλωττιστή.

2.2 ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÏÂÎÙÈÎÔ‡ ·Ó·Ï˘Ù‹

Επειδή ο Λεκτικός Aναλυτής για να αναγνωρίσει κάποιο token χρειάζεται

πολλές φορές να διαβάσει αρκετούς χαρακτήρες µετά το τέλος του token,

χρησιµοποιείται ένας βοηθητικός χώρος (buffer), από τον οποίο ο Λεκτικός

Aναλυτής διαβάζει τους χαρακτήρες του. Χρησιµοποιούνται δύο δείκτες, ∆1

που δείχνει την αρχή του token και ∆2 (Lookahead δείκτης), που κινείται

πέρα από το ∆1 όσο χρειάζεται για να αναγνωριστεί το token.

Η απόσταση που πρέπει να ταξιδέψει ο ∆2 πέρα από το ∆1 για να αναγνω-

ριστεί το token καλείται απόσταση Lookahead. 

Μερικές φορές γίνεται µια προεπεξεργασία του πηγαίου προγράµµατος για

να απαλλαγεί από σχόλια ή κενά, ώστε να µειωθεί και η απόσταση

Lookahead.

3 5E I ™ A ° ø ° H
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Το ∆ιάγραµµα Μετάβασης Καταστάσεων (Transition Diagram) είναι ένα

χρήσιµο εργαλείο που χρησιµοποιείται στους Λεκτικούς Aναλυτές. Στο

Σχήµα 2.2 απεικονίζεται το ∆ιάγραµµα Μετάβασης Καταστάσεων για ένα

«identifier». Το σχήµα αυτό στην πραγµατικότητα περιγράφει ένα αναγνω-

ριστή tokens, δηλαδή ένα πρόγραµµα (ρουτίνα), το οποίο αναγνωρίζει tokens

του τύπου «identifier».

™¯‹Ì· 2.1

Ο βοηθητικός χώρος 

και οι δείκτες ∆1 και ∆2 

του Λεκτικού Αναλυτή

™¯‹Ì· 2.2

∆ιάγραµµα Μετάβασης

Καταστάσεων για ένα

«identifier»

Input buffer

A1 A2

start
letter delimiter

0 1 2

letter or digit

*

Οι κύκλοι καλούνται καταστάσεις (states) και συνδέονται µε βέλη που

καλούνται πλευρές (edges). Οι επιγραφές πάνω στις πλευρές σηµειώνουν

τους χαρακτήρες εισόδου που µπορούν να εµφανιστούν µετά από κάθε κατά-

σταση.

Για να µετατρέψουµε µια συλλογή από διαγράµµατα µετάβασης καταστά-

σεων σε ένα πρόγραµµα, κατασκευάζουµε µια ρουτίνα για κάθε κατάσταση.

Το πρώτο βήµα που γίνεται στη ρουτίνα για κάθε κατάσταση είναι η κλήση

κάποιας function getchar, που επιστρέφει τον επόµενο χαρακτήρα από το

buffer και προχωράει το δείκτη ∆2 (lookahead pointer), ώστε να δείχνει στον

αµέσως επόµενο χαρακτήρα.

Το επόµενο βήµα είναι να προσδιοριστεί ποια πλευρά της κατάστασης (που επι-

γράφεται από το χαρακτήρα που επέστρεψε η getchar) πρέπει να ακολουθηθεί

και να µεταφερθεί ο έλεγχος του προγράµµατος στην κατάσταση που δείχνει η

πλευρά. Aν δεν υπάρχει τέτοια πλευρά, ο δείκτης ∆2 πρέπει να γυρίσει πίσω

στην αρχική του θέση (∆1) και να γίνει προσπάθεια αναγνώρισης άλλου token,

χρησιµοποιώντας κάποιο άλλο διάγραµµα µετάβασης καταστάσεων.



Aν όλα τα διαγράµµατα δοκιµάστηκαν χωρίς επιτυχία, πρέπει να κληθεί

κάποια ρουτίνα λάθους, µιας και πρόκειται για κάποιο λεκτικό σφάλµα στο

πηγαίο πρόγραµµα.

Η ρουτίνα για την κατάσταση 0 του Σχήµατος 2.2 µπορεί να είναι η εξής:

state 0: C:=getchar( );

if letter(C) then goto state 1

else fail( )

Η letter επιστρέφει true εφόσον το C είναι γράµµα. Η fail γυρίζει τον ∆2

πίσω στην αρχική του θέση ∆1 και ξεκινά το επόµενο ∆ιάγραµµα Μετάβα-

σης Καταστάσεων, αν υπάρχει, ή καλεί τη ρουτίνα λάθους. Για την κατά-

σταση 1 η αντίστοιχη ρουτίνα είναι η εξής:

state 1: C:=getchar( );

if letter(C) or digit(C)

then goto state 1

else if delimeter(C)

then goto state 2

else fail( )

όπου digit και delimeter είναι παρόµοιες µε την letter.

Η κατάσταση 2 υπονοεί ότι έχει ευρεθεί ένας identifier. Επειδή ο delimiter

(στην πλευρά προς την κατάσταση 2) δεν είναι µέρος του identifier, πρέπει

ο ∆2 να γυρίσει µια θέση πίσω. Aυτό γίνεται µε µια ρουτίνα retract και οι

καταστάσεις που χρειάζεται να την καλούν σηµειώνονται µε ένα αστερίσκο.

Aκόµη χρειάζεται µια ρουτίνα που θα εισάγει τον ευρεθέντα identifier στον

πίνακα συµβόλων, αν δεν υπάρχει ήδη εκεί. Έτσι ο κώδικας για την κατά-

σταση 2 θα είναι ως εξής:

state 2: retract( );

return (id, install( ) )

Η κατάσταση 2 επιστρέφει στο Συντακτικό Aναλυτή ένα ζευγάρι που συνί-

σταται από ένα ακέραιον (id) κώδικα για identifier και ένα δείκτη στον πίνα-

κα συµβόλων, που επιστρέφεται από την install.

Εάν τα κενά αγνοούνται στην πηγαία γλώσσα, η κατάσταση 2 θα πρέπει να

περιλαµβάνει και εντολές που κινούν τον αρχικό δείκτη ∆1 στον επόµενο µη

κενό χαρακτήρα του τµήµατος του πηγαίου προγράµµατος που βρίσκεται

στο buffer εισόδου.
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Καλύτερο πρόγραµµα φτιάχνεται από ένα γενικευµένο συλλογικό ∆ιάγραµµα

Μετάβασης Καταστάσεων παρά από µια συλλογή ξεχωριστών διαγραµµάτων,

µια και δε χρειάζεται να γυρίσει πίσω και να ξαναψάξει για token από την αρχή

χρησιµοποιώντας κάποιο άλλο διάγραµµα µετάβασης καταστάσεων.

Πάρετε τα tokens και τις τιµές τους από τον πίνακα του Σχήµατος 2.3 και

κατασκευάστε γενικευµένα ∆ιαγράµµατα Μετάβασης Καταστάσεων, τα

οποία αναγνωρίζουν τα tokens του πίνακα.

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 
2.1

Τoken Κώδικας Τιµή

begin 1 –

end 2 –

if 3 –

then 4 –

else 5 –

indentifier 6 ∆είκτης στον Πίνακα Συµβόλων

Constant 7 ∆είκτης στον Πίνακα Συµβόλων

< 8 1

<= 8 2

= 8 3

<> 8 4

> 8 5

>= 8 6

™¯‹Ì· 2.3

Πίνακας των tokens και

των τιµών τους



2.3 K·ÓÔÓÈÎ¤˜ EÎÊÚ¿ÛÂÈ˜ 

Σ’ αυτήν την ενότητα εισάγεται ο συµβολισµός των Κανονικών Εκφράσε-

ων, που είναι κατάλληλος για να περιγράφει tokens. Κατόπιν δείχνουµε πώς

οι Κανονικές Εκφράσεις µετασχηµατίζονται αυτόµατα σε Πεπερασµένα

Αυτόµατα (finite Automata), τα οποία δεν είναι παρά τυπικές προδιαγραφές

(formal specifications) για τα ∆ιαγράµµατα Μετάβασης Καταστάσεων. Τέλος

θα συζητηθεί η υλοποίηση των πεπερασµένων αυτόµατων µε προγράµµατα.

2.3.1 ™˘Ì‚ÔÏÔÛÂÈÚ¤˜ Î·È ÁÏÒÛÛÂ˜: OÚÈÛÌÔ›

Ο όρος Αλφάβητο ή κλάση χαρακτήρων (Alphabet ή Character Class) ανα-

φέρεται σε ένα πεπερασµένο σύνολο συµβόλων. Σύµβολο και χαρακτήρας

υπονοούν το ίδιο πράγµα.

Μια συµβολοσειρά (string ή sentence ή word) είναι µια ακολουθία από πλή-

θος συµβόλων. Το µήκος (length) της συµβολοσειράς x συµβολίζεται µε |x|

και είναι το πλήθος των συµβόλων του x. (π.χ. x=01101Þ|x| = 5).

Η κενή συµβολοσειρά συµβολίζεται µε ε και ισχύει |ε|=0. Η σύζευξη των

συµβολοσειρών x και y συµβολίζεται µε x.y ή και xy. Π.χ. x = abc, y =de

Þxy =abcde

Aκόµη µπορούµε να γράψουµε x ?= x, x ²= x x, x ³= x x x κ.λπ.

Ρrefix της συµβολοσειράς x είναι µια υπο–συµβολοσειρά (substring) του x,

από την οποία έχουν αφαιρεθεί οι 0 ή περισσότεροι τελευταίοι χαρακτήρες

του x.

Ένα suffix του x σχηµατίζεται αφαιρώντας µηδέν ή περισσότερους από τους

πρώτους χαρακτήρες του x.

Aφαιρώντας ένα prefix και ένα suffix από το x έχουµε ένα Substring. Τα µη

κενά Ρrefix, Suffix και Substring του x καλούνται proper Ρrefix, Suffix και

Substring.

Με τον όρο Γλώσσα (Language) εννοούµε οποιοδήποτε σύνολο συµβολο-

σειρών που σχηµατίζεται από κάποιο αλφάβητο.

Ο ορισµός αυτός της γλώσσας είναι φοβερά ευρύς. Σύνολα όπως το ∆ (κενό

σύνολο) ή το {ε} (το σύνολο που αποτελείται από τη κενή συµβολοσειρά)

είναι γλώσσες κάτω από αυτόν τον ορισµό. Γλώσσα είναι επίσης το σύνολο

των σωστών προγραµµάτων FΟRΤRAΝ και το σύνολο όλων των Ελληνι-

κών προτάσεων.
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Σηµειώνουµε ότι ο ορισµός της γλώσσας που δώσαµε δεν επισυνάπτει οποι-

οδήποτε νόηµα (ή έννοια) στις συµβολοσειρές της γλώσσας. Aργότερα θα

µιλήσουµε για συντακτικά – κατευθυνόµενη – µετάφραση σαν µια µέθοδο

που επισυνάπτει νόηµα στη γλώσσα.

Ο συµβολισµός σύζευξης ισχύει και στις γλώσσες. Aν L και Μ είναι γλώσ-

σες τότε ορίζεται και η γλώσσα LΜ = {xy|x�L και y�Μ}. Π.χ., αν L =

{0,01,110} και Μ = {10,110}

τότε LΜ = {010,0110,0110,01110,11010,110110}

Σε αναλογία µε τις συµβολοσειρές ορίζουµε

Li = LLL (i–φορές), L0 = {ε }, {ε }L=L{ε }=L

Η ένωση των γλωσσών L και Μ:

L»Μ = {x|x�L ή x�Μ}

και ∆»L = L»∆ = L, ∆L = L∆ =∆.

Ο τελεστής closure (ή «any number of») L* δηλώνει τη σύζευξη της γλώσ-

σας L µε τον εαυτό της οσεσδήποτε φορές.

Ο µοναδιαίος τελεστής + (Unary Ρostfix operator) χρησιµοποιείται να δηλώ-

σει το Ρositive closure

L+ = L(L*) που αποκλείει το L = {∆}

(µία ή περισσότερες παρουσίες της L)

Για παράδειγµα, αν L = {αα}, τότε L* είναι όλες οι συµβολοσειρές µε άρτιο

πλήθος από α, µια και L0 = {ε}, L1 = {αα}, L2 = {αααα} κ.λπ. Επίσης αν D

είναι µία γλώσσα που αποτελείται από τις συµβολοσειρές 0, 1,… 9, ήτοι

κάθε συµβολοσειρά είναι ένα απλό δεκαδικό ψηφίο, τότε το D* είναι όλες

οι συµβολοσειρές των ψηφίων συµπεριλαµβανοµένης και της κενής συµ-

βολοσειράς.

2.3.2 OÚÈÛÌfi˜ Î·ÓÔÓÈÎÒÓ ÂÎÊÚ¿ÛÂˆÓ

Κανονικές Εκφράσεις (KE) είναι ένας συµβολισµός που χρησιµοποιούµε για

να καθορίσουµε µία κλάση γλωσσών που είναι γνωστές σαν Κανονικά Σύνο-

λα (Regular sets) ή Κανονικές Γραµµατικές (Regular grammars). Ένα token

είναι είτε µία µοναδική συµβολοσειρά (π.χ. σηµείο στίξης) ή µία συλλογή

από συµβολοσειρές ορισµένου τύπου (π.χ. identifier).



Aν θεωρήσουµε το σύνολο των συµβολοσειρών σε κάθε κλάση από tokens

σαν µια γλώσσα, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το συµβολισµό των Κανο-

νικών Εκφράσεων για να περιγράψουµε τα tokens. Παραδείγµατος χάρη,

ένας identifier σε κάποια γλώσσα προγραµµατισµού ορίζεται σαν ένα γράµ-

µα ακολουθούµενο από µηδέν έως επτά γράµµατα ή ψηφία. Σε (γενικευµέ-

νο) συµβολισµό Κανονικών Εκφράσεων θα µπορούσαµε να γράψουµε

identifier = letter (letter|digit)7

Στις ενότητες 2.5 και 2.6 θα δούµε ότι από τέτοιες περιγραφές µπορούµε

αυτόµατα να κατασκευάσουµε πρόγραµµα που αναγνωρίζει identifiers.

Aυτά που ονοµάζουµε Κανονικές Εκφράσεις στο Aλφάβητο Σ είναι εκεί-

νες ακριβώς οι εκφράσεις που κατασκευάζονται από τους παρακάτω κανό-

νες. Κάθε Κανονική Έκφραση υποδηλώνει µία Γλώσσα και δίνουµε τους

κανόνες για την κατασκευή αυτών των Γλωσσών µαζί µε τους κανόνες κατα-

σκευής των Κανονικών Εκφράσεων:

1. ε είναι µία Κανονική Έκφραση που υποδηλώνει το {ε}, δηλαδή τη γλώσ-

σα που περιέχει µόνο την κενή συµβολοσειρά.

2. Για κάθε α στο Σ, α είναι µία Κανονική Έκφραση που υποδηλώνει το {α},

ήτοι τη γλώσσα µε µια µόνο συµβολοσειρά η οποία αποτελείται από το

γράµµα α.

3. Aν R και S είναι Κανονικές Εκφράσεις που υποδηλώνουν τις γλώσσες LR

και LS, τότε

α) (R)|(S) είναι µία Κανονική Έκφραση που υποδηλώνει τη γλώσσα 

LR » LS

β) (R)Æ(S) είναι µία Κανονική Έκφραση που υποδηλώνει τη γλώσσα 

LR Æ LS,

γ) (R)* είναι µία Κανονική Έκφραση που υποδηλώνει τη γλώσσα LR*.

Υπάρχει και η δυνατότητα να απαλείψουµε τις παρενθέσεις στις Κανονικές

Εκφράσεις, όπου χρειάζεται, κάνοντας χρήση των κανόνων προτεραιότητας

που λένε ότι ο * έχει την υψηλότερη προτεραιότητα, κατόπιν η Æ και τελευ-

ταίο το |.

Στα παρακάτω παραδείγµατα υποθέτουµε το Aλφάβητο Σ={α,b}. Η Κανο-

νική Έκφραση, α υποδηλώνει τη γλώσσα {α}, που είναι διαφορετικό πράγ-

µα από τη συµβολοσειρά α.
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¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 2.1

Η Κανονική Έκφραση α* δηλώνει το closure της γλώσσας {α}, ήτοι

δηλαδή το σύνολο των συµβολοσειρών µε µηδέν ή περισσότερα α, ενώ η

Κανονική Έκφραση αα*, που σύµφωνα µε τους κανόνες προτεραιότητας

είναι ισοδύναµη µε την α(α)*, υποδηλώνει τις συµβολοσειρές που αποτε-

λούνται από ένα ή περισσότερα α.

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 2.2

Εφόσον η Κανονική Έκφραση α|b δηλώνει τη γλώσσα {α,b}, η (α|b)* δηλώ-

νει την 

που είναι το σύνολο όλων των συµβολοσειρών που αποτελούνται από α και

b συµπεριλαµβανοµένης και της κενής συµβολοσειράς.

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 2.3

Η Κανονική Έκφραση α|bα* που οµαδοποιείται και σαν α|(b(α)*) δηλώνει

το σύνολο των συµβολοσειρών που συνίσταται είτε από µόνο το α είτε το b

ακολουθούµενο από κανένα ή περισσότερα α.

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 2.4

Η Κανονική Έκφραση αα|αb|ba|bb δηλώνει όλες τις συµβολοσειρές µήκους

2 µε τα γράµµατα α και b.

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 2.5

Τα tokens στο Σχήµα 2.3 µπορούν να περιγραφούν από τις Κανονικές Εκφρά-

σεις:

keyword = begin | end | if | then | else

identifier = letter (letter|digit)*

constant = digit+

relop = <|<=|=|< >|>|>=

όπου letter σηµαίνει A|Β|…|Ζ και digit 0|1|…|9.

  

α* = α,b
i

i =0

{ }
�

U

  

α* = αi

i =0

{ }
�

U



2.4 ¶ÂÂÚ·ÛÌ¤Ó· ·˘ÙfiÌ·Ù· 

Το µέρος του Λεκτικού Aναλυτή που αναγνωρίζει την παρουσία ενός token

στη συµβολοσειρά εισόδου (πηγαίο πρόγραµµα) είναι ένας αναγνωριστής

(recognizer) της γλώσσας που καθορίζει το token.

Ένας τρόπος να µετατραπεί µια Κανονική Έκφραση σε ένα αναγνωριστή,

είναι να δηµιουργήσουµε ένα γενικευµένο ∆ιάγραµµα Μετάβασης Κατα-

στάσεων (∆ΜΚ) από την Κανονική Έκφραση.

Το διάγραµµα αυτό καλείται Μη Προσδιοριστικό Πεπερασµένο Αυτόµατο,

(Non Deterministic Finite Automaton) και δεν είναι εν γένει εύκολο να εξο-

µοιωθεί από ένα απλό πρόγραµµα. Μια παραλλαγή όµως του Μη Προσδιο-

ριστικού Πεπερασµένου Αυτόµατου, το Προσδιοριστικό Πεπερασµένο Αυτό-

µατο (Deterministic Finite Automaton) που κατασκευάζεται από το Μη

Προσδιοριστικό Πεπερασµένο Αυτόµατο, µπορεί να εξοµοιωθεί εύκολα από

ένα πρόγραµµα.

Ορισµός

Ένα Μη Προσδιοριστικό Πεπερασµένο Αυτόµατο είναι µία πεντάδα (Κ, VΤ,

Μ, S, Ζ), όπου:

4 3K ∞ ¡ √ ¡ π ∫ ∂ ™  E ∫ º ƒ∞ ™ ∂ π ™  

Μια Κανονική Έκφραση σε κάποιο αλφάβητο Σ ορίζει:

(1) µια συµβολοσειρά, η οποία περιγράφει µια λεκτική δοµή (π.χ. µια στα-

θερή) σε µια γλώσσα προγραµµατισµού,

(2) ένα σύνολο συµβολοσειρών, το οποίο ορίζει µια «γλώσσα»

(3) ένα token σε κάποια γλώσσα προγραµµατισµού.

Ποια από τις παραπάνω τρεις πιθανές απαντήσεις είναι η σωστή;

ÕÛÎËÛË 
∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 
2.1

Ένας συρµός τρένου αποτελείται από µια ή δύο µηχανές στην αρχή που

ακολουθούνται από ένα ή περισσότερα βαγόνια που ακολουθούνται από

ένα βαγόνι ελεγκτών.

Αν συµβολίσουµε τη µηχανή µε Μ, κάθε βαγόνι του τρένου µε Β και το

βαγόνι ελεγκτών µε Ε, προσπάθησε να γράψεις µια Κανονική Έκφραση η

οποία να περιγράφει διάφορα τρένα (συρµούς).

ÕÛÎËÛË 
∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 
2.2
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1. Κ είναι ένα αλφάβητο στοιχείων που καλούνται καταστάσεις.

2. VΤ είναι ένα αλφάβητο στοιχείων που καλείται αλφάβητο εισόδου (το

αλφάβητο των χαρακτήρων εισόδου),

3. Μ είναι µία απεικόνιση (συνάρτηση) από το Κ¥VΤ µέσα στο Κ. (Αν

Μ(Q,Τ)=R, τότε όταν το Προσδιοριστικό Πεπερασµένο Αυτόµατο είναι

στην κατάσταση Q µε επόµενο χαρακτήρα εισόδου Τ, µεταβαίνει στην

κατάσταση R),

4. S είναι η αρχική κατάσταση (και φυσικά S � Κ),

5. Ζ είναι ένα µη κενό σύνολο τελικών καταστάσεων (Ζ Ã Κ).

Ένα Μη Προσδιοριστικό Πεπερασµένο Αυτόµατο που αναγνωρίζει τη γλώσ-

σα: (a|b)*abb είναι το παρακάτω:

start 0 21 3
a

a

b

b

b
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Το ΜΚΠΑ της γλώσσας

(a|b)*abb

Πρόκειται δηλαδή για ένα κατευθυνόµενο γράφηµα (directed graph). Έχει

καταστάσεις (states) και πλευρές (edges) που καλούνται µεταβάσεις

(transitions).

Το Μη Προσδιοριστικό Πεπερασµένο Αυτόµατο µοιάζει πολύ µε ένα ∆ιά-

γραµµα Μετάβασης Καταστάσεων εκτός του ότι κάποια πλευρά µπορεί να

επιγράφεται µε το ε και µε χαρακτήρες και ότι ο ίδιος χαρακτήρας µπορεί να

επιγράφει περισσότερες µεταβάσεις µιας κατάστασης.

Υπάρχει µια αρχική κατάσταση και µία ή περισσότερες τελικές καταστάσεις.

Το Μη Προσδιοριστικό Πεπερασµένο Αυτόµατο µπορεί να παρασταθεί και

από έναν Πίνακα Μετάβασης Καταστάσεων (Τransition Τable). Π.χ. Ο Πίνα-

κας Μετάβασης Καταστάσεων (ΠΜΚ) του Σχήµατος 2.5 είναι ο ακόλουθος:



Κατάσταση Σύµβολο στην Είσοδο

α b 

0 {0,1} {0}

1 – {2}

2 – {3}

Το Μη Προσδιοριστικό Πεπερασµένο Αυτόµατο δέχεται (accepts) µια συµ-

βολοσειρά x, εάν και µόνο εάν υπάρχει κάποιος δρόµος (path) από την αρχι-

κή κατάσταση σε µια από τις τελικές καταστάσεις. Το Μη Προσδιοριστικό

Πεπερασµένο Αυτόµατο του Σχήµατος 2.5 θα δεχθεί τις συµβολοσειρές εισό-

δου αbb, ααbb, bαbb, αααbb,… Π.χ. το ααbb γίνεται δεκτό από το δρόµο

(path) που φαίνεται παρακάτω:

Κατάσταση Υπολειπόµενη Είσοδος

0 ααbb

0 αbb

1 bb

2 b

3 ε

Aρχικά θεωρείται ότι το Μη Προσδιοριστικό Πεπερασµένο Αυτόµατο είναι

στην κατάσταση 0 διαβάζοντας το πρώτο χαρακτήρα εισόδου α.

Η Γλώσσα που ορίζεται από ένα Μη Προσδιοριστικό Πεπερασµένο Αυτό-

µατο είναι το σύνολο των συµβολοσειρών που δέχεται (αναγνωρίζει). Π.χ.

Το Μη Προσδιοριστικό Πεπερασµένο Αυτόµατο του Σχήµατος 2.5 δέχεται

(α|b)*αbb.

Παρατηρούµε ότι το Μη Προσδιοριστικό Πεπερασµένο Αυτόµατο του Σχή-

µατος 2.5 έχει περισσότερες από µια µεταβάσεις από την κατάσταση 0, όταν

έχει είσοδο το α. Aυτός είναι ο λόγος που είναι δύσκολη η εξοµοίωση του

Μη Προσδιοριστικού Πεπερασµένου Αυτόµατου από ένα πρόγραµµα. Ένα

Πεπερασµένο Aυτόµατο είναι Προσδιοριστικό (deterministic), αν:

1. ∆εν έχει µεταβάσεις (transitions) για περίπτωση που η είσοδος είναι ε.

2. Για κάθε κατάσταση S και κάθε σύµβολο εισόδου α, υπάρχει το πολύ µια

πλευρά επιγραφόµενη α, που βγαίνει από την S.

4 5¶ ∂ ¶ ∂ ƒ∞ ™ ª ∂ ¡ ∞  ∞ À ∆ √ ª ∞∆∞  
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Ένα Προσδιοριστικό Πεπερασµένο Αυτόµατο για τη γλώσσα: (a|b)*abb

(αντίστοιχο του Μη Προσδιοριστικού Πεπερασµένου Αυτόµατου του Σχή-

µατος 2.5 ) είναι αυτό του Σχήµατος 2.6.

Για κάθε Μη Προσδιοριστικό Πεπερασµένο Αυτόµατο µπορούµε να βρούµε

ένα Προσδιοριστικό Πεπερασµένο Αυτόµατο που δέχεται την ίδια γλώσσα. Ο

αριθµός των καταστάσεων του Προσδιοριστικού Πεπερασµένου Αυτόµατου

µπορεί να αυξάνει εκθετικά µε τον αριθµό των καταστάσεων του Μη Προσ-

διοριστικού Πεπερασµένου Αυτόµατου, αν και αυτό είναι σπάνιο στην πράξη.

start 0 21 3
a

a

a

b

b
b a

b

™¯‹Ì· 2.6

Ένα ΠΠΑ αντίστοιχο του

ΜΠΠΑ του Σχήµατος 2.5

Γράψε την Κανονική Έκφραση η οποία περιγράφει όλες τις συµβολοσει-

ρές από χαρακτήρες «0» και «1», οι οποίες περιλαµβάνουν τρία «1» και

απροσδιόριστο αριθµό από «0», (π.χ. 111, 0111, 010011, 10101000 κ.λπ.).

ÕÛÎËÛË 
∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 

2.3

∆ίνονται οι αποκλειστικές λέξεις:

Step, switch, string,

από τη λεκτική περιγραφή κάποιας γλώσσας προγραµµατισµού. Ζητείται

να κατασκευάσετε: 

(1) την Κανονική Έκφραση που τις περιγράφει

(2) ένα Γενικευµένο ∆ιάγραµµα Μετάβασης Καταστάσεων και 

(3) τον Πίνακα Μετάβασης.

ÕÛÎËÛË 
∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 

2.4

Υπάρχουν αλγόριθµοι κατασκευής ενός Προσδιοριστικού Πεπερασµένου

Αυτόµατου από ένα Μη Προσδιοριστικό Πεπερασµένο Αυτόµατο, όπως και

αλγόριθµοι κατασκευής ενός Μη Προσδιοριστικού Πεπερασµένου Αυτόµα-

του ή και Προσδιοριστικού Πεπερασµένου Αυτόµατου (πιο δύσκολοι) από

µια Κανονική Έκφραση.



2.5 A˘ÙfiÌ·ÙË Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÂÓfi˜ ÏÂÎÙÈÎÔ‡ ·Ó·Ï˘Ù‹

Εξετάζουµε τώρα το πώς µπορεί κάποιος να κατασκευάσει ένα Λεκτικό Aνα-

λυτή από µια προδιαγραφή των tokens υπό µορφή µιας λίστας από Κανονι-

κές Εκφράσεις.

Είναι αλήθεια ότι η όλη δοµή των συµβόλων στις περισσότερες γλώσσες

προγραµµατισµού είναι αρκετά όµοια, τόσο ώστε να µπορούµε να γράψου-

µε ένα γενικό Λεκτικό Aναλυτή για όλες τις γλώσσες.

Ο Λεκτικός Aναλυτής αυτός θα χρησιµοποιεί διάφορους πίνακες (ή πινακο-

ποιηµένες πληροφορίες) και είναι αυτοί ακριβώς οι πίνακες οι οποίοι διαφέ-

ρουν από γλώσσα σε γλώσσα. Μπορούµε να προγραµµατίσουµε έναν Κατα-

σκευαστή (πρόγραµµα) ο οποίος δέχεται σαν είσοδο την περιγραφή των

tokens (σαν Κανονική Έκφραση) και δηµιουργεί τους απαιτούµενους πίνα-

κες για τη γλώσσα. Aπό τη στιγµή που δηµιουργήθηκαν από τον Κατα-

σκευαστή οι πίνακες, ο Λεκτικός Aναλυτής είναι έτοιµος. Στο Σχήµα 2.7 φαί-

νεται διαγραµµατικά αυτή η διαδικασία αυτόµατης κατασκευής ενός Λεκτι-

κού Αναλυτή. ∆ιάφορα τέτοια συστήµατα για την αυτόµατη δηµιουργία

Λεκτικού Αναλυτή έχουν προταθεί και χρησιµοποιούνται (AΕD RWΟRD,

LΕΧ, FLEX κ.λπ.).
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∆ιαγραµµατική απεικόνιση

της διαδικασίας 

αυτόµατης κατασκευής

Λεκτικού Αναλυτή

Περιγραφή�

των Tokens

Constructor

Aλγόριθµος�

του Λ.A.

Πίνακες από�

τον Constructor

Λ.A.

Το LΕΧ [Lesk 1975] για παράδειγµα δέχεται στην είσοδο ένα σύνολο από

Κανονικές Εκφράσεις µαζί µε κάποια δράση (action) για κάθε Κανονική

Έκφραση. Η δράση είναι ορισµένες εντολές οι οποίες πρέπει να εκτελούνται

όταν αναγνωρίζεται ένα token (όπως π.χ. στην περίπτωση που επισυνάπτουµε

σηµασιολογικές λειτουργίες σε διαγράµµατα µετάβασης καταστάσεων για

tokens π.χ. εισαγωγή ενός identifier στο symbol table κ.λπ.).
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Η έξοδος του LΕΧ είναι ένας Πίνακας Μετάβασης Καταστάσεων (ΠΜΚ)

που εκφράζει ένα Προσδιοριστικό Πεπερασµένο Αυτόµατο που προκύπτει

από τις Κανονικές Εκφράσεις.

Aκόµη ο LΕΧ δίνει και ένα πρόγραµµα που εξοµοιώνει ένα Προσδιοριστι-

κό Πεπερασµένο Αυτόµατο, το οποίο περιγράφεται από ένα Πίνακα Μετά-

βασης Καταστάσεων. Ο Λεκτικός Aναλυτής αποτελείται από πρόγραµµα

εξοµοίωσης και τον Πίνακα Μετάβασης Καταστάσεων.

2.6 ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Lex

Ο LΕΧ είναι ένα εργαλείο για την αυτόµατη δηµιουργία Λεκτικών Aναλυτών.

Το πηγαίο πρόγραµµα του LΕΧ είναι οι προδιαγραφές ενός Λεκτικού Aνα-

λυτή δηλαδή ένα σύνολο από Κανονικές Εκφράσεις (ΚΕ) µαζί µε κάποια

δράση (action) για κάθε Κανονική Έκφραση. Μια δράση εκτελείται όταν

αναγνωρίζεται το token στου οποίου την Κανονική Έκφραση αντιστοιχεί η

δράση. Μια τυπική δράση, για παράδειγµα, µπορεί να επιστρέφει στο Συντα-

κτικό Αναλυτή µια ένδειξη για το token που βρέθηκε και να εισάγει και το

token στον πίνακα συµβόλων.

Μπορούµε να θεωρήσουµε το LΕΧ σαν ένα Μεταγλωττιστή για µια εξειδι-

κευµένη γλώσσα, η οποία είναι κατάλληλη για να γράφουµε Λεκτικούς Aνα-

λυτές και ορισµένα άλλα προγράµµατα επεξεργασίας κειµένων.

Ο LΕΧ παράγει σαν έξοδο δύο πράγµατα, έναν Πίνακα Μεταβάσεων Κατα-

στάσεων και ένα πρόγραµµα εξοµοίωσης το οποίο εξοµοιώνει ένα Πεπερα-

σµένο Αυτόµατο που περιγράφεται από ένα σύνολο Κανονικών Εκφράσεων.

Το πρόγραµµα εξοµοίωσης του Πεπερασµένου Aυτόµατου και ο πίνακας

µεταβάσεων που περιγράφει το Πεπερασµένο Aυτόµατο αποτελούν το

Λεκτικό Aναλυτή που φτιάχνει ο LΕΧ.

Ένα «πηγαίο» πρόγραµµα για το LΕΧ αποτελείται από δύο πράγµατα

1. βοηθητικούς ορισµούς (auxiliary definitions) και 

2. µεταφραστικούς κανόνες (translation Rules).

Οι βοηθητικοί ορισµοί είναι «εντολές» της µορφής

D1 = R1

D2 = R2

…

Dn = Rn



που κάθε Di είναι µοναδικό όνοµα και κάθε Ri είναι µια Κανονική Έκφραση

της οποίας τα σύµβολα διαλέγονται από τα Σ»{D1, D2, …, Di–1} δηλαδή

χαρακτήρες ή προηγουµένως ορισθέντα ονόµατα. Σ είναι το αλφάβητο των

συµβόλων εισόδου π.χ. το ASCΙΙ ή ΕΒCDΙC σύνολο των χαρακτήρων.

Οι µεταφραστικοί κανόνες είναι «εντολές» της µορφής

Ρ1 {A1}

Ρ2 {A2}

…

Ρm {Am}

όπου κάθε Ρi είναι µια Κανονική Έκφραση που καλείται πρότυπο πάνω στο

αλφάβητο Σ και τα ονόµατα των βοηθητικών ορισµών.

Τα πρότυπα περιγράφουν την µορφή των tokens. Κάθε Ai είναι ένα κοµµά-

τι προγράµµατος που περιγράφει τι δράση (δουλειά) πρέπει να κάνει ο Λεκτι-

κός Αναλυτής όταν βρεθεί το token Ρi. Τα Ai γράφονται σε κάποια από τις

γλώσσες προγραµµατισµού (συνήθως C ).

Για να δηµιουργηθεί ο Λεκτικός Αναλυτής L, κάθε Ai πρέπει να µεταφρα-

στεί (compiled) σε κώδικα µηχανής, όπως και κάθε άλλο πρόγραµµα που

είναι γραµµένο στην ίδια γλώσσα µε τα Ai’.

Ο Λεκτικός Aναλυτής L που φτιάχνεται από το LΕΧ συµπεριφέρεται ως

εξής: Ο L διαβάζει στην είσοδό του ένα–ένα χαρακτήρα, µέχρις ότου βρεί

το µεγαλύτερο prefix της εισόδου (θεωρείται σαν µια συµβολοσειρά), το

οποίο ταιριάζει µε µια από τις Κανονικές Εκφράσεις Ρi.

Μόλις ο L βρεί αυτό το prefix, το αφαιρεί από το string εισόδου και το βάζει

σε µια βοηθητική περιοχή (buffer), που καλείται ΤΟΚΕΝ (το ΤΟΚΕΝ µπο-

ρεί στην πράξη να είναι δύο δείκτες – αρχή και τέλος της συµβολοσειράς που

ταιριάζει στην Κανονική Έκφραση – µέσα στον buffer εισόδου).

Κατόπιν ο L εκτελεί τη δράση Ai. Μόλις τελειώσει την εκτέλεση της Ai, ο L

επιστρέφει στο Συντακτικό Aναλυτή. Στην περίπτωση που κανένα από τα Ρi

δεν ταιριάζει µε κανένα prefix της εισόδου έχει συµβεί κάποιο λάθος και

πιθανότατα ο L ή παραδίδει τον έλεγχο σε κάποια ρουτίνα λάθους ή δίνει

κάποια ένδειξη λάθους στο Συντακτικό Aναλυτή. Στην περίπτωση που δύο

ή περισσότερα πρότυπα ταιριάζουν στο ίδιο µέγιστο prefix της εισόδου, ο L

θα ευνοήσει το token που βρέθηκε πρώτο στον πίνακα των µεταφραστικών

κανόνων.

4 9¶ ∂ ƒ π ° ƒ∞ º ∏  ∆ √ À  L E X
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Στο κεφάλαιο αυτό µάθατε πως µπορείτε µόνοι σας (γράφοντας δηλαδή κώδι-

κα εσείς οι ίδιοι) ή µε τη βοήθεια ενός γεννήτορα λεκτικών αναλυτών, όπως

είναι το LEX, να κατασκευάσετε ένα Λεκτικό Αναλυτή.

Μάθατε ότι για να περιγραφούν τα λεκτικά στοιχεία µιας γλώσσας προγραµ-

µατισµού, αυτά δηλαδή που αναφέρονται σαν tokens, χρειαζόµαστε τον συµ-

βολισµό των “Κανονικών Εκφράσεων”. Όταν έχετε περιγράψει τα tokens

µιας γλώσσας µε τη βοήθεια των Κανονικών Εκφράσεων µπορείτε στη συνέ-

χεια να κατασκευάσετε τα ∆ιαγράµµατα Μετάβασης Καταστάσεων, τα οποία

απεικονίζουν γραφικά τα tokens. 

Εξηγήσαµε (στην ενότητα 2.2) πώς µπορείτε να γράψετε κώδικα, δηλαδή να

προγραµµατίσετε ένα Λεκτικό Αναλυτή µόνοι σας γράφοντας ένα µικρό κοµ-

µάτι κώδικα για κάθε κατάσταση του ∆ιαγράµµατος Μετάβασης Καταστάσε-

ων, και επίσης δείξαµε πώς µπορείτε να ενοποιήσετε περισσότερα από ένα

∆ιαγράµµατα Μετάβασης Καταστάσεων και να κατασκευάσετε ένα γενικευ-

µένο τέτοιο διάγραµµα. Θυµίζουµε εδώ ότι ένα ∆ιάγραµµα Μετάβασης Κατα-

στάσεων (γενικευµένο ή όχι ) είναι ένα Πεπερασµένο Αυτόµατο, το οποίο

µπορεί να είναι Προσδιοριστικό ή µη Προσδιοριστικό. 

Στη συνέχεια, επειδή για τις λεκτικές δοµές µιας γλώσσας προγραµµατισµού

(tokens) µας ενδιαφέρουν µόνο τα Προσδιοριστικά Πεπερασµένα Αυτόµατα,

είδατε πως αυτά αναπαρίστανται από ένα Πίνακα Μετάβασης Καταστάσεων.

Έτσι λοιπόν για το σύνολο των tokens µιας γλώσσας είδατε ότι µπορείτε να

κατασκευάσετε ένα γενικευµένο Πίνακα Μετάβασης Καταστάσεων ο οποίος

περιλαµβάνει µια αρχική κατάσταση, ένα σύνολο τερµατικών καταστάσεων

(οι οποίες αντιστοιχούν στην αναγνώριση των διαφόρων τύπων tokens) και

ένα αλφάβητο χαρακτήρων. Ο Πίνακας Μετάβασης Καταστάσεων είναι εύκο-

λο να προγραµµατισθεί. Μπορείτε δηλαδή να γράψετε ένα πρόγραµµα, το

οποίο διαβάζει έναν οποιονδήποτε Πίνακα Μετάβασης Καταστάσεων και

εξοµοιώνει την λειτουργία του πίνακα. Τώρα πλέον αυτό το πρόγραµµα εξο-

Λάβετε υπόψη σας τα tokens που δίνονται στον πίνακα του Σχήµατος 2.3

και προσπαθήστε να γράψετε τους «βοηθητικούς ορισµούς» και τους

«µεταφραστικούς κανόνες», δηλαδή το «πρόγραµµα» το οποίο θα είναι

είσοδος στο LEX, ώστε να σας κατασκευάσει αυτόµατα το Λεκτικό Ανα-

λυτή, ο οποίος αντιστοιχεί στα tokens του Σχήµατος 2.3

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 
2.2



µοίωσης και ο πίνακας (µαζί) αποτελούν ένα Λεκτικό Αναλυτή. Έτσι λει-

τουργούν στην πραγµατικότητα όλοι οι γεννήτορες Λεκτικών Αναλυτών, όπως

το LEX, το οποίο περιγράφεται συνοπτικά στην ενότητα 2.6. 

Στα πλαίσια µιας ολοκληρωµένης παρουσίασης της θεωρίας, πίσω από τους

Λεκτικούς Αναλυτές χρειάσθηκε να αναφερθούµε, πολύ συνοπτικά, σε έννοι-

ες όπως η Γλώσσα, οι Κανονικές Εκφράσεις (κάθε Κανονική Έκφραση περι-

γράφει και µία γλώσσα), και τα Πεπερασµένα Αυτόµατα (Προσδιοριστικά και

µη Προσδιοριστικά). Εάν θέλετε να µελετήσετε βαθύτερα την θεωρία πίσω

από αυτά τα πράγµατα, τότε σας συνιστώ να µελετήσετε την Θεµατική Υποε-

νότητα «Aυτόµατα και Τυπικές Γλώσσες» της Θεµατικής Ενότητας «Θεµε-

λιώσεις της Επιστήµης των Υπολογιστών».

5 1™ Y N O æ H





™˘ÓÙ·ÎÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ÁÏˆÛÛÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡

™Ùfi¯Ô˜

Στόχος του Κεφαλαίου αυτού είναι να περιγράψει µε σύντοµο τρόπο κάποια

βασικά στοιχεία γλωσσών προγραµµατισµού, τύπου Context–free (Γραµµα-

τικές χωρίς συµφραζόµενα), µια και στη συνέχεια του βιβλίου θα αναφερό-

µαστε µόνο σε τέτοιες γλώσσες.

¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·

Όταν θα έχετε µελετήσει το κεφάλαιο αυτό θα µπορείτε να:

• εξηγήσετε γιατί χρησιµοποιούµε Context–free γραµµατικές στη σύνταξη

των γλωσσών προγραµµατισµού,

• αιτιολογήσετε γιατί οι Context–free γραµµατικές είναι ισχυρότερες από τις

Κανονικές Εκφράσεις ή τις Κανονικές γραµµατικές,

• δείξετε ότι µια γραµµατική είναι διφορούµενη,

• αποδιφοροποιήσετε µια διφορούµενη γραµµατική,

• περιγράψετε πώς παράγονται τα δένδρα ανίχνευσης ενός Συντακτικού Ανα-

λυτή,

• δώσετε τους τυπικούς ορισµούς του Chomsky για γραµµατικές τύπου 0, 1,

2, και 3.

ŒÓÓÔÈÂ˜ ÎÏÂÈ‰È¿

• Context–free γραµµατικές,

• γραµµατικές Chomsky,

• διφορούµενες γραµµατικές,

• συντακτικές κατηγορίες. 

∂ÈÛ·ÁˆÁÈÎ¤˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜

Είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο, ότι η λεκτική δοµή των tokens µπορεί να

προσδιοριστεί µε Κανονικές Εκφράσεις (ΚΕ) και ότι από τις ΚΕ µπορούµε

αυτόµατα να κατασκευάσουµε ένα Λεκτικό Αναλυτή που αναγνωρίζει τις

λεκτικές δοµές (tokens) µιας γλώσσας.

3∫ ∂ º ∞ § ∞ π √
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Με παρόµοιο τρόπο θα χειριστούµε στα επόµενα κεφάλαια τη Συντακτική Aνά-

λυση (ΣΑ). Για το συντακτικό καθορισµό µιας γλώσσας προγραµµατισµού θα

χρησιµοποιήσουµε ένα συµβολισµό που καλείται ΒΝF (Βackus–Νaur–Form),

και θα ασχοληθούµε µε γραµµατικές τύπου Context–Free ή αλλιώς, γραµµατι-

κές Chomsky, τύπου 2 (τις γραµµατικές αυτές θα τις ορίσουµε στην ενότητα 3.5).

Θα περιγράψουµε πώς µια γραµµατική ορίζει µια γλώσσα, και θα εξετάσουµε

ποια χαρακτηριστικά γλωσσών προγραµµατισµού, µπορούν ή δεν µπορούν να

οριστούν από γραµµατικές τύπου Context–free. ∆εν πρόκειται να ασχοληθού-

µε µε τη θεωρία τυπικών (formal) γλωσσών προγραµµατισµού, µια και αυτό

είναι το αντικείµενο της Θεµατικής Υποενότητας «Άυτόµατα και Τυπικές Γλώσ-

σες» αλλά θα αναφέρουµε µόνο εκείνα τα στοιχεία που είναι απολύτως απα-

ραίτητα για να κατανοήσετε τη λειτουργία της Συντακτικής Ανάλυσης.



3.1 °Ú·ÌÌ·ÙÈÎ¤˜ Context–Free

Είναι σύνηθες να ορίζουµε µερικές δοµές γλωσσών προγραµµατισµού µε ένα

αναδροµικό τρόπο (recursively). Για παράδειγµα, εάν Ε σηµαίνει έκφραση

(expression) και Si σηµαίνει εντολή (statement), τότε τα παρακάτω είναι επί-

σης εντολές (τα Εi είναι επίσης εκφράσεις):

if Ε then S1 else S2 (1)

begin S1 ; S2 ;…; Sn end (2)

Μια έκφραση είναι και η

Ε1 +Ε2 (3)

Aν χρησιµοποιήσουµε τις συντακτικές κατηγορίες «statement» και

«expression» στην κλάση των εντολών και των εκφράσεων αντίστοιχα, τότε

η (1) µπορεί να γραφτεί σύµφωνα µε τον Κανόνα (Ρroduction –Rewriting

Rule)

statement Æ if expression then statement else statement (4)

η δε (3) µπορεί να γραφτεί σύµφωνα µε τον κανόνα

expression Æ expression + expression .

Η (2) όµως παρουσιάζει πρόβληµα αν γραφτεί σαν

statement Æ begin statement ;…; statement end,

διότι χρειαζόµαστε κάθε κανόνας να έχει ακριβή αριθµό από σύµβολα.

Για να γραφτεί η (2) σωστά χρειάζεται να εισάγουµε άλλη µια συντακτική

κατηγορία, την οποία θα ονοµάσουµε «statement–list». Η (2) τώρα µπορεί

να περιγραφεί από τους εξής δύο κανόνες:

statement Æ begin statement–list end

statement–list Æ statement (5)

| statement; statement–list,

όπου το σύµβολο «|» σηµαίνει είτε. ∆ηλαδή ο δεύτερος κανόνας της (5) έχει

δυο εναλλακτικά δεξιά µέρη. 

Ένα σύνολο από κανόνες, όπως η (5), είναι ένα παράδειγµα γραµµατικής.

Μια γραµµατική περιλαµβάνει 4 οντότητες: Τερµατικά σύµβολα, Μη Τερ-

µατικά σύµβολα, το Αρχικό σύµβολο και ένα σύνολο από Κανόνες

(Τerminals, Νonterminals, Start Symbol, Ρroductions).

5 5° ƒ∞ ª ª ∞∆ π ∫ ∂ ™  C O N T E X T – F R E E
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Τερµατικά σύµβολα είναι τα βασικά σύµβολα που σχηµατίζουν τις συµβο-

λοσειρές της γλώσσας. Τα tokens και τα τερµατικά σύµβολα είναι συνώνυ-

µα στις γλώσσες προγραµµατισµού. Π.χ. begin, end, ;, + είναι τερµατικά

σύµβολα.

Μη Τερµατικά σύµβολα (συνώνυµα µε τις συντακτικές κατηγορίες και τις

συντακτικές µεταβλητές) είναι ειδικά σύµβολα που υποδηλώνουν συµβολο-

σειρές, οι οποίες εκφράζουν τη συντακτική δοµή της γλώσσας (π.χ. το

statement στον κανόνα statement Æ begin statement–list end ).

Ένα από τα Μη Τερµατικά σύµβολα έχει επιλεγεί σαν Αρχικό σύµβολο και

υποδηλώνει τη γλώσσα.

Κανόνες είναι οι συντακτικοί κανόνες που καθορίζουν τους τρόπους µε τους

οποίους οι συντακτικές κατηγορίες µπορούν να κατασκευαστούν η µια από

την άλλη και από τα Τερµατικά σύµβολα. Οι κανόνες συνίστανται από ένα

Μη Τερµατικό σύµβολο ακολουθούµενο από ένα Æ (ή::=) και ακολουθού-

µενο από µια συµβολοσειρά αποτελούµενη από Τερµατικά και Μη Τερµατι-

κά σύµβολα.

Με το συµβολισµό BNF (Backus–Naur–Form), η (5) περιγράφεται από τους

παρακάτω κανόνες:

statement Æ begin statement–list end

statement–list Æ statement

statement–list Æ statement; statement–list

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 3.1

Μια Context–free γραµµατική, η οποία µπορεί να περιγράψει απλές αριθ-

µητικές εκφράσεις είναι η (6), η οποία έχει σαν Μη Τερµατικά σύµβολα τα

Ε και Α, µε το Ε να είναι το Αρχικό σύµβολο. Τα δε Τερµατικά σύµβολα

είναι τα

id + – * / ≠≠ ( )

Τέλος, οι Κανόνες είναι οι: (6)

Ε Æ Ε A Ε | (Ε) | – Ε | id

A Æ + | – | * | / | ≠≠

Οι περισσότεροι συµβολισµοί που θα συναντήσουµε στη συνέχεια του βιβλί-

ου είναι προφανείς, εκτός των εξής συµβάσεων:



• Κεφαλαία γράµµατα από το τέλος της Λατινικής αλφαβήτου (Χ, Υ, Ζ

κ.λπ.) παριστάνουν είτε Μη Τερµατικά είτε Τερµατικά.

• Μικρά γράµµατα από το τέλος της Λατινικής αλφαβήτου (u, v, …, z)

παριστάνουν συµβολοσειρές από Τερµατικά.

• Μικρά Ελληνικά (α, β, γ) παριστάνουν συµβολοσειρές από σύµβολα της

γραµµατικής. (δηλαδή συµβολοσειρές από Τερµατικά ή/και Μη Τερµατι-

κά σύµβολα). Π.χ. AÆα1.

5 7° ƒ∞ ª ª ∞∆ π ∫ ∂ ™  C O N T E X T – F R E E

Η σειρά από τους Κανόνες

AÆ α1, AÆα2,…, AÆ αk (A– Κανόνες) 

συντοµεύεται στην 

AÆα1 |α2 |…|αk, όπως έγινε στο (6).

3.1.1 ¢˘Ó·ÙfiÙËÙÂ˜ ÙˆÓ context–free ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓ (CF)

Οι Context–free γραµµατικές µπορούν να περιγράψουν την περισσότερη,

αλλά όχι ολόκληρη τη σύνταξη των γλωσσών προγραµµατισµού (A. V. Aho,

R. Sethi, J. D. Ullman, Compilers: Ρrinciples techniques, and Tools,

Addison–Wesley, 1986). Είδαµε ότι οι Κανονικές Εκφράσεις περιγράφουν

τη σύνταξη των tokens. Οποιαδήποτε συντακτική δοµή περιγράφεται από

Κανονικές Εκφράσεις, µπορεί επίσης να περιγραφεί και από κάποια

Context–free γραµµατική. 

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 3.2

H κανονική Έκφραση

(a | b) (a | b | 0 | 1)* 

και η CF γραµµατική:

SÆaA | bA

AÆaA | bA | 0A | 1A | ε

περιγράφουν την ίδια γλώσσα, διότι και οι δυο δηµιουργούν τις ίδιες συµ-

βολοσειρές τερµατικών συµβόλων.

∆ιάφοροι λόγοι µας αναγκάζουν να χρησιµοποιούµε Κανονικές Εκφράσεις,

αν και θα µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε Context–free γραµµατικές αντ’
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αυτών. Πρώτον, οι λεκτικοί κανόνες είναι απλοί και δε χρειάζονται συµβο-

λισµοί τύπου Context–free γραµµατικών, οι οποίοι είναι δυσκολότερο να

γίνουν αντιληπτοί. ∆εύτερον, είναι ευκολότερο να κατασκευάσουµε ανα-

γνωριστές (recognizers) από τις Κανονικές Εκφράσεις παρά από Context–free

γραµµατικές.

∆εν υπάρχουν ακριβείς οδηγίες για το τι πρέπει να περιληφθεί στους λεκτι-

κούς κανόνες και τι στους συντακτικούς. Οι Κανονικές Εκφράσεις είναι πιο

κατάλληλες για να περιγράφουν τη δοµή των λεκτικών κατασκευών

(identifiers, constants, keywords, κ.λπ.), ενώ οι Context–free γραµµατικές

είναι απαραίτητες για την περιγραφή απεριόριστα φωλιασµένων δοµών

(begin – end, if – then – else, κ.λπ.).

Μπορείτε να εξηγήσετε πού και γιατί χρησιµοποιούνται οι Κανονικές

Εκφράσεις και πού οι Context Free γραµµατικές στις γλώσσες προγραµ-

µατισµού;

ÕÛÎËÛË 
∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 

3.1

3.2 ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ‰¤Ó‰ÚˆÓ ·Ó›¯ÓÂ˘ÛË˜

Στην γραµµατική

ΕÆΕ + Ε | Ε * Ε | (Ε) | –Ε | id (7)

όπου Ε σηµαίνει έκφραση, ο Κανόνας ΕÆ –Ε δηλώνει ότι µια έκφραση µε

µείον µπροστά της είναι επίσης µια έκφραση. Aυτό περιγράφεται από τη

σχέση 

ΕÞ –Ε που διαβάζεται: «η Ε παράγει (derives) – Ε».

Η ΕÆ (Ε) λέει ότι µπορούµε να αντικαταστήσουµε µια εµφάνιση της Ε σε

οποιαδήποτε συµβολοσειρά από σύµβολα της γραµµατικής, µε (Ε).

Μια άλλη περίπτωση είναι η:

ΕÞ –Ε Þ–(Ε) Þ –(id)

Μια τέτοια ακολουθία αντικαταστάσεων ονοµάζεται παραγωγή (derivation)

του

–(id) από το Ε.



∆οθείσης µιας context–free γραµµατικής G µε Αρχικό σύµβολο S µπορού-

µε να χρησιµοποιήσουµε τη σχέση Þ+ για να ορίσουµε την L(G) (τη γλώσ-

σα που δηµιουργείται από τη G). Οι συµβολοσειρές της L(G) µπορούν να

περιέχουν µόνο Τερµατικά σύµβολα της G. Λέµε ότι µια συµβολοσειρά w

από Τερµατικά ανήκει στην L(G), εάν και µόνο εάν S Þ+ w. Η συµβολο-

σειρά w καλείται πρόταση (sentence) της G. Εάν S Þ* α, όπου το α µπορεί

να περιέχει και Μη Τερµατικά, τότε λέµε ότι το α είναι µια προτασιακή

µορφή (sentential form) της γραµµατικής G.

Για να καταλάβουµε καλύτερα πώς λειτουργούν µερικοί Συντακτικοί Ανα-

λυτές θα θεωρήσουµε παραγωγές (derivations), στις οποίες µόνο το αριστε-

ρότερο Μη Τερµατικό σύµβολο µιας προτασιακής µορφής αντικαθίσταται

σε κάθε βήµα. Τέτοιες παραγωγές καλούνται αριστερές παραγωγές

(Leftmost Derivations). Aνάλογα ορίζονται και οι δεξιές παραγωγές

(Rightmost Derivations).

Μια γραφική απεικόνιση των παραγωγών είναι τα ∆ένδρα Ανίχνευσης

Σαν παράδειγµα ας δούµε την παραγωγή

Ε Þ+ –( id+ id) (8)

5 9¢ ∏ ª π √ À ƒ ° π ∞  ∆ ø ¡  ¢ ∂ ¡ ¢ ƒ ø ¡  ∞ ¡ π Ã ¡ ∂ À ™ ∏ ™

Μπορείτε να εξηγήσετε γιατί η συµβολοσειρά –(id+ id) είναι µια από τις

προτάσεις της γλώσσας που προκύπτει από τη γραµµατική (7);

ÕÛÎËÛË 
∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 
3.2

Σε πιο αφηρηµένη µορφή λέµε ότι αAβÞαγβ αν AÆγ είναι ένας Κανό-

νας και a και β είναι αυθαίρετες συµβολοσειρές από σύµβολα της γραµ-

µατικής.

Aν α1Þ α2Þ…Þ αn, λέµε ότι η α1 παράγει αn .

Το σύµβολο Þ µεταφράζεται σε «παράγει σε ένα βήµα», ενώ το Þ* µετα-

φράζεται σε «παράγει σε µηδέν ή περισσότερα βήµατα».

Έτσι ισχύει ότι:

1. α Þ* α "συµβολοσειρά α ("= για κάθε)

2. αν α Þ* β και β Þ γ, τότε α Þ* γ

Aκόµη α Þ+ β σηµαίνει «το α παράγει β σε ένα ή περισσότερα βήµατα».
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µε βήµατα. Κατ’ αρχήν, θεωρούµε το Ε σαν ρίζα του αρχικού δένδρου και

εφαρµόζοντας µε σειρά τους κανόνες ΕÆ–Ε, ΕÆ(Ε), ΕÆΕ+Ε, ΕÆid και

ΕÆid παίρνουµε την παρακάτω σειρά από παραγωγές, οι οποίες αντιστοι-

χούν στην τµηµατική κατασκευή του δένδρου ανίχνευσης, όπως δείχνεται

στο Σχήµα 3.1.

Ε Þ –Ε Þ –(Ε) Þ –(Ε+Ε) Þ –(id+Ε) Þ –(id+id) 

– E

E

– E

E

( )E

E ÞÞ

– E

E

Þ

– E

E

Þ

– E

E

Þ

( )E

E E+

�

( )E

E E+

�

( )E

E E+

�

id id id

™¯‹Ì· 3.1

Aριστερή παραγωγή του

δένδρου ανίχνευσης της

πρότασης –id+id

Η πρόταση id+id*id της γραµµατικής (7), έχει δύο διαφορετικές αριστε-

ρές παραγωγές. Μπορείς να εξηγήσεις γιατί;

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 
3.1



3.3 ¢ÈÊÔÚÔ‡ÌÂÓÂ˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎ¤˜

∆ιφορούµενη/ασαφής λέγεται µια γραµµατική, η οποία παράγει περισσό-

τερα από ένα δένδρα ανίχνευσης, για µια πρόταση. Για ορισµένους τύπους

συντακτικών αναλυτών, θέλουµε η γραµµατική να γίνει σαφής, γιατί αλλιώς

δεν µπορούµε να προσδιορίσουµε ένα µοναδικό δένδρο για µια πρόταση. Σε

µερικές περιπτώσεις γίνεται χρήση διφορούµενων γραµµατικών µαζί µε

κανόνες αποσαφήνισης.

Έστω η γραµµατική: ΕÆΕ+Ε | Ε–Ε | Ε*Ε | Ε/Ε | Ε≠Ε | (Ε) | –Ε | id (9)

Η γραµµατική αυτή όπως και η (7) είναι διφορούµενη. Μπορούµε όµως να

απο–διφοροποιήσουµε και τις δύο, καθορίζοντας προσεταιριστικότητα και

προτεραιότητα στους τελεστές. Ας υποθέσουµε ότι θέλουµε να τους δώσου-

µε τις γνωστές από τα Μαθηµατικά προτεραιότητες:

6 1¢ π º √ ƒ √ À ª ∂ ¡ ∂ ™  ° ƒ∞ ª ª ∞∆ π ∫ ∂ ™

– (unary minus)

≠
* / 

+ –

Eπίσης να ορίσουµε τον τελεστή ≠ να είναι δεξιά προσεταιριστικός.

[δηλαδή, a ≠ b ≠c = a ≠(b ≠c)], και τους υπόλοιπους τελεστές να είναι αρι-

στερά–προσεταιριστικοί [δηλαδή a–b–c = (a–b)–c].

Σύµφωνα µε τους κανόνες αυτούς το δένδρο (β) του Σχήµατος 3.2 δεν είναι

σωστό για την πρόταση id+id*id, µια και εδώ εµφανίζεται το + να έχει µεγα-

λύτερη προτεραιότητα από τον *.

Μπορούµε να ξαναγράψουµε τις γραµµατικές ενσωµατώνοντας σ’ αυτές τους

κανόνες προσεταιρισµού και προτεραιότητας. 

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 3.3

Ας πάρουµε τη διφορούµενη γραµµατική (9). Κατ’ αρχήν εισάγουµε ένα Μη

Τερµατικό σύµβολο για κάθε επίπεδο προτεραιότητας.

Ονοµάζουµε Εlement µια υποέκφραση, η οποία είναι µη υποδιαιρέσιµη άρα

είναι είτε ένας identifier ή µια έκφραση µε παρενθέσεις. Έχουµε λοιπόν τον

κανόνα

elementÆ(expression) | id
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Κατόπιν εισάγουµε την κατηγορία των primaries, τα οποία είναι elements

µε ένα ή περισσότερους από τους τελεστές µε την µεγαλύτερη προτεραιό-

τητα:

primaryÆ– primary | element

Κατόπιν εισάγουµε τα factors σαν ακολουθίες από ένα ή περισσότερα

primaries συνδεµένα µε τον τελεστή ύψωσης σε δύναµη (≠):

factorÆprimary ≠ factor | primary

Σηµειώνουµε ότι η εκλογή primary ≠ factor, αντί του factor ≠ primary κάνει

τις εκφράσεις a≠b≠c να οµαδοποιούνται σαν a≠(b≠c). 

Στη συνέχεια εισάγουµε το term, που είναι ακολουθία από ένα ή περισσότε-

ρα factors που συνδέονται µε τους τελεστές πολλαπλασιασµού (*, /).

termÆterm * factor | term / factor | factor

Οι κανόνες αυτοί αναγκάζουν τα terms να οµαδοποιούνται από τα αριστερά

[δηλαδή a * b * c = (a * b) * c].

Τέλος τα expressions είναι ακολουθίες από ένα ή περισσότερα terms και συν-

δέονται µε τους προσθετικούς τελεστές (+,–).

Expression Æ expression+term | expression–term | term

Και εδώ ο κανόνας επιβάλλει αριστερή προσεταιριστικότητα.

Έτσι η απο–διφοροποιηµένη γραµµατική είναι η ακόλουθη:

expressionÆexpression + term (10)

| expression – term

| term

termÆterm * factor 

| term / factor 

| factor

factorÆΡrimary ≠ factor

| Ρrimary

ΡrimaryÆ–Ρrimary 

| element

elementÆ(expression) 

| id 



3.4 IÂÚ·Ú¯›· ÁÏˆÛÛÒÓ Î·Ù¿ Chomsky

Ο Chomsky καθόρισε τέσσερις βασικές κλάσεις γλωσσών µέσω γραµµατι-

κών, οι οποίες είναι τετράδες (V, Τ, Ρ, Ζ) όπου:
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Το παρακάτω κοµµάτι µιάς Context Free γραµµατικής δηµιουργεί εντολές

υπό συνθήκη. Όµως, η γραµµατική αυτή είναι διφορούµενη. Μπορείτε να

εξηγήσετε γιατί, και στη συνέχεια να την αποδιφοροποιήσετε; Το πρώτο

µέρος είναι εύκολο, το δεύτερο όµως είναι µάλλον δύσκολο . Γι αυτό µην

απογοητευθείτε, αν δεν τα καταφέρετε.

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 
3.2

Σας δίνεται η διφορούµενη γραµµατική ( όπου con υποδηλώνει constant ):

ΕÆ Ε+Ε| Ε*Ε| (Ε)| id| con

Προσπαθήστε να την αποδιφοροποιήσετε εφαρµόζοντας τη µεθοδολογία

που περιγράψαµε στην ενότητα 3.3.

ÕÛÎËÛË 
∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 
3.3

1. V είναι η αλφάβητος (Τερµατικά και Μη Τερµατικά σύµβολα),

2. Τ (ΤÃV) είναι το σύνολο των τερµατικών συµβόλων,

3. Ρ είναι ένα πεπερασµένο σύνολο από κανόνες (επαναγραφής) και

4. Ζ είναι το αρχικό ή διακεκριµένο σύµβολο της γραµµατικής.

(0) uÆv, µε u � V+ και v � V*

Η γλώσσα µιας γραµµατικής είναι το σύνολο των τερµατικών ακολουθιών

(terminal strings), τα οποία µπορούν να δηµιουργηθούν από το αρχικό σύµ-

βολο Ζ.

Η διαφορά µεταξύ των τεσσάρων τύπων γραµµατικών ευρίσκεται στη µορφή

των κανόνων επαναγραφής που επιτρέπονται στο Ρ.

Μία γραµµατική G είναι (Chomsky) τύπου 0 ή phrase structure γραµµατι-

κή αν οι κανόνες του Ρ έχουν τη µορφή

∆ηλαδή, το αριστερό u µπορεί να είναι µια ακολουθία συµβόλων και το δεξιό

µέρος να είναι άδειο.



6 4 K E º A § A I O  3 :  ™ À ¡ ∆∞ ∫ ∆ π ∫ ∞  ™ ∆ √ π Ã ∂ π ∞  ° § ø ™ ™ ø ¡  ¶ ƒ √ ° ƒ∞ ª ª ∞∆ π ™ ª √ À

Μια γραµµατική G είναι τύπου 1 ή context sensitive (εξαρτώµενη από το

περιβάλλον κείµενο) όταν περιορίσουµε τους κανόνες επαναγραφής στη

µορφή

(1) xUy Æ xuy, µε U�V–Τ, x,y � V* και u � V+

Ο όρος context sensitive αναφέρεται στο γεγονός ότι επιτρέπεται να ξανα-

γράψουµε το U σαν u µόνο µέσα στο περιβάλλον x…y.

Μια γραµµατική G είναι τύπου 2 ή Context–Free (ανεξάρτητη περιβάλλο-

ντος) αν όλοι οι κανόνες έχουν τη µορφή

(3)U Æ Ν ή U Æ WΝ, µε Ν�Τ και U και W�V–Τ 

έχουµε µια γραµµατική τύπου 3 ή Κανονική γραµµατική (Regular grammar).

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 3.4

Παραδείγµατα κανόνων από Κανονικές Γραµµατικές

Παρατηρήστε ότι τα Μη Τερµατικά σύµβολα µπορούν να περιβάλλονται από

«<» και «>» για λόγους καλύτερης αναγνωσιµότητας των κανόνων.

<s–delim> Æ + | – | ( | ) 

<d–delim> Æ <slash> / | <slash>* | <ast>* | <colon> =

<slash> Æ /

<ast> Æ *

<colon> Æ :

(2)U Æ u, µε U � V–Τ και u�V*

Η κλάση αυτή καλείται ανεξάρτητη περιβάλλοντος, διότι το U µπορεί να

ξαναγραφεί σαν u ανεξάρτητα από το υπόλοιπο περιβάλλον κείµενο στο

οποίο ευρίσκεται το U. Όπως φαίνεται από τον ορισµό, σε µια CF γραµµα-

τική ένας κανόνας µπορεί να έχει τη µορφή UÆε (ε=κενό). ∆οθείσης µιας

CF γραµµατικής G, µπορεί να κατασκευασθεί µια ε–free γραµµατική G1 (η

οποία δεν περιέχει κανόνα της µορφής UÆε), τέτοια ώστε L(G1) = L(G) –

{ε}. Επιπλέον αν η G είναι µη διφορούµενη, τέτοια είναι και η G1.

Περιορίζοντας τους κανόνες ακόµη περισσότερο στη µορφή



™‡ÓÔ„Ë

Στο κεφάλαιο αυτό είδαµε µια άτυπη περιγραφή των γραµµατικών τύπου

Context Free, που είναι οι γραµµατικές, οι οποίες κατά κύριο λόγο χρησιµο-

ποιούνται για το συντακτικό ορισµό των γλωσσών προγραµµατισµού. Ανα-

φέραµε βέβαια και τους τυπικούς ορισµούς του Chomsky για λόγους πληρό-

τητας, αλλά και για να αναφερθούµε και στις Κανονικές γραµµατικές µε τις

οποίες είδαµε ότι µπορούµε να εκφράσουµε τις λεκτικές δοµές των γλωσσών

προγραµµατισµού. Επειδή οι Κανονικές γραµµατικές είναι στην ουσία υπο-

σύνολο των Context Free γραµµατικών θα µπορούσαµε να πούµε ότι µε τις

Context Free γραµµατικές µπορούµε να εκφράσουµε ολόκληρη τη συντακτι-

κή και λεκτική δοµή των γλωσσών. 

∆ώσαµε έµφαση στις παραγωγές από το Αρχικό σύµβολο της γραµµατικής

και ορίσαµε την πρόταση και την προτασιακή µορφή, τις οποίες θα χρησιµο-

ποιήσουµε στο επόµενο κεφάλαιο. Έµφαση, και µάλιστα ιδιαίτερη, δώσαµε

στις διφορούµενες γραµµατικές και στο πώς τις αποδιφοροποιούµε.
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Οι Κανονικές Εκφράσεις για ονόµατα µεταβλητών και για ακέραιες στα-

θερές είναι l(l |d)* και d(d)* αντίστοιχα ( l υποδηλώνει letter και d υποδη-

λώνει digit). Προσπαθήστε να τις γράψετε µε τη βοήθεια των Κανονικών

γραµµατικών.

ÕÛÎËÛË 
∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 
3.4





B·ÛÈÎ¤˜ TÂ¯ÓÈÎ¤˜ ™˘ÓÙ·ÎÙÈÎ‹˜ AÓ¿Ï˘ÛË˜

™Ùfi¯Ô˜

Στόχος του Κεφαλαίου αυτού είναι να µάθουµε τις βασικότερες από τις τεχνι-

κές και τις µεθοδολογίες συντακτικής ανάλυσης των κατηγοριών bottom up

και top down που χρησιµοποιούνται σε µεταγλωττιστές

¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·

Όταν θα έχετε µελετήσει το κεφάλαιο αυτό θα µπορείτε να:

• εξηγήσετε τις διαφορές στη λειτουργία µεταξύ των µεθόδων bottom up και

top down,

• εξηγήσετε αν µια γραµµατική είναι κατάλληλη για ένα συντακτικό αναλυ-

τή της κατηγορίας bottom up και top down, 

• κατασκευάσετε ένα συντακτικό αναλυτή του τύπου operator precedence,

• µετατρέψετε µια γραµµατική ώστε να είναι κατάλληλη για ένα αναλυτή

τύπου recursive descent και LL(1) χωρίς οπισθοανίχνευση,

• κατασκευάσετε ένα συντακτικό αναλυτή του τύπου recursive descent,

• περιγράψετε τον τρόπο λειτουργίας ενός αναλυτή τύπου LL(1) .

ŒÓÓÔÈÂ˜ ÎÏÂÈ‰È¿

• bottom up και top down ανάλυση,

• shift–reduce,

• οπισθοανίχνευση,

• operator precedence,

• recursive descent, LL(1) 

∂ÈÛ·ÁˆÁÈÎ¤˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜

Είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο πως µια CF–γραµµατική µπορεί να χρη-

σιµοποιηθεί για να ορίσει τη σύνταξη µιας γλώσσας προγραµµατισµού. Τώρα

θα δούµε πώς να ελέγξουµε ότι µια συµβολοσειρά είναι µια πρόταση µιας

δοθείσης γραµµατικής και πώς, αν χρειάζεται, να δηµιουργήσουµε ένα δέν-

δρο ανίχνευσης για τη συµβολοσειρά.

4∫ ∂ º ∞ § ∞ π √
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Στο κεφάλαιο αυτό θα υποθέσουµε ότι η είσοδος του Συντακτικού Αναλυτή

είναι µια ακολουθία από tokens, τα οποία παραδίδονται το ένα µετά το άλλο

από το Λεξικό Αναλυτή.

Θα συζητήσουµε κατ’ αρχήν στην ενότητα 4.2 µια bottom–up µέθοδο, που

καλείται µετακίνησε–µείωσε («shift–reduce»), διότι µετακινεί (shift) τα σύµ-

βολα εισόδου σε µια στοίβα (Stack) µέχρις ότου το δεξιό µέρος ενός κανόνα

εµφανιστεί στην κορυφή της στοίβας. Aυτό κατόπιν αντικαθίσταται –µειώνε-

ται (reduced)– από το µη τερµατικό σύµβολο στα αριστερά του κανόνα. Στη

συνέχεια στην ενότητα 4.3 θα µελετήσουµε τη µέθοδο Operator Precedence

και θα δούµε πώς µπορούµε να κατασκευάσουµε έναν τέτοιο συντακτικό ανα-

λυτή. Στην ενότητα 4.4 θα µελετήσουµε τα προβλήµατα που εµφανίζονται στην

κατηγορία top down και τρόπους αντιµετώπισής τους. Τέλος στις ενότητες

4.5 και 4.6 θα µελετήσουµε δυο τρόπους υλοποίησης της κατηγορίας top

down, δηλαδή τις µεθόδους Recursive Descent και LL(1) ή Predictive

Parsing.



4.1 EÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÂ Û˘ÓÙ·ÎÙÈÎ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË

Οι δύο πιο κοινές µορφές συντακτικής ανάλυσης είναι η Οperator

Ρrecedence και η Recursive Descent (Αναδροµική Κατάβαση). Η πρώτη

είναι κατάλληλη κυρίως για αριθµητικές εκφράσεις, ενώ η δεύτερη χρησι-

µοποιεί µια συλλογή από αναδροµικές ρουτίνες για να κάνει τη Συντακτική

Aνάλυση, εφόσον η ίδια γραµµατική είναι αναδροµική.

Σε πολλούς Συντακτικούς Αναλυτές χρησιµοποιείται Οperator Ρrecedence

ανίχνευση για τις εκφράσεις και Αναδροµική Κατάβαση για την υπόλοιπη

γλώσσα.

∆ύο νεότερες µέθοδοι έχουν γίνει δηµοφιλείς, κυρίως σε συνδυασµό µε

κάποια εργαλεία (βοηθήµατα) που τις κάνουν ευκολόχρηστες. Η πρώτη από

αυτές, η LL ανίχνευση, είναι µια παραλλαγή της Αναδροµικής Κατάβασης

που βασίζεται σε πίνακες. Η δεύτερη καλείται LR και επίσης βασίζεται σε

πίνακες. Η δηµιουργία των δένδρων ανίχνευσης –πραγµατική ή νοητή– µπο-

ρεί να γίνει είτε από κάτω προς τα επάνω (Βottom–up), είτε από επάνω προς

τα κάτω (Τop–Down). Η µέθοδος LR που αναφέραµε παραπάνω είναι µια

Βottom–up, όπως είναι και η Οperator Ρrecedence. Η Αναδροµική Κατάβα-

ση, όπως και η LL, είναι Τop–Down µέθοδοι.

Τop–Down και Βottom–up είναι λοιπόν οι δύο βασικοί τρόποι που χρησι-

µοποιούµε για να κάνουµε συντακτική ανίχνευση µιας πρότασης µιας γλώσ-

σας.

4.2 AÓ›¯ÓÂ˘ÛË Shift–Reduce

Είναι µια bottom–up µέθοδος που δηµιουργεί το δένδρο ανίχνευσης από µια

συµβολοσειρά εισόδου w και προχωρεί προς τη ρίζα. Ας υποθέσουµε για

παράδειγµα ότι µας δίνεται η γραµµατική

SÆaAcΒe

AÆAb|b

ΒÆd

και η συµβολοσειρά εισόδου w=abbcde και ότι θέλουµε να µειώσουµε το w

στο αρχικό σύµβολο S. Η διαδικασία διακρίνεται στις εξής µειώσεις:

abbcde=>aAbcde=>aAcde=>aAcΒe=>S.

Aν είχαµε αντικαταστήσει το b µε το A στο aAbcde θα βρίσκαµε aAAcde,

6 9E π ™ ∞ ° ø ° ∏  ™ ∂  ™ À ¡ ∆∞ ∫ ∆ π ∫ ∏  ∞ ¡ ∞ § À ™ ∏
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το οποίο δεν µπορούµε να µειώσουµε σε S. Χρειάζεται λοιπόν να ορίσουµε

το handle. Aπλά (!) λέµε ότι µια υπο–συµβολοσειρά η οποία είναι το δεξιό

µέρος ενός κανόνα, τέτοια ώστε η αντικατάστασή της από το αριστερό µέρος

του κανόνα τελικά να οδηγεί σε µια µείωση στο αρχικό σύµβολο, µε την

αντίστροφη διαδικασία µιας δεξιότερης παραγωγής, καλείται handle!!

Πιο τυπικά βέβαια µπορούµε να δώσουµε τον εξής ορισµό:

Ηandle µιας δεξιά–προτασιακής µορφής γ είναι ένας κανόνας AÆβ και

µια θέση της γ όπου η συµβολοσειρά β µπορεί να ευρεθεί και αντικατα-

σταθεί από το A για να δηµιουργήσει την προηγούµενη δεξιά–προτασιακή

µορφή, σε µια δεξιότερη παραγωγή του γ.

∆εξιά προτασιακή µορφή είναι µία προτασιακή µορφή που δηµιουργείται

από µια δεξιά παραγωγή όπως αυτή έχει περιγραφεί στην ενότητα 3.2.

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 4.1

Έστω η γραµµατική:

(1) ΕÆΕ + Ε

(2) ΕÆΕ * Ε (2)

(3) ΕÆ( Ε )

(4) ΕÆid

Παρατηρήστε την παρακάτω δεξιότερη παραγωγή

Ε => Ε+Ε => Ε+Ε*Ε => Ε+Ε*id3 => Ε+id2*id3 =>id1+id2*id3

Το handle σε κάθε δεξιά–προτασιακή µορφή είναι υπογραµµισµένο.

Η γραµµατική (2) είναι βέβαια διφορούµενη. Έτσι, αν ξεκινήσουµε από τον

κανόνα Ε=>Ε*Ε δηµιουργούνται άλλα handles. Σηµειώνουµε ότι δεν ανα-

φέρουµε ακόµα πώς βρίσκουµε τα handles. Αυτό θα γίνει στην ενότητα 4.3.

Η υλοποίηση της shift–reduce ανίχνευσης µπορεί να πραγµατοποιηθεί

εύκολα µε τη βοήθεια µιας στοίβας (stack). ∆ύο προβλήµατα εµφανίζονται

εδώ. Πώς να εντοπίσουµε ένα handle σε µια δεξιά–προτασιακή µορφή και

ποιον κανόνα να διαλέξουµε στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι

από ένας. Χρησιµοποιούµε µια στοίβα και ένα buffer που περιέχει τη συµ-

βολοσειρά εισόδου. Το σύµβολο $| σηµειώνει το τέλος της στοίβας και το

δεξιό τέλος του buffer.



Stack Ιnput Βuffer

$| W $|

Ο shift–reduce Συντακτικός Αναλυτής λειτουργεί µεταφέροντας µηδέν ή

περισσότερα σύµβολα στη στοίβα, µέχρις ότου ένα handle β σχηµατισθεί

στην κορυφή της. Κατόπιν µειώνει το β στο αριστερό µέρος του κατάλλη-

λου κανόνα. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται έως ότου ανακαλυφθεί λάθος ή

η στοίβα περιέχει το αρχικό σύµβολο της γραµµατικής και ο Ιnput buffer

είναι άδειος.

Stack Ιnput Βuffer

$| S $|

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 4.2

Aς δούµε στο Σχήµα 4.1 βήµα–βήµα τη λειτουργία του shift–reduce Αναλυ-

τή ακολουθώντας τη γραµµατική (2) και συµβολοσειρά εισόδου την

id1+id2*id3.

Stack Ιnput ∆ράση

(1) $| id1+ id2 * id3$| µετάφερε

(2) $| id1 + id2 * id3$| µείωσε µε ΕÆid

(3) $| Ε + id2 * id3$| µετάφερε

(4) $| Ε + id2 * id3$| µετάφερε

(5) $| Ε + id2 * id3$| µείωσε µε ΕÆid

(6) $| Ε +Ε * id3$| µετάφερε

(7) $| Ε + Ε * id3$| µετάφερε

(8) $| Ε + Ε * id3 $| µείωσε µε ΕÆid

(9) $| Ε + Ε * Ε $| µείωσε µε ΕÆΕ*Ε

(10) $| Ε + Ε $| µείωσε µε ΕÆΕ+Ε

(11) $| Ε $| accept

Aν και οι βασικές λειτουργίες του Αναλυτή είναι shift και reduce, υπάρχουν

ακόµα δύο, accept και error. Η λειτουργία accept αναφέρεται σε επιτυχή

αναγνώριση της συµβολοσειράς εισόδου από τον αναλυτή. Η δε λειτουργία

error αντιστοιχεί σε κλήση ρουτίνας διόρθωσης ή αναφοράς συντακτικού

λάθους.

7 1A ¡ π Ã ¡ ∂ À ™ ∏  S H I F T – R E D U C E

™¯‹Ì· 4.1

Η λειτουργία του

shift–reduce Αναλυτή µε

είσοδο id1+id2*id3
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4.3 Operator Precedence ·Ó›¯ÓÂ˘ÛË

Για ορισµένη µικρή κλάση γραµµατικών µπορούµε εύκολα να κατασκευά-

σουµε µε το χέρι, ένα shift–reduce Αναλυτή. Οι γραµµατικές αυτές δεν έχουν

κανόνα µε δεξιό µέρος ε (κενό) ή δυο συνεχόµενα Μη Τερµατικά και καλού-

νται Οperator Γραµµατικές.

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 4.3

Aπό τις παρακάτω γραµµατικές η πρώτη δεν είναι Οperator Γραµµατική, ενώ

η δεύτερη είναι Οperator Γραµµατική:

ΕÆΕAΕ | (Ε) | – Ε | id

AÆ+ | – | * | / |≠

ΕÆΕ+Ε | Ε–Ε | Ε*Ε | Ε/Ε | Ε ≠ Ε | (Ε) | – Ε | id

Σε Οperator Ρrecedence ανίχνευση χρησιµοποιούµε τρεις σχέσεις προτε-

ραιότητας µεταξύ των τερµατικών συµβόλων. Οι σχέσεις αυτές κατευθύνουν

την επιλογή των handles και είναι οι <∑, =∑, και ∑>. Η σχέση a <∑ b δηλώνει

ότι «το a δίνει προτεραιότητα στο b», η a=∑b ότι «έχουν την ίδια προτεραι-

ότητα», και η σχέση a∑>b ότι «το a έχει προτεραιότητα από το b». Οι σχέ-

σεις αυτές δεν έχουν καµιά σχέση µε τα <, =,> των αριθµητικών η λογικών

εκφράσεων. Είναι δυνατόν σε µια γλώσσα να έχουµε: a <∑ b και a ∑> b, ή

ακόµη και καµιά από τις ∑>, =∑, <∑ανάµεσα σε δυο τερµατικά a και b. 

Οι σχέσεις ∑>, =∑, <∑ορίζονται πιο τυπικά από τους παρακάτω κανόνες.

1) a =∑ b, αν υπάρχει κανόνας µε δεξιό µέρος το αaβbγ, όπου β είναι είτε

ε (κενό) είτε ένα Μη Τερµατικό. ∆ηλαδή a =∑ b αν είναι γειτονικά στο

δεξί µέρος ενός κανόνα ή χωρίζονται από ένα Μη Τερµατικό.

2) a <∑b, αν για κάποιο Μη Τερµατικό A υπάρχει κανόνας µε δεξιό µέρος

της µορφής αaAβ και A =>+ γbδ, όπου το γ είναι είτε ε είτε µοναδικό

Μη Τερµατικό. 

3) a ∑> b, αν για κάποιο Μη Τερµατικό A υπάρχει κανόνας µε δεξιό µέρος

της µορφής αAbβ και A =>+ γaδ, όπου δ είναι είτε ε είτε µοναδικό Μη

Τερµατικό. Επιπλέον, ειδικά για το σύµβολο $| ορίζεται ότι a ∑> $|, αν

S =>+ γaδ και το δ είναι είτε ε είτε µοναδικό Μη Τερµατικό, όπως και

ότι $| <∑ b, αν S =>+ γbδ και γ είναι ε ή µοναδικό Μη Τερµατικό.



Ορισµός

Οperator–Ρrecedence (Ο–Ρ) γραµµατική είναι µια operator γραµµατική,

στην οποία για οποιοδήποτε ζευγάρι τερµατικών συµβόλων a και b µόνο µια

από τις σχέσεις a ∑> b, a =∑ b, και a <∑b είναι αληθής.

7 3O P E R AT O R  P R E C E D E N C E  ∞ ¡ π Ã ¡ ∂ À ™ ∏

Σας δίνεται η γραµµατική

Ε Æ Ε+Ε | Ε*Ε | (Ε) | id (5)

και σας ζητούνται τα παρακάτω:

(α) Προσπαθήστε καταρχήν να δείξετε, ότι η γραµµατική αυτή δεν είναι

Οperator–Ρrecedence γραµµατική (αυτό µπορείτε να το διαπιστώσετε για

παράδειγµα, εφαρµόζοντας τους ορισµούς των κανόνων προτεραιότητας

και βλέποντας ότι ισχύει + ∑> + και + <∑ + ταυτόχρονα. Παρατηρώντας

την γραµµατική θα πρέπει να δείτε ότι είναι διφορούµενη). 

(β) Στη συνέχεια µετασχηµατίστε τη γραµµατική σε Οperator Ρrecedence

και µη–διφορούµενη εφαρµόζοντας τους κανόνες αποδιφοροποίησης που

µάθατε στο κεφάλαιο 3. 

(γ) Τέλος, κατασκευάστε τον πίνακα των σχέσεων προτεραιότητας µεταξύ

όλων των τερµατικών συµβόλων της γραµµατικής.

Προσπαθήστε χωρίς να κοιτάξετε τις απαντήσεις στο τέλος του βιβλίου.

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 
4.1

Παρατηρώντας τη µεθοδολογία του παραπάνω παραδείγµατος βλέπουµε ότι

κατασκευάσαµε κατ’ αρχήν δυο σύνολα LΕADΙΝG (A) και ΤRAΙLLΙΝG

(A) για κάθε µη τερµατικό A, οριζόµενα από τις σχέσεις:

LΕADΙΝG(A) = {a|A => γaδ, όπου γ είναι ε ή µοναδικό µη τερµατικό}

ΤRAΙLLΙΝG(A) = {a|A => γaδ, όπου δ είναι ε ή µοναδικό µη τερµατικό}

Aκολούθως καθορίσαµε τη σχέση <∑, κοιτάζοντας στα δεξιά µέρη για συνε-

χόµενα σύµβολα …aA… και συσχετίσαµε το a<∑b για κάθε b στο σύνολο

LΕADΙΝG(A). Παρόµοια µας βοήθησαν τα ΤRAΙLLΙΝG σύνολα για να

καθορίσουµε τις σχέσεις ∑> .



7 4 K E º A § A I O  4 :  B ∞ ™ π ∫ ∂ ™  T ∂ Ã ¡ π ∫ ∂ ™  ™ À ¡ ∆∞ ∫ ∆ π ∫ ∏ ™  A ¡ ∞ § À ™ ∏ ™

Τους αλγόριθµους για την αυτόµατη κατασκευή των συνόλων LΕADΙΝG

και ΤRAΙLLΙΝG και την κατασκευή του πίνακα προτεραιοτήτων µπορείτε

να τους βρείτε στη βιβλιογραφία π.χ. [2,3]). Εµείς τώρα θα δώσουµε έναν

αλγόριθµο shift–reduce που θα ανιχνεύσει όλες τις προτάσεις (sentences) και

µόνο προτάσεις.

Στον πίνακα προτεραιοτήτων του Σχήµατος 4.3 υπάρχουν θέσεις µε περιε-

χόµενα τους δείκτες e1, e2, e3 και e4. Οι δείκτες αυτοί αναφέρονται σε ρου-

τίνες διόρθωσης λαθών µια και οι σχετικές θέσεις του πίνακα υποδηλώνουν

συντακτικά λάθη. Προσπαθήστε να γράψετε µικρά κοµµάτια ψευδοκώδικα,

που θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει ο συντακτικός αναλυτής για να εκδώ-

σει σχετικά διαγνωστικά µηνύµατα και να διορθώσει τα αντίστοιχα λάθη.

ÕÛÎËÛË 
∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 

4.1

Aλγόριθµος

Είσοδος: Οι σχέσεις προτεραιότητας (ο πίνακας) µιας Ο–Ρ γραµµατικής

και µια συµβολοσειρά εισόδου από τερµατικά σύµβολα της γραµµατικής.

Έξοδος: Ουσιαστικά δεν υπάρχει έξοδος. Aλλιώς µπορούµε να θεωρή-

σουµε σαν έξοδο αυτή την ίδια την ακολουθία των βηµάτων της

shift–reduce.

Μέθοδος: Έστω a1 a2 …an $ το input string. Aρχικά η στοίβα περιέχει $.

Να εκτελεσθεί το πρόγραµµα του Σχήµατος 4.4.

Εάν θέλουµε να δηµιουργήσουµε ένα δένδρο ανίχνευσης καθώς προχωράει

η συντακτική ανάλυση, τότε πρέπει να δηµιουργούµε έναν κόµβο, για κάθε

τερµατικό που µεταφέρεται στη στοίβα στην γραµµή (4). Κατόπιν, όταν η

ανακύκλωση των γραµµών (6)–(7) µειώνει µε κάποιο κανόνα, δηµιουργού-

µε ένα κόµβο του οποίου παιδιά είναι οι κόµβοι που αντιστοιχούν στο οτι-

δήποτε εξήχθη από τη στοίβα. Μετά τη γραµµή (7) τοποθετούµε στη στοί-

βα ένα δείκτη στον κόµβο που δηµιουργήθηκε. Aυτό σηµαίνει ότι µερικά

από τα «σύµβολα» που εξήχθηκαν από την γραµµή (6) θα είναι δείκτες σε

κόµβους. Η σύγκριση της γραµµής (7) συνεχίζεται να γίνεται µόνο µεταξύ

τερµατικών. Οι δείκτες εξάγονται χωρίς καµιά σύγκριση.



repeat forever

(1) if µόνο $ είναι στη στοίβα και στην είσοδο 

(2) then accept and break

else

begin

(3) έστω a το κορυφαίο τερµατικό σύµβολο στη στοίβα 

και b το τρέχον σύµβολο στην είσοδο;

(4) if a <∑ b or a =∑ b 

then µετακίνησε το b στην κορυφή της στοίβας

(5) else if a ∑> b then /* µείωσε */

(6) repeat βγάλε το κορυφαίο στοιχείο από τη στοίβα

(7) until το κορυφαίο τερµατικό στοιχείο της στοίβας έχει τη σχέση 

<∑ µε το τερµατικό που εξήχθη τελευταίο

(8) else κάλεσε ρουτίνα διόρθωσης λαθών

end /*begin*/

7 5T O P – D O W N  A ¡ π Ã ¡ ∂ À ™ ∏

™¯‹Ì· 4.4

Πρόγραµµα – πυρήνας για

Ο–Ρ ανίχνευση

4.4 Top–Down AÓ›¯ÓÂ˘ÛË

Κατ’ αρχήν, θα αναφερθούµε σε µια γενική µορφή Τop–Down ανίχνευσης,

η οποία χρειάζεται οπισθο–ανίχνευση (backtracking), και στη συνέχεια θα

αναφερθούµε στη µέθοδο Αναδροµικής Κατάβασης, η οποία καταργεί την

ανάγκη για backtracking. Η Τop–Down ανίχνευση µπορεί να θεωρηθεί σαν

προσπάθεια προσδιορισµού µιας αριστερότερης παραγωγής (leftmost

derivation) µιας συµβολοσειράς εισόδου ή ακόµη και σαν προσπάθεια κατα-

σκευής ενός δένδρου ανίχνευσης για τη συµβολοσειρά εισόδου αρχίζοντας

από τη ρίζα και δηµιουργώντας του κόµβους σε preorder διαπέραση

(traversal).

Ας πάρουµε τη γραµµατική

S Æ cAd (7)

A Æab|a

και τη συµβολοσειρά εισόδου w=cad. Κάνουµε χρήση ενός δείκτη στο w,

αρχίζοντας από το σύµβολο c. Στην αρχή φτιάχνουµε ένα δένδρο µ’ ένα µόνο

κόµβο που επιγράφεται από το S και στη συνέχεια χρησιµοποιούµε τον

πρώτο κανόνα της (7) για να αναπτύξουµε το δένδρο
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Το c συµπίπτει µε το πρώτο σύµβολο του w, άρα προχωράµε το δείκτη στο

a, που είναι το δεύτερο σύµβολο του w, και θεωρούµε το επόµενο φύλλο,

που είναι το A. Aναπτύσσουµε το A σύµφωνα µε τον πρώτο εναλλακτικό

κανόνα του A και έχουµε

Για να υλοποιήσουµε ένα τέτοιο Συντακτικό Αναλυτή µπορούµε να δηµι-

ουργήσουµε µια ρουτίνα για κάθε µη τερµατικό σύµβολο. Οι ρουτίνες αυτές

είναι κατά κανόνα αναδροµικές. Στην περίπτωση της (7), η οποία δηµιουρ-

γεί δύο µόνο συµβολοσειρές, δεν υπάρχει ανάγκη για αναδροµή.

Το δεύτερο σύµβολο a του w συµπίπτει µε το a του αναπτύγµατος του A.

Κατόπιν κοιτάζουµε το επόµενο σύµβολο d του w και το οποίο δεν συµπί-

πτει µε το b. Aναφέρουµε την αποτυχία και ψάχνουµε για επόµενο εναλλα-

κτικό κανόνα του A, ο οποίος θα µπορούσε να µας δώσει ταυτότητα µεταξύ

w και των φύλλων του δένδρου. Πηγαίνοντας προς τα πίσω (backtracking)

πρέπει να επαναφέρουµε το δείκτη του w στην θέση 2, την οποία είχε όταν

πήγαµε για πρώτη φορά στο A. Κάνουµε λοιπόν χρήση του κανόνα A Æ a

τώρα και έχουµε ταυτότητα. Το τελικό δένδρο είναι το παρακάτω:

c dA

S

c dA

S

a b

c dA

S

a



¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 4.4

Σαν παράδειγµα δίνουµε σε µορφή ψευδοκώδικα στο Σχήµα 4.5 παρακάτω

τις ρουτίνες για τους κανόνες S και Α της γραµµατικής (7).

proc S( ); /* S Æ cAd */

begin

if in_sym ='c'

then begin

advance ( );

if A ( )

then

if in_sym ='d'

then begin

advance ( );

return true

end;

end;

return false

end;

proc A ( ); 

begin /* φύλαξε το δείκτη για οπισθοανίχνευση */

save_pointer:= in_pointer;

if in_sym = 'a'

then begin advance ( );

if in_sym ='b'

then begin advance ( ); return true end

end;

/* δοκίµασε εναλλακτικό κανόνα αφού πρώτα ακυρώσεις τις σηµασιολο-

γικές εργασίες του προηγούµενου κανόνα */

in_pointer:= save_pointer;

if in_sym = 'a'

then begin advance ( ); return true end

else return false

end.

7 7T O P – D O W N  A ¡ π Ã ¡ ∂ À ™ ∏

™¯‹Ì· 4.5

Οι ρουτίνες της γραµµατι-

κής (7) για Τop–Down

ανίχνευση.

Η ρουτίνα advance() αντιστοιχεί στην κλήση του Λεκτικού Αναλυτή και προ-

χωράει το δείκτη του w στο επόµενο σύµβολο εισόδου. Οι ρουτίνες S και A
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επιστρέφουν true ή false ανάλογα µε το αν βρήκαν στη συµβολοσειρά εισό-

δου ένα συµβολοσειρά που παράγεται από το αντίστοιχο µη τερµατικό.

Παρατηρούµε ότι σε περίπτωση αποτυχίας (false), κάθε ρουτίνα αφήνει το

δείκτη εισόδου όπου ήταν όταν κλήθηκε η ρουτίνα και σε περίπτωση επιτυ-

χίας (true) µετακινεί το δείκτη.

4.4.1 ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÂ Top–Down AÓ›¯ÓÂ˘ÛË

Τρία είναι τα βασικά προβλήµατα που συναντάµε σε top–down ανίχνευση.

Το πρώτο αναφέρεται στην αριστερή αναδροµή (left–recursion). Μια γραµ-

µατική G λέγεται αριστερά αναδροµική, αν έχει ένα µη τερµατικό A τέτοιο

ώστε να υπάρχει µια παραγωγή A => Aα για κάποιο α (δες γραµµατική (8)

παρακάτω). Μια αριστερά αναδροµική γραµµατική µπορεί να αναγκάσει

έναν top–down αναλυτή να µπει σε µια ατελείωτη ανακύκλωση. Aυτό µπο-

ρεί να συµβεί σε λανθασµένη συµβολοσειρά εισόδου, αλλά ακόµη και σε

σωστή, ανάλογα µε ποια σειρά θα δοκιµασθούν οι εναλλακτικοί κανόνες του

A. Στην περίπτωση λοιπόν του top–down αναλυτή πρέπει να εξαλείψουµε

την αριστερή αναδροµή από τη γραµµατική (δες την υποενότητα 4.4.2).

Ένα δεύτερο πρόβληµα αναφέρεται στο backtracking και στις σηµασιολογι-

κές εργασίες που έγιναν πριν εντοπισθεί ότι πρέπει να γίνει backtracking. Για

παράδειγµα, θα πρέπει να βγάλουµε από τον πίνακα συµβόλων πληροφορίες

που βάλαµε προηγουµένως. Μια και η δουλειά αυτή είναι χρονοβόρα, είναι

λογικό να ψάχνουµε για top–down ανιχνευτές που δεν κάνουν backtracking

(π.χ. αναδροµικής κατάβασης και predictive parsers).

Τρίτο πρόβληµα είναι, ότι η σειρά µε την οποία δοκιµάζονται οι εναλλακτι-

κοί κανόνες µπορεί να έχει συνέπειες στη γλώσσα. Π.χ., αν στη γραµµατική

(7) χρησιµοποιούσαµε a και κατόπιν ab σαν τη σειρά των εναλλακτικών του

A, µπορεί να αποτυγχάναµε στην αναγνώριση της συµβολοσειράς cabd, ενώ

θα είχαµε επιτυχία στην περίπτωση της cad. 

c dA

S

a



∆ηλαδή µε το δένδρο και το ca να έχει ήδη αναγνωρισθεί, η αποτυχία ταύ-

τισης του επόµενου συµβόλου, b, υπονοεί ότι το εναλλακτικό cAd του S ήταν

εσφαλµένο και οδηγεί στην απόρριψη του cabd (διότι κάνει backtrack και

πηγαίνει στο προηγούµενο φύλλο (c) για να εφαρµόσει εναλλακτικό κανό-

να, άρα γυρίζει στο S, το οποίο όµως δεν έχει εναλλακτικό κανόνα).

4.4.2 A·ÏÔÈÊ‹ ÙË˜ ¿ÌÂÛË˜ ·ÚÈÛÙÂÚ‹˜ ·Ó¿‰ÚÔÌË˜

Aν έχουµε τους κανόνες A Æ Aα | β, όπου το β δεν αρχίζει µε A, τότε απα-

λείφουµε την αριστερή αναδροµή ξαναγράφοντας τους κανόνες ως εξής:

7 9T O P – D O W N  A ¡ π Ã ¡ ∂ À ™ ∏

A Æ βA'

A’ Æ αA'|ε

A Æ A α1 | A α2 … | A αk | β1 | β2 … | βn

A Æ β1 A' | β2 A' |…| βn A'

A’ Æ α1 A' | α2 A' |…| αk A' | ε

Μπορείτε να δείξετε ότι ο παραπάνω µετασχηµατισµός δεν αλλάζει τη

γραµµατική; Υπόδειξη: Πρέπει να δείξετε ότι οι συµβολοσειρές που παρά-

γονται από τον αρχικό και το µετασχηµατισµένο κανόνα είναι ίδιες.

ÕÛÎËÛË 
∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 
4.2

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 4.5

Έστω η γραµµατική (8) παρακάτω η οποία µετασχηµατίζεται στην (9) απα-

λείφοντας τις άµεσες αριστερές αναδροµές της µορφής AÆAα.

Ε Æ Ε + Τ | Τ Ε Æ ΤΕ'

Τ Æ Τ * Ε | F (8) Ε' Æ + ΤΕ' | ε (9)

F Æ (Ε) | id Τ Æ FΤ'

Τ' Æ * FΤ' | ε

F Æ (Ε) | id 

Γενικότερα, για να απαλειφθεί η άµεση αριστερή αναδροµή σε όλους τους

A–κανόνες, τους οµαδοποιούµε στη µορφή

όπου κανένα βi δεν αρχίζει µε A, και αντικαθιστούµε τα A µε τα
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Η διαδικασία αυτή απαλείφει όλες τις άµεσες αριστερές αναδροµές (αρκεί

να µην υπάρχει αi που είναι ε), αλλά όχι και στις αριστερές αναδροµές που

περιλαµβάνουν παραγωγές δυο ή περισσοτέρων βηµάτων (αυτό µπορείτε να

το δείτε στα βιβλία [2] και [3]), όπως συµβαίνει στη γραµµατική

Π.χ. SÆ Aα | b

AÆAc | Sd | ε

4.5 AÓ·Ï˘Ù¤˜ ·Ó·‰ÚÔÌÈÎ‹˜ Î·Ù¿‚·ÛË˜

Για να µη χρειάζεται backtracking, πρέπει να γνωρίζουµε, δοθέντος του τρέ-

χοντος συµβόλου εισόδου a και του µη τερµατικού A (υπό ανάπτυξη), ποιος

από τους εναλλακτικούς κανόνες A Æ α1 |α2 |…|αn είναι ο µοναδικός ο οποί-

ος παράγει συµβολοσειρές που αρχίζουν µε a, όπως π.χ. στους κανόνες

S Æ if C then S else S

|while C do S

|begin S–list end

Οι αποκλειστικές λέξεις if, while και begin µας πληροφορούν για το ποιον

εναλλακτικό κανόνα πρέπει να επιλέξουµε για να αναγνωρίσουµε ένα S.

Ένας Συντακτικός Αναλυτής που χρησιµοποιεί αναδροµικές ρουτίνες για να

αναγνωρίσει µια συµβολοσειρά χωρίς backtracking καλείται Αναλυτής Ανα-

δροµικής Κατάβασης. Οι αναδροµικές ρουτίνες υλοποιούνται σε γλώσσα

που επιτρέπει αναδροµή. 

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 4.6

Παρακάτω δίνονται µερικές από τις αναδροµικές ρουτίνες της γραµµατικής

(9), οι οποίες αποτελούν µέρος ενός Αναλυτή Αναδροµικής Κατάβασης. Οι

ρουτίνες αυτές, δε χρειάζεται να αναφέρουν επιτυχία ή αποτυχία (true, false)

γιατί η ρουτίνα που τις καλεί δεν πρόκειται να δοκιµάσει άλλο εναλλακτικό

κανόνα. Σε περίπτωση αποτυχίας – µη αναγνώρισης – καλείται µια ρουτίνα

σφάλµατος–διόρθωσης, που ονοµάζεται error:

procedure Ε( ); /* Ε Æ ΤΕ' */

begin

Τ( ) ;

ΕTONOS( )

end



Συχνά µια γραµµατική που γράφει κάποιος είναι ακατάλληλη για Αναδρο-

µική Κατάβαση, έστω και αν δεν περιέχει αριστερές αναδροµές. Π.χ. στους

κανόνες

S Æ if C then S else S

| if C then S

βλέποντας το σύµβολο if, δε µπορούµε να διαλέξουµε ένα µοναδικό κανόνα

για να αναπτύξουµε σε S.

8 1A ¡ ∞ § À ∆ ∂ ™  ∞ ¡ ∞ ¢ ƒ √ ª π ∫ ∏ ™  ∫ ∞∆∞ µ ∞ ™ ∏ ™

procedure ΕTONOS( ) ; /* Ε' Æ +ΤΕ' | ε */

if input–symbol = '+'

then

begin advance( ) ;

Τ( ) ;

ΕTONOS( ) end; 

else /* ε */;

procedure F( ); /* F Æ (Ε) | id */

if input–symbol = 'id'

then advance( )

else if input–symbol = '('

then

begin

advance( );

Ε( );

if input–symbol = ')'

then advance( ) else error( )

end

else error( );

Προσπαθήστε να γράψετε τις αντίστοιχες ρουτίνες για τους κανόνες:

Τ Æ FΤ' και

Τ’ Æ * FΤ' | ε

της γραµµατικής (9).

ÕÛÎËÛË 
∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 
4.3
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Γενικότερα, αν A Æ αβ|αγ είναι δύο A–κανόνες και η συµβολοσειρά εισό-

δου αρχίζει µε κάποια µη κενή συµβολοσειρά που παράγεται από το α, δεν

ξέρουµε αν πρέπει να αναπτύξουµε το A σε αβ ή σε αγ. Η λύση είναι ο µετα-

σχηµατισµός (αριστερή παραγοντοποίηση) των κανόνων A Æαβ|αγ στους

ισοδύναµους

A Æ α A' και

A' Æ β | γ

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 4.7

Έστω η γραµµατική

S Æ iCtS | iCtSeS | a

C Æ b

Mετά την αριστερά–παραγοντοποίηση γίνεται

S Æ iCtSS' | a

S' Æ eS | ε

C Æ b

4.6 AÓ·Ï˘Ù¤˜ LL (Predictive Parsers)

Ένας Ρredictive (PP) αναλυτής είναι ένας διαφορετικός τρόπος υλοποίησης

της µεθόδου Αναδροµικής Κατάβασης, ο οποίος δεν εµπλέκει κλήσεις ανα-

δροµικών ρουτινών. Οι γραµµατικές που ικανοποιούν τις απαιτήσεις ώστε

να είναι κατάλληλες για την υλοποίηση ενός αναλυτή Αναδροµικής Κατά-

βασης λέµε ότι ανήκουν στην κατηγορία LL(1) και εποµένως είναι κατάλ-

ληλες και για ένα αναλυτή τύπου LL. Η εξήγηση του συµβολισµού LL(1)

σηµαίνει Left to right, Leftmost derivation, one look ahead symbol. Ο LL(1)

ή Predictive αναλυτής (στη συνέχεια οι όροι και θα χρησιµοποιούνται σαν

συνώνυµοι) υλοποιείται σαν ένα αυτόµατο στοίβας ειδικής µορφής. Ένας

LL(1) αναλυτής χρησιµοποιεί ένα πίνακα ανίχνευσης (Ρarsing Τable) και µια

στοίβα. Η στοίβα περιέχει µια σειρά από σύµβολα της γραµµατικής και στο

κάτω µέρος του το σύµβολο $. Aρχικά η στοίβα περιέχει το $ και το αρχικό

σύµβολο της γραµµατικής. Ο πίνακας ανίχνευσης είναι ένας πίνακας Μ[A,α],

όπου A = µη τερµατικό και α = τερµατικό ή $.

Ο Συντακτικός Αναλυτής ελέγχεται από κάποιο πρόγραµµα οδηγό που λει-

τουργεί ως εξής: Το πρόγραµµα προσδιορίζει το σύµβολο Χ στην κορυφή



της στοίβας και το τρέχον σύµβολο εισόδου a. Τα δυο αυτά σύµβολα καθο-

ρίζουν τον τρόπο λειτουργίας του αναλυτή.
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1. Aν Χ = a = $, ο αναλυτής σταµατά και ανακοινώνει επιτυχή αναγνώριση.

2. Aν Χ = a π $, ο αναλυτής απορρίπτει το Χ από τη στοίβα και προχωρά-

ει το δείκτη εισόδου στο επόµενο σύµβολο εισόδου.

3. Aν Χ π a και Χ = τερµατικό, καλείται µια ρουτίνα λάθους.

4. Aν το Χ είναι κάποιο µη τερµατικό, το πρόγραµµα συµβουλεύεται το

στοιχείο Μ[Χ,a], το οποίο µπορεί να είναι είτε κάποιος Χ–κανόνας της

γραµµατικής ή η επιγραφή µιας ρουτίνας λάθους–διόρθωσης. Aν

Μ[Χ,a]={ΧÆUVW}, το πρόγραµµα αντικαθιστά το Χ στην κορυφή της

στοίβας µε το WVU (το U στην κορυφή). Σαν έξοδος µπορεί να θεωρη-

θεί η σηµασιολογική λειτουργία που καθορίζει η γραµµατική γι’ αυτόν

τον κανόνα. Προς το παρόν, µπορούµε να υποθέσουµε, ότι απλώς τυπώ-

νεται ο κανόνας. Aν Μ[Χ,a] = error, το πρόγραµµα καλεί µια ρουτίνα

λάθους. 

Μια διαγραµµατική απεικόνιση του τρόπου λειτουργίας ενός LL(1) συντα-

κτικού αναλυτή δείχνεται στο σχήµα 4.6.

™¯‹Ì· 4.6

∆ιάγραµµα λειτουργίας

ενός Predictive Αναλυτή

a + b * c $

Πρόγραµµα Parsing Table

X�

Y�

Z�

$

Έξοδος�

(Productions/Actions)

string εισόδου



∆ίνουµε τώρα στο Σχήµα 4.9, σε µορφή ψευδοκώδικα, το πρόγραµµα οδηγό

που αντιστοιχεί στη λειτουργία του LL(1) αναλυτή.
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id + * ( ) $ . 

Ε ΕÆΤΕ' ΕÆΤΕ' Synch Synch

Ε ' Ε'Æ+ΤΕ' Ε'Æ ε Ε'Æ ε .

Τ ΤÆFΤ' Synch ΤÆFΤ' Synch Synch

Τ ' Τ'Æ ε Τ'Æ*FΤ' Τ'Æ ε Τ'Æ ε .

F FÆid Synch Synch FÆ(Ε) Synch Synch

Οι είσοδοι Synch αναφέρονται σε σύνολα χαρακτήρων συγχρονισµού για

ανάνηψη του Αναλυτού από συντακτικά λάθη.

™¯‹Ì· 4.7

Ο πίνακας 

συντακτικής ανάλυσης 

της γραµµατικής (9).

Σας δίνεται η παρακάτω γραµµατική:

Ε Æ ΤΕ', Ε' Æ +ΤΕ'|ε, Τ Æ FΤ', Τ' Æ *FΤ'|ε, F Æ (Ε)| id (9)

Ένας πίνακας συντακτικής ανάλυσης για την (9) είναι αυτός που δίνεται

στο Σχήµα 4.7, όπου οι κενές θέσεις είναι θέσεις για ρουτίνες σφαλµάτων

οι δε θέσεις µε την ένδειξη «Synch» χρησιµοποιούνται για ανάνηψη από

συντακτικά λάθη. [∆εν θα αναφερθούµε στους αλγόριθµους κατασκευής

του πίνακα αυτού. Αν σας ενδιαφέρουν µπορείτε να τους βρείτε στη βιβλιο-

γραφία. Όσον αφορά την ανάνηψη από λάθη, συµβουλευθείτε το κεφάλαιο

3 της θεµατικής υποενότητας «Έργαστήρια Μεταγλωττιστών», αλλά και

τη βιβλιογραφία.]

∆οθέντος λοιπόν του πίνακα και του τρόπου λειτουργίας ενός LL(1) ανα-

λυτή προσπαθήστε να καταγράψετε τα βήµατα του αναλυτή, όταν είσοδός

του είναι η συµβολοσειρά id+id*id. 

Προσπαθήστε µόνοι σας και κατόπιν συγκρίνετε την απάντησή σας µε αυτή

του Σχήµατος 4.8.

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 
4.2

/*έστω Χ το κορυφαίο στοιχείο της στοίβας και 

a το επόµενο σύµβολο στην είσοδο */

if X=a=$

then /* να τερµατίσεις. Άδεια στοίβα και άδεια είσοδος */
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else

repeat

begin

if Χ είναι τερµατικό or $

then

if Χ = a

then 

begin βγάλε το Χ από τη στοίβα και το a από την είσοδο end

else error( )

else /* Χ είναι µη τερµατικό σύµβολο */

if Μ[Χ,a] = Χ –> Υ1 Υ2 …Υκ

then

begin

βγάλε το Χ από τη στοίβα και

βάλε στη στοίβα το Υ1,Υ2,…,Υκ /* Υ1 στην κορυφή X*/

end

else error( )

end

until Χ = $ */ η στοίβα είναι άδεια */.

™¯‹Ì· 4.9

Πρόγραµµα οδηγός για

Ρredictive Αναλυτή

Kαθεµιά από τις παρακάτω δηλώσεις µπορεί να είναι αληθής ή ψευδής.

Προσπαθήστε να αναγνωρίσετε ποια είναι αληθής και ποια ψευδής και

φυσικά να εξηγήσετε γιατί.

α. Οι γραµµατικές που είναι κατάλληλες για αναλυτές τύπου Αναδροµικής

Κατάβασης είναι επίσης κατάλληλες και για αναλυτές LL(1).

β. Μερικές γραµµατικές, οι οποίες είναι κατάλληλες για συντακτικούς ανα-

λυτές τύπου bottom up, είναι επίσης κατάλληλες και για αναλυτές τύπου

LL(1). Τυπικό παράδειγµα αποτελεί η γραµµατική

1. Ε Æ Ε + Τ | Τ

2. Τ Æ Τ * F | F (6)

3. F Æ ( Ε ) | id

για την οποία κατασκευάσαµε τον πίνακα προτεραιοτήτων του σχήµα-

τος 4.3.

ÕÛÎËÛË 
∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 
4.4
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™‡ÓÔ„Ë

Στο κεφάλαιο αυτό µελετήσαµε τις βασικότερες µεθοδολογίες συντακτικής

ανάλυσης (ανίχνευσης). Είδαµε πώς µπορούµε να κατασκευάσουµε συντα-

κτικούς αναλυτές του τύπου Operator Precedence, Αναδροµικής Κατάβασης

και Predictive– LL(1). 

Ακόµη, µελετήσαµε τι είδους µετασχηµατισµούς πρέπει να κάνουµε σε µια

γραµµατική, ώστε να γίνει κατάλληλη για συντακτικούς αναλυτές της κατη-

γορίας top down χωρίς οπισθοανίχνευση, δηλαδή για τους αναλυτές Ανα-

δροµικής Κατάβασης και τους predictive – LL(1). Σκόπιµα δεν µελετήσαµε

καθόλου τους αναλυτές τύπου LR, διότι αυτοί αποτελούν ιδιαίτερο αντικεί-

µενο µελέτης στην θεµατική υποενότητα ΘΕ 9.1.



¶›Ó·ÎÂ˜

™Ùfi¯Ô˜

Στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι να µάθετε το είδος και τη δοµή των πλη-

ροφοριών που καταγράφονται σαν περιεχόµενα του πίνακα συµβόλων, τους

διάφορους τρόπους οργάνωσης του πίνακα και τρόπους προσπέλασης των

περιεχοµένων του.

¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·

Όταν θα έχετε µελετήσει το κεφάλαιο αυτό θα µπορείτε να:

• περιγράψετε το είδος των πληροφοριών που καταγράφονται στον πίνακα

συµβόλων, 

• περιγράψετε τους διαφορετικούς τρόπους δόµησης του πίνακα συµβόλων,

• εξηγήσετε τι είναι ο κερµατισµός διευθύνσεων και πώς χρησιµοποιείται,

• περιγράψετε διάφορες συναρτήσεις κερµατισµού,

• εξηγήσετε πώς υλοποιείται ο αλυσιδωτός κερµατισµός διευθύνσεων,

• περιγράψετε πώς υλοποιούνται οι δενδρικοί πίνακες,

• περιγράψετε τους πίνακες συµβόλων για γλώσσες προγραµµατισµού µε

δοµές block,

• γράψετε ρουτίνες δράσης οι οποίες υλοποιούν το άνοιγµα και το κλείσιµο

των blocks,

• γράψετε ρουτίνες για ανίχνευση και εισαγωγή ονοµάτων στον πίνακα συµ-

βόλων.

ŒÓÓÔÈÂ˜ ÎÏÂÈ‰È¿

• περιγραφέας,

• κερµατισµός διευθύνσεων,

• γραµµικός κερµατισµός,

• αλυσιδωτός κερµατισµός,

• συναρτήσεις κερµατισµού,

• block list.

5∫ ∂ º ∞ § ∞ π √
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∂ÈÛ·ÁˆÁÈÎ¤˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜

Ο έλεγχος της σηµασιολογικής ορθότητας και η δηµιουργία κώδικα χρειάζε-

ται να έχει γνώση των ιδιοτήτων (attributes) των ονοµάτων (identifiers) τα

οποία εµφανίζονται στο πρόγραµµα. Οι ιδιότητες αυτές βρίσκονται στις δηλω-

τικές εντολές και στον τρόπο µε τον οποίο τα ονόµατα χρησιµοποιούνται µέσα

στο πρόγραµµα. Συλλέγονται δε από το Μεταγλωττιστή και καταχωρούνται

σε µια δοµή η οποία ονοµάζεται πίνακας συµβόλων (symbol table).

Ο πίνακας συµβόλων, όπως αναφέραµε και στο κεφάλαιο 1, είναι απαραί-

τητο εργαλείο για όλες τις φάσεις της διαδικασίας µεταγλώττισης. Πέρα όµως

από αυτό, είναι και απολύτως απαραίτητος για ορισµένες περιπτώσεις, όπως

στους διερµηνευτές και τους εκσφαλµατωτές.

Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουµε τρόπους οργάνωσης και χρήσεις του πίνα-

κα συµβόλων. Στην ενότητα 5.2 θα εξετάσουµε τη µορφή και το είδος των

περιεχοµένων του πίνακα συµβόλων, ενώ στην 5.3 θα µελετήσουµε απλές

µορφές οργάνωσης για ταξινοµηµένους και µη ταξινοµηµένους πίνακες. Στην

5.4 θα µιλήσουµε για κερµατισµό διευθύνσεων, σαν ένα διαφορετικό τρόπο

προσπέλασης των στοιχείων του πίνακα, και επανακερµατισµό διευθύνσεων.

Ακόµη, θα µελετήσουµε τη µέθοδο του αλυσιδωτού κερµατισµού και διάφο-

ρες µορφές συναρτήσεων κερµατισµού. Στην ενότητα 5.5 θα δούµε σύντοµα

τους δενδρικούς πίνακες. Τέλος στην ενότητα 5.6 θα µελετήσουµε την οργά-

νωση και προσπέλαση πινάκων για γλώσσες µε δοµές block.



5.1 EÈÛ·ÁˆÁ‹

Ο όρος «πίνακας», όπως αναφέρθηκε στις εισαγωγικές παρατηρήσεις αλλά

και στο κεφάλαιο 1, δεν είναι απόλυτα σωστός, γιατί όπως θα δούµε στο

κεφάλαιο αυτό η πληροφορία που περιέχει µπορεί να αποθηκευθεί και σε µια

δοµή λίστας, ένα δένδρο ή κάποια άλλη δοµή δεδοµένων.

Κάθε στοιχείο του πίνακα είναι ένα ζεύγος της µορφής <όνοµα, περιγραφέ-

ας> (<name, descriptor>). Κάθε φορά που συναντάται κάποιο όνοµα, ο πίνα-

κας συµβόλων εξετάζεται για να διαπιστωθεί κατά πόσο το όνοµα έχει ξανα-

συναντηθεί ή όχι. Εφόσον δεν έχει ξανασυναντηθεί εισάγεται στον πίνακα.

Πληροφορίες για τις ιδιότητες του ονόµατος εισάγονται στον πίνακα κατά

τη λεκτική και τη συντακτική ανάλυση και χρησιµοποιούνται σε διάφορα

στάδια της διαδικασίας της µεταγλώττισης. Η πληροφορία (ιδιότητες) µέσα

στον περιγραφέα (ή ακριβέστερα στην περιοχή που «δείχνεται» από τον περι-

γραφέα) χρησιµοποιείται, για παράδειγµα, κατά τη δηµιουργία του τελικού

κώδικα για να µας πληροφορήσει για το πόσο και τι είδους χώρος χρειάζε-

ται να δοθεί στο όνοµα σαν χώρος εκτέλεσης (run–time storage).

Με δεδοµένο ότι για κάθε εµφάνιση ενός ονόµατος στο πρόγραµµα χρειά-

ζεται και µια ανίχνευση του πίνακα, είναι φανερό ότι η ανίχνευση αυτή πρέ-

πει να γίνεται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, αλλιώς οι συνέπειες στην ταχύ-

τητα µετάφρασης του Μεταγλωττιστή είναι σηµαντικές. Γι αυτό το λόγο θα

εξετάσουµε στο κεφάλαιο αυτό τρόπους και µεθοδολογίες προσπέλασης του

πίνακα. Από τους τρόπους προσπέλασης που θα δούµε βγαίνει και η συντα-

γή για την επιλογή. Αν ενδιαφερόµαστε µόνο για ταχύτητα χρησιµοποιούµε

τη µέθοδο του κερµατισµού των διευθύνσεων. Αν µας ενδιαφέρει και η ευκο-

λία κατασκευής του πίνακα τότε χρησιµοποιούµε τη µέθοδο του κερµατι-

σµού µε αλυσίδες. Αν µας ενδιαφέρει µόνο η εύκολη κατασκευή και καθό-

λου η ταχύτητα τότε µια γραµµική λίστα είναι η λύση. ∆ενδρικές µορφές του

πίνακα αποτελούν µια ενδιάµεση λύση.

Βασικά στοιχεία στο σχεδιασµό του πίνακα συµβόλων είναι η µορφή των

στοιχείων του και η µέθοδος προσπέλασής του. Ακόµα η δοµή της γλώσσας

την οποία µεταφράζει ο Μεταγλωττιστής – γλώσσα µε blocks ή όχι– είναι

στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη στο σχεδιασµό. Γλώσσες µε δοµές

block επιτρέπουν τη χρήση του ίδιου ονόµατος περισσότερες από µια φορές

µέσα στον πίνακα. Σε Μεταγλωττιστές για τέτοιες γλώσσες το κάτω µέρος

του πίνακα χρησιµοποιείται σα στοίβα, όπως θα δούµε στην ενότητα 5.6.
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5.2 ¶›Ó·ÎÂ˜ Û˘Ì‚fiÏˆÓ: ¶ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓ·

Είδαµε ότι τα στοιχεία του πίνακα αποτελούνται από ζεύγη <όνοµα, περι-

γραφέας>. Το «όνοµα» είναι το σύνολο των χαρακτήρων του ονόµατος

(lexeme) και χρησιµοποιείται από το λεκτικό αναλυτή για να εντοπίζει τις

εµφανίσεις του ονόµατος µέσα στο πρόγραµµα. Ο περιγραφέας περιέχει πλη-

ροφορίες για το «αντικείµενο» για το οποίο έχει δηλωθεί αυτό το όνοµα.

Είναι δυνατό µέσα σ’ ένα Μεταγλωττιστή να χρησιµοποιούνται διαφορετικοί

πίνακες για διαφορετικά αντικείµενα, όπως ονόµατα µεταβλητών, επιγραφών

(labels), procedures, σταθερές, πεδία δοµών (records) και άλλους τύπους ονο-

µάτων. Οι πληροφορίες του περιγραφέα είναι δυνατόν να διαφέρουν σε πλήθος

κατά πολύ ανάλογα µε το αντικείµενο και αυτό να επιβάλλει χωριστούς πίνακες.

Πάντως ένας πίνακας µπορεί να είναι αρκετός, ιδίως όταν η µορφή των στοιχεί-

ων του δεν ποικίλει. Αν η γλώσσα δεν αποκλείει τη χρήση λέξεων κλειδιών όπως

begin και goto, τότε είναι απαραίτητο, οι λέξεις κλειδιά να εισάγονται στον πίνα-

κα από το Μεταγλωττιστή εξ αρχής, κάνοντας µάλιστα χρήση της ίδιας συνάρ-

τησης κερµατισµού που θα χρησιµοποιηθεί και για τα υπόλοιπα ονόµατα. Επι-

πλέον, πρέπει να συνοδεύονται και από σχετική πληροφορία που αναφέρει ότι

πρόκειται για λέξεις κλειδιά και όχι κοινά ονόµατα µεταβλητών.

Όσον αφορά τη δοµή του πίνακα πρέπει να είναι τέτοια που να µας επιτρέ-

πει να προσδιορίσουµε κατά πόσο ένα όνοµα βρίσκεται στον πίνακα, να εισά-

γουµε ένα καινούριο όνοµα, να προσπελάσουµε µέσω του περιγραφέα τις

ιδιότητες του ονόµατος, να προσθέσουµε καινούριες ιδιότητες και να περι-

γράψουµε µια ιδιότητα, ένα όνοµα ή µια οµάδα από ονόµατα. Οι πληροφο-

ρίες που πρέπει να καταγράφονται µέσω του περιγραφέα για κάθε όνοµα

περιλαµβάνουν οντότητες όπως στα επόµενα δύο παραδείγµατα:

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 5.1

Για µεταβλητές:

• τύπος (real, boolean, label, κ.λπ.)

• µορφή (απλή µεταβλητή, array, record, κ.λπ.)

• ακρίβεια, µήκος

• διεύθυνση κατά το χρόνο εκτέλεσης (run time address),

• αν πρόκειται για array, πόσες διαστάσεις, άνω και κάτω όριο διάστα-

σης, τα όρια είναι σταθερές, εκφράσεις ή τυπικές παράµετροι µιας

procedure (subroutine);



• είναι τυπική παράµετρος ή όχι; αν ναι τότε πρέπει να αναφέρεται σ’

αυτή, κάποια procedure.

• βρίσκεται σε εντολή CΟΜΜΟΝ ή ΕQUΙVALΕΝCΕ (FΟRΤRAΝ); αν

είναι, πρέπει να συνδέεται µε τα αντίστοιχα ονόµατα,

• έχει συναντηθεί η δηλωτική εντολή της µεταβλητής;

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 5.2

Για procedures:

• είναι external στο πρόγραµµα;

• είναι συνάρτηση; και ποίος είναι ο τύπος της;

• έχει συναντηθεί η δηλωτική της εντολή;

• είναι αναδροµική;

• ποιες είναι οι τυπικές της παράµετροι; οι «περιγραφείς» των παραµέ-

τρων αυτών πρέπει να συνδέονται µε το όνοµα της συνάρτησης για

λόγους σύγκρισης µε τις πραγµατικές παραµέτρους.

Οι πληροφορίες αυτές εισάγονται στον ή στους πίνακες από το Μεταγλωτ-

τιστή τόσο κατά την εξέταση των δηλωτικών εντολών όσο και κατά την εξέ-

ταση άλλων εντολών (π.χ. label: statement). Στο κεφάλαιο της λεκτικής ανά-

λυσης αναφέρθηκε ότι ο Λεκτικός Αναλυτής, όταν αναγνωρίζει ένα token

τύπου identifier, το εισάγει στον πίνακα και επιστρέφει στο συντακτικό Ανα-

λυτή την ένδειξη id και τη θέση του στον πίνακα συµβόλων (δείκτης). Σε

γλώσσες που ένα και το αυτό όνοµα χρησιµοποιείται σε διάφορα µέρη µε

διάφορους τύπους (π.χ. real, logical), ο λεκτικός αναλυτής δεν µπορεί παρά

να επιστρέφει µόνο το όνοµα (τον ίδιο τον identifier) και όχι δείκτη στον

πίνακα συµβόλων.
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Χωρίς να συµβουλευθείς το αµέσως προηγούµενο κείµενο, 

1. γράψε τέσσερις τουλάχιστον διαφορετικές πληροφορίες που πρέπει να

καταγράφονται µέσω του περιγραφέα για κάθε όνοµα απλής µεταβλη-

τής.

2. γράψε τέσσερις τουλάχιστον διαφορετικές πληροφορίες που πρέπει να

καταγράφονται µέσω του περιγραφέα για κάθε όνοµα procedure.

ÕÛÎËÛË 
∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 
5.1
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5.3 ¶›Ó·ÎÂ˜ Û˘Ì‚fiÏˆÓ: OÚÁ¿ÓˆÛË

Στην ενότητα αυτή συζητάµε τους τρόπους οργάνωσης, κατασκευής και ανί-

χνευσης των πινάκων συµβόλων. Έχουµε ήδη αναφέρει ότι κάθε στοιχείο

του πίνακα είναι ένα ζεύγος της µορφής <όνοµα, περιγραφέας>. Μπορούµε

εποµένως να θεωρήσουµε ότι οι πίνακες συµβόλων έχουν τη γενική µορφή

του Σχήµατος 5.1.

Το «όνοµα» είναι η συµβολοσειρά των χαρακτήρων (lexeme) που απαρτί-

ζουν ένα identifier και ο «περιγραφέας» είναι οι ιδιότητες του identifier ή

ένας δείκτης σε µια άλλη δοµή ή πίνακα που περιέχει τις ιδιότητές του. 

™¯‹Ì· 5.1

Μια γενική δοµή του πίνα-

κα συµβόλων

™¯‹Ì· 5.2

∆ύο τρόποι αποθήκευσης

των ονοµάτων 

µεταβλητών

Όνοµα

1o στοιχείο

2o στοιχείο

N στοιχείο

Περιγραφέας

Μια και ο αριθµός των χαρακτήρων στους identifiers είναι µεταβλητός,

συχνά αποθηκεύεται ένας δείκτης στη θέση του ονόµατος. Με αυτό τον

τρόπο το απαιτούµενο µέγεθος του ονόµατος στον πίνακα παραµένει στα-

θερό. Ο αριθµός των χαρακτήρων σε κάθε identifier µπορεί να αποθηκεύε-

ται σαν µέρος του ονόµατος ή στη λίστα των identifiers µπροστά από τον

identifier. ∆είτε για παράδειγµα το σχήµα 5.2.

Όνοµα Περιγραφέας

,1

,3

,1

IMAXJ

Όνοµα Περιγραφέας

1I3MAX1J

Όταν αρχίζει η µετάφραση ενός προγράµµατός σας ο πίνακας συµβόλων

είναι κενός ή πιθανόν να περιέχει µόνο τις αποκλειστικές λέξεις. Καθώς προ-

χωράει η συµβολοµετάφραση προστίθεται και ένα στοιχείο για κάθε και-



νούριο identifier, ο πίνακας όµως ανιχνεύεται για κάθε εµφάνιση ενός

identifier µέσα στο πρόγραµµα σας. Μια και η διαδικασία αυτή είναι χρο-

νοβόρα ενδιαφερόµαστε για οργανώσεις πινάκων που διευκολύνουν την ανί-

χνευση, δηλαδή µειώνουν το χρόνο ανίχνευσης.

Ο αναµενόµενος αριθµός συγκρίσεων Ε των ονοµάτων, που χρειάζονται

για να εντοπισθεί ένας identifier, εξαρτάται από το συντελεστή φόρτου (load

factor) lf, του πίνακα σε κάποια στιγµή. 

If = n/Ν 

όπου n = το πλήθος των στοιχείων του πίνακα και Ν το µέγεθος του.

5.3.1 T·ÍÈÓÔÌËÌ¤ÓÔÈ Î·È ÌË Ù·ÍÈÓÔÌËÌ¤ÓÔÈ ›Ó·ÎÂ˜

Ο ευκολότερος τρόπος οργάνωσης ενός πίνακα είναι η πρόσθεση στοιχείων

µε τη σειρά που καταφθάνουν χωρίς καµιά προσπάθεια ταξινόµησης. Μια

ανίχνευση χρειάζεται µια σύγκριση µε κάθε στοιχείο του πίνακα µέχρις ότου

ευρεθεί ταυτότητα. Για έναν πίνακα n στοιχείων χρειάζονται κατά µέσο όρο

n/2 συγκρίσεις. Για µεγάλο n (n>20), η µέθοδος είναι ανεπαρκής. Η ανίχνευ-

ση προφανώς βελτιώνεται, αν τα στοιχεία του πίνακα είναι ταξινοµηµένα.

Στην περίπτωσή µας όπου τα στοιχεία είναι ακολουθίες χαρακτήρων ο πιο

φυσικός τρόπος ταξινόµησης είναι συνάρτηση της εσωτερικής αναπαρά-

στασής τους. Η ταξινόµηση αυτή είναι συνήθως ίδια µε την αλφαβητική

κατάταξη.

Μια ικανοποιητική µέθοδος ανίχνευσης µιας ταξινοµηµένης λίστας n στοι-

χείων είναι η δυαδική ή λογαριθµική ανίχνευση. Το σύµβολο (identifier) S

προς ανίχνευση συγκρίνεται µε το µεσαίο στοιχείο στη θέση (n+1)/2. Αν το

στοιχείο αυτό δεν είναι το S, πρέπει να ψάξουµε είτε στο σύνολο των στοι-

χείων που βρίσκονται στις θέσεις 1 έως (n+1)/2–1 είτε στα (n+1)/2+1 έως n,

ανάλογα µε το αν το S είναι µικρότερο ή µεγαλύτερο από τα συγκρινόµενα

στοιχεία. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται αναδροµικά. Μια και σε κάθε στά-

διο ο αριθµός των στοιχείων που µπορεί να περιέχουν το S υποδιπλασιάζε-

ται, ο µέγιστος αριθµός συγκρίσεων είναι

1 + Èlog2 nù

Αν n=2 χρειαζόµαστε το πολύ 2 συγκρίσεις, αν n=4, 3 αν n=8, 4. Αν n=128

η µέθοδος χρειάζεται το πολύ 8 συγκρίσεις, ενώ η προηγούµενη µέθοδος

χρειάζεται κατά µέσο όρο 64 (n/2) συγκρίσεις. 
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5.4 KÂÚÌ·ÙÈÛÌfi˜ ‰ÈÂ˘ı‡ÓÛÂˆÓ

Ο κερµατισµός διευθύνσεων είναι µια µέθοδος µετατροπής συµβόλων σε

δείκτες στα στοιχεία του πίνακα (τα στοιχεία είναι αριθµηµένα 0, 1, 2,…,

Ν–1). Με τον όρο σύµβολο εδώ εννοούµε τη συµβολοσειρά των χαρακτή-

ρων του ονόµατος µιας µεταβλητής, µιας επιγραφής ή άλλης ονοµατισµένης

προγραµµατιστικής οντότητας. Ο δείκτης προσδιορίζεται µε «κερµατισµό»

(hashing) του συµβόλου κάνοντας κάποια απλή αριθµητική ή λογική πράξη

µε το σύµβολο και ενδεχοµένως το µήκος του. Μια απλή συνάρτηση κερ-

µατισµού (hash function) είναι η εσωτερική αναπαράσταση του πρώτου

χαρακτήρα του συµβόλου. 

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 5.3

Aν η δυαδική αναπαράσταση του χαρακτήρα A είναι 11000001, το σύµβο-

λο AΒΕ κάνει κερµατισµό στη διεύθυνση 11000001 (c1). Η πρώτη διεύθυν-

ση του πίνακα που κοιτάζουµε κατά την ανίχνευση για το στοιχείο µε περιε-

χόµενο AΒΕ είναι η 11000001. Το Σχήµα 5.3 επεξηγεί αυτό για τα ονόµατα

(identifiers) AΒΕ, Β και Ι.

Σύµβολο�

(indentifier)

ABE� 1100000

B� 1100001

I� 1100100

∆υαδική παράσταση�

Πρώτου χαρακτήρα

Πίνακας Συµβόλων

B

I

θέση 0

θέση 1 1000001

θέση 1 1000010

θέση 1 1001001

™¯‹Ì· 5.3

Kερµατισµός διευθύνσεων

µε βάση τον πρώτο 

χαρακτήρα του ονόµατος

Εφόσον δύο ονόµατα δεν κάνουν κερµατισµό στην ίδια διεύθυνση (στον ίδιο

δείκτη) το κόστος της ανίχνευσης είναι µόνο το κόστος της πράξης του κερ-

µατισµού. Προβλήµατα δηµιουργούνται όταν δύο σύµβολα κερµατίζουν στον

ίδιο δείκτη. Τότε έχουµε σύγκρουση. Προφανώς µόνο ένα σύµβολο µπορεί

να τοποθετηθεί σε κάθε θέση του πίνακα, εποµένως πρέπει να βρούµε κάποια

άλλη θέση για το δεύτερο σύµβολο. Μια καλή συνάρτηση κερµατισµού (hash

function) πρέπει να απλώνει οµοιόµορφα τις υπολογιζόµενες διευθύνσεις



κατά µήκος του πίνακα ώστε οι συγκρούσεις να είναι σπάνιες. Η συνάρτη-

ση κερµατισµού που περιγράφτηκε παραπάνω, είναι προφανώς κακή, διότι

όλα τα σύµβολα που αρχίζουν µε το ίδιο γράµµα κάνουν κερµατισµό στην

ίδια διεύθυνση.

5.4.1 E·Ó·ÎÂÚÌ·ÙÈÛÌfi˜ ‰ÈÂ˘ı‡ÓÛÂˆÓ (Rehashing)

Ας υποθέσουµε τώρα ότι ένα σύµβολο S κερµατίζεται στη θέση h. Αν στη

θέση h υπάρχει άλλο σύµβολο, τότε έχουµε σύγκρουση και ψάχνουµε τη

θέση h+Ρ1 (Μodulo Ν) για κάποιο ακέραιο Ρ1.

Αν και πάλι υπάρχει σύγκρουση συγκρίνουµε µε το h+Ρ2 (modulo Ν) για

κάποιο ακέραιο Ρ2. Αυτό συνεχίζεται µέχρι που κάποια θέση h+Ρi (modulo

Ν) είναι κενή, περιέχει το S, ή είναι και πάλι η θέση h(Ρi=0). Στην τελευταία

περίπτωση σταµατάµε τη διαδικασία, γιατί ο πίνακας είναι γεµάτος.

Έτσι, αν i συγκρούσεις έχουν συµβεί, η i+1 σύγκριση θα είναι στην θέση

hi=h+Ρi (modulo Ν). Οι τιµές Ρi θα πρέπει να διαλέγονται έτσι ώστε, ο ανα-

µενόµενος αριθµός συγκρίσεων Ε (τον αναφέραµε στην ενότητα 5.3), είναι

µικρός και να καλύπτονται όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία του πίνα-

κα. Στην ιδανική περίπτωση τα Ρi θα πρέπει να καλύπτουν του ακέραιους 0,

1, 2, …, Ν–1. ∆ιάφορες µέθοδοι προσδιορισµού του Ρi θα συζητηθούν παρα-

κάτω.

Να θυµίσουµε εδώ ότι ο πίνακας αρχικά περιέχει τιµές οι οποίες δεν µπο-

ρούν να δηλώνουν κάποιο σύµβολο, ώστε οι κενές θέσεις να διακρίνονται

από τις γεµάτες. 

Ο γραµµικός επανακερµατισµός (Linear Rehash) είναι η παλιότερη µέθο-

δος επανακερµατισµού και έγκειται στο να πάρουµε Ρ1=1, Ρ2=2, Ρ3=3, κ.λπ.

Έτσι οι συγκρίσεις γίνονται µε διαδοχικές θέσεις.
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Ας υποθέσουµε ότι τα σύµβολα S1 και S2 κερµατίζονται και εισάγονται

στις θέσεις 2 και 4 αντίστοιχα. Έστω τώρα ότι το σύµβολο S3 επίσης κερ-

µατίζεται στη θέση 2. Λόγω της σύγκρουσης θα αποθηκευτεί στην θέση 3.

Έστω τέλος ότι και το σύµβολο S4 κερµατίζεται στη θέση 2. Τι παρατη-

ρείτε; Σκεφθείτε λίγο πριν απαντήσετε και φυσικά πριν διαβάσετε τη συνέ-

χεια του κειµένου.

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 
5.1
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Παρότι µπορούµε να βρούµε καλύτερες τιµές για τα Ρ1, Ρ2, Ρ3,…, η µέθοδος

είναι καλύτερη από τη δυαδική ανίχνευση. Για ένα πίνακα 1024 θέσεων µε

512 γεµάτες (50%) η δυαδική ανίχνευση χρειάζεται 9 µε 10 συγκρίσεις, ενώ

ο γραµµικός επανακερµατισµός µόνο 1.5.

Εκτός από το γραµµικό επανακερµατισµό έχουν προταθεί και χρησιµοποιη-

θεί και άλλες µορφές επανακερµατισµού, όπως ο ψευδο–τυχαίος επανακερ-

µατισµός κ.α (µπορείς για παράδειγµα να συµβουλευθείς το [4]).

5.4.2 AÏ˘ÛÈ‰ˆÙfi˜ ÎÂÚÌ·ÙÈÛÌfi˜

Η µέθοδος του αλυσιδωτού κερµατισµού χρησιµοποιεί τα εξής:

1. Έναν πίνακα κερµατισµού (hash table), του οποίου τα στοιχεία καλού-

νται buckets και των οποίων η αρχική τιµή είναι 0. 

2. Τον πίνακα συµβόλων, που είναι αρχικά άδειος.

3. Ένα δείκτη ΡΟΙΝΤFRΕΕ, που δείχνει την τρέχουσα τελευταία θέση του

πίνακα συµβόλων και που αρχικά δείχνει τη θέση πριν από την αρχή του

πίνακα.

Επιπλέον, ο πίνακας συµβόλων έχει και µια ακόµη στήλη που καλείται chain

(αλυσίδα) και της οποίας τα στοιχεία είναι 0 ή περιέχουν τη διεύθυνση ενός

άλλου στοιχείου του πίνακα συµβόλων. Έτσι η αρχική κατάσταση είναι όπως

δείχνεται διαγραµµατικά στο Σχήµα 5.4.

Πίνακας ΣυµβόλωνHash Table Buckets

1

2

3

4

5

0

0

0

0

0

ARG VALUE CHAIN

POINTFREE

™¯‹Ì· 5.4

Αρχική κατάσταση 

του πίνακα

Τα σύµβολα κερµατίζονται σε buckets (κουβάδες – θέσεις) του hash Τable.

Κάθε bucket είναι 0 ή δείχνει το πρώτο στοιχείο του Πίνακα συµβόλων το

οποίο κερµατίζεται εκεί. Το πεδίο ARG περιέχει το όνοµα, το πεδίο VALUE



είναι ο περιγραφέας και το πεδίο CΗAΙΝ χρησιµοποιείται για να συνδέσει

στοιχεία του πίνακα των οποίων τα σύµβολα κερµατίζονται στην ίδια θέση

του πίνακα κερµατισµού.

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 5.4

Ας υποθέσουµε τώρα ότι έχουµε ένα κενό πίνακα συµβόλων και ότι το σύµ-

βολο S1 πρόκειται να εισαχθεί στον πίνακα. Έστω ότι η συνάρτηση κερµα-

τισµού (hash function) παράγει τη διεύθυνση 4 του hash Τable (bucket 4) η

οποία είναι 0.

Κάνουµε τα εξής:
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1. Προσθέτουµε 1 στο ΡΟΙΝΤFRΕΕ.

2. Εισάγουµε (S1, τιµή, 0) στη θέση του πίνακα συµβόλων που δείχνει ο

ΡΟΙΝΤFRΕΕ.

3. Βάζουµε την τιµή του ΡΟΙΝΤFRΕΕ στο bucket 4.

Πίνακας ΣυµβόλωνHash Table Buckets

1

2

3

4

5

0

0

0

0

0S1

ARG VALUE CHAIN

POINTFREE

™¯‹Ì· 5.5

Η εικόνα του πίνακα µετά

την εισαγωγή του S1

Ο πίνακας γίνεται όπως στο Σχήµα 5.5.

Εφόσον σύµβολα κερµατίζονται σε διαφορετικές διευθύνσεις, εισάγονται

όπως παραπάνω. Έτσι, αν εισάγουµε τα σύµβολα S2, S3 και S4 τα οποία κερ-

µατίζονται στις διευθύνσεις 1, 3 και 6 αντίστοιχα, ο πίνακας θα εµφανίζεται

όπως στο Σχήµα 5.6.
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Κατόπιν, το σύµβολο S5 θα εισαχθεί και το οποίο κερµατίζεται στη θέση 6

η οποία ήδη χρησιµοποιήθηκε. Τώρα γίνεται χρήση του δείκτη CΗAΙΝ, όπως

δείχνεται στο Σχήµα 5.7.

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 5.5

Ο παρακάτω ψευδοκώδικας περιγράφει µια ρουτίνα η οποία ανιχνεύει τον

πίνακα για κάποιο σύµβολο S και το εισάγει στον πίνακα, εφόσον δεν υπάρ-

χει ήδη. Ρ1 και Ρ2 είναι προσωρινές µεταβλητές δείκτη. ΗASΗ είναι µια

συνάρτηση κερµατισµού. Η ρουτίνα επιστρέφει στην Ρ2 τη διεύθυνση του S.

Πίνακας ΣυµβόλωνHash Table Buckets

1

2

3

4

5

0

0

0

0

0

ARG VALUE CHAIN

POINTFREE

™¯‹Ì· 5.6

Η εικόνα του πίνακα µετά

την εισαγωγή 

των S2, S3, S4

Πίνακας ΣυµβόλωνHash Table Buckets

1

2

3

4 –

5

–

0

–

0

6 –

0

0

0

–

0

S1

S2

S3

S4

S5

ARG VALUE CHAIN

POINTFREE

™¯‹Ì· 5.7

Η εικόνα του πίνακα µετά

την εισαγωγή του S5

Συνεχίζοντας την προηγούµενη διαδικασία ας υποθέσουµε ότι ακολουθούν

τα σύµβολα S6, S7, S8, τα οποία έστω ότι κερµατίζονται στις θέσεις 4, 3

και 3 αντίστοιχα. Μπορείτε να δώσετε την εικόνα του πίνακα, όπως θα δια-

µορφωθεί µετά την εισαγωγή αυτών των συµβόλων;

ÕÛÎËÛË 
∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 

5.2



SΤARΤ: Ρ1:=ΗASΗ(S) + ADDRΕSS (ΗASΗ–ΤAΒLΕ);

Ρ2:=CΟΝΤΕΝΤS (Ρ1);

LΟΟΡ: ΙF Ρ2=∆
ΤΗΕΝ

ΒΕGΙΝ;ΡΟΙΝΤFRΕΕ:=ΡΟΙΝΤFRΕΕ+1;

Ρ2:=ΡΟΙΝΤFRΕΕ;

Ρ2.ARG:=S;

Ρ2.CΗAΙΝ:=∆;

CΟΝΤΕΝΤS(Ρ1):=ΡΟΙΝΤFRΕΕ;

RΕΤURΝ;

ΕΝD

ΕLSΕ ΙF S=Ρ2.ARG

ΤΗΕΝ RΕΤURΝ

ΕLSΕ ΒΕGΙΝ;

Ρ1:=ADDRΕSS (Ρ2.CΗAΙΝ);

Ρ2:=CΟΝΤΕΝΤS (Ρ1)

GΟ ΤΟ LΟΟΡ

ΕΝD

1. Πολλαπλασίασε το S' µε τον εαυτό του και χρησιµοποίησε τα µεσαία n

bits σαν κερµατισµό (αν ο πίνακας έχει 2n στοιχεία). Τα µεσαία n bits

εξαρτώνται από όλα τα bits του S’.

2. Χρησιµοποίησε κάποια λογική πράξη, όπως ΧΟR, σε ορισµένα κοµ-

µάτια του S'.
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Αν η γλώσσα προγραµµατισµού (υλοποίησης) επιτρέπει δυναµική εκχώρη-

ση χώρου, τότε σε περίπτωση που γεµίσει ο πίνακας συµβόλων µπορεί να

αυξηθεί ο χώρος του.

5.4.3 ™˘Ó·ÚÙ‹ÛÂÈ˜ ÎÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ‡

Αν η παράµετρος S που πρόκειται να κερµατιστεί έχει µήκος περισσότερο

από µια λέξη υπολογιστή, το πρώτο βήµα της hash function είναι η δηµι-

ουργία ενός S' µιας λέξης από το S. Το S' συνήθως υπολογίζεται είτε προ-

σθέτοντας όλες τις λέξεις του S είτε χρησιµοποιώντας το αποκλειστικό

(Εxclusive) ΟR. Το δεύτερο βήµα είναι ο υπολογισµός του τελικού δείκτη

από το S’. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να γίνει αυτό:
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Όλες οι παραπάνω µέθοδοι έχουν χρησιµοποιηθεί µε ικανοποιητικά αποτε-

λέσµατα. Άλλες µέθοδοι µπορούν επίσης να αναπτυχθούν. Προσοχή χρειά-

ζεται, ώστε η hash function να παράγει διευθύνσεις που είναι αρκετά τυχαί-

ες για το είδος των παραµέτρων S που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν. 

Σηµειώνεται ότι στον κώδικα ΕΒCDΙC τα δύο αριστερότερα bits για όλα τα

κεφαλαία γράµµατα και τα ψηφία είναι ίδια (11), ενώ στον ASCΙΙ τα δύο αρι-

στερότερα bits των κεφαλαίων γραµµάτων είναι 10.

5.5 ¢ÂÓ‰ÚÈÎ¿ ‰ÔÌËÌ¤ÓÔÈ ›Ó·ÎÂ˜

Η µέθοδος χρησιµοποιεί ένα δένδρο (δυαδικό). Κάθε κόµβος του δένδρου

παριστάνει ένα γεµάτο στοιχείο του πίνακα και η ρίζα του δένδρου είναι το

πρώτο στοιχείο.

Το παρακάτω σχήµα (α) δείχνει τον πίνακα µ’ ένα στοιχείο για το σύµβολο

(identifier) G. Έστω τώρα ότι το σύµβολο D πρόκειται να προστεθεί. Μια

και D<G το σχήµα (β) δείχνει τον πίνακα. Αν κατόπιν εισαχθεί το σύµβολο

Μ ο πίνακας γίνεται όπως στο σχήµα (γ). Τέλος, έστω ότι εισάγονται τα σύµ-

βολα Ε, A, Β, και F. Ο πίνακας θα διαµορφωθεί όπως φαίνεται στα σχήµα-

τα (δ) και (ε).

3. Αν ο πίνακας έχει µήκος 2n, χώρισε το S' σε κοµµάτια των n bits και

πρόσθεσέ τα. Χρησιµοποίησε τα δεξιότερα n bits του αθροίσµατος.

4. ∆ιαίρεσε το S' µε το µέγεθος του πίνακα και χρησιµοποίησε το υπόλοι-

πο σαν τον δείκτη κερµατισµού [h=S'(mod 2n)].

(α)

G

D D M D

E

M

(β)

G

(γ)

G

B B

M

G

A E

D

(δ) (ε)

G

Τη δοµή αυτή µπορεί να την υλοποιήσει κανείς κάνοντας χρήση δύο pointers

µε κάθε στοιχείο.



Ο αριθµός των συγκρίσεων που χρειάζονται εξαρτάται κατά πολύ από τη

σειρά µε την οποία καταφθάνουν οι identifiers. Για παράδειγµα, αν φθάσουν

µε τη σειρά A, Β, C, D, Ε, F για να βρεθεί το F χρειάζονται 6 συγκρίσεις.

5.6 ¶›Ó·ÎÂ˜ Û˘Ì‚fiÏˆÓ ÁÈ· ÁÏÒÛÛÂ˜ ÌÂ ‰ÔÌ¤˜ Block

Σε γλώσσες τύπου Algol (π.χ. Pascal) ο ίδιος identifier µπορεί να δηλώνεται

πολλές φορές µέσα σε διαφορετικά blocks και procedures. Κάθε τέτοιος

identifier πρέπει να αντιστοιχεί σ’ ένα µοναδικό στοιχείο του πίνακα συµ-

βόλων. Αρχίζουµε µε µια αρίθµηση των blocks, όπως ανοίγουν (η σειρά µε

την οποία συναντώνται τα begins). Ο αλγόριθµος για την εύρεση της σωστής

δήλωσης που αντιστοιχεί στη χρήση ενός identifier συνίσταται στο να ψάξου-

µε πρώτα στο τρέχον block (όπου ο identifier χρησιµοποιείται), κατόπιν στο

περιβάλλον block κ.λπ., µέχρις ότου ευρεθεί. Μια τέτοια ανίχνευση µπορεί

να υλοποιηθεί αν κρατάµε όλα τα στοιχεία του πίνακα που βρίσκονται στο

ίδιο block σε συνεχόµενη περιοχή, χρησιµοποιώντας µια block list. 

Προς στιγµή µπορούµε να υποθέσουµε ότι τα στοιχεία του πίνακα για κάθε

block δεν είναι ταξινοµηµένα. Το στοιχείο i της block list περιέχει τον αριθ-

µό του block που περιβάλλει το block i (SURRΝΟ), το πλήθος των στοιχεί-

ων (τοπικών ονοµάτων του block i) του πίνακα για το block i (ΝΟΕΝΤ), και

ένα δείκτη (ΡΟΙΝΤ) στη θέση των στοιχείων αυτών στον πίνακα συµβόλων.

Έτσι κάθε στοιχείο του block list είναι µια τριάδα (SURRΝΟ, ΝΟΕΝΤ,

ΡΟΙΝΤ).

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 5.6

Ας πάρουµε για παράδειγµα το παρακάτω κοµµάτι κώδικα 
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ΒΕGΙΝ RΕAL a,b,c,d;

ΒΕGΙΝ RΕAL e,f;

L1:

ΕΝD;

ΒΕGΙΝ RΕAL g,h;

L2:ΒΕGΙΝ RΕAL a; 

. . .

ΕΝD;

L3:

ΕΝD;

ΕΝD;
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Στο Σχήµα 5.8 δείχνεται η δοµή των block και η εµβέλεια των ονοµάτων,

ενώ στο Σχήµα 5.9 δείχνονται τα περιεχόµενα της block list και του πίνακα

συµβόλων µετά το κλείσιµο όλων των blocks.

e, f, L1

g, h, L2, L3

a, b, c, d

a

1

2

3

4

Block List Symbol Table

e, f, Li

a

g, h, L2, L3

a, b, c, d

0

1

1

3

SURRNO

4

3

4

1

NOENT POINT

™¯‹Ì· 5.8

Η δοµή των blocks και η

εµβέλεια των ονοµάτων

™¯‹Ì· 5.9

Εικόνα της block list και

του πίνακα συµβόλων

µετά το κλείσιµο όλων

των blocks

5.6.1 ÕÓÔÈÁÌ· Î·È ÎÏÂ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ Blocks

Τα blocks του πίνακα συµβόλων στο Σχήµα 5.9 εµφανίζονται µε τη σειρά 2,

4, 3, 1. Αυτή είναι η σειρά κατά την οποία έκλεισαν τα blocks (η σειρά εµφά-

νισης των ΕΝDS στο πρόγραµµα). Αυτό υπαγορεύεται από την ανάγκη τα

στοιχεία του κάθε block να είναι συνεχόµενα. 

Για να υλοποιήσουµε το χτίσιµο των πινάκων χρησιµοποιούµε το χώρο στο

τέλος του πίνακα συµβόλων σαν στοίβα. Η στοίβα αυτή S(Ν), S(Ν–1), … θα

περιέχει όλα τα στοιχεία για κάθε block του οποίου το «begin» έχει συνα-

ντηθεί κατά την διάρκεια της συντακτικής ανάλυσης, αλλά του οποίου το

«end» δεν έχει συναντηθεί ακόµη. Όταν ολόκληρο το block έχει ανιχνευθεί

τα στοιχεία του µετακινούνται στην αρχή του πίνακα.

Ας θεωρήσουµε ότι η σύνταξη ενός block είναι η

(1) <block> Æ <blockbegin><decllist>;<statlist> ΕΝD.

(2) <blockbegin> Æ ΒΕGΙΝ



Tότε θα ανοίξουµε ένα block, όταν εκτελέσουµε τη δράση (ρουτίνα) για τον

κανόνα (2), και θα κλείσουµε ένα block, όταν εκτελέσουµε τη δράση για τον

κανόνα (1). Λέγοντας δράση, εννοούµε κοµµάτι κώδικα – ρουτίνα – που

εκτελείται, όταν ο συντακτικός αναλυτής αναγνωρίσει µια σωστή συντακτι-

κή δοµή. Οι δράσεις αυτές είναι αντικείµενο του επόµενου κεφαλαίου.

Οι µεταβλητές (δοµές) που χρησιµοποιούνται στη συνέχεια είναι οι εξής:
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• S(1:Ν) Ο πίνακας συµβόλων µε Ν στοιχεία του οποίου το κάτω

µέρος S(Ν), S(Ν–1), … χρησιµοποιείται σαν στοίβα. Τα 

στοιχεία τελικά µετακινούνται στις θέσεις S(1), S(2), …

• Β(1:Μ) Η λίστα των blocks της οποίας κάθε στοιχείο έχει τρία πεδία: 

SURRΝΟ, ΝΟΕΝΤ και ΡΟΙΝΤ.

• CURRΒL Ο τρέχων αριθµός του block, αρχικά 0.

• LASΤΒL Ο µεγαλύτερος αριθµός block, αρχικά 0.

• ΤΟΡΕL ∆είκτης στο κορυφαίο στοιχείο της στοίβας, αρχικά Ν+1.

• LASΤΕL ∆είκτης του τελευταίου στοιχείου του Πίνακα συµβόλων

(από την αρχή του πίνακα), αρχικά 0.

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 5.7

Παρακάτω δείχνουµε «στιγµιότυπα» σε δυο διαφορετικά σηµεία από την ανί-

χνευση του προγράµµατος του παραδείγµατος 6 στα σηµεία των επιγραφών

L1 και L2.

Block List

Πίνακας στο L1

4

3

0

1

LASTER TOPEL

CURRBL = 2

LASTBL = 2

L1, f, e, d, c, b, a
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Block List

4

3

3

0

1

1

CURRBL = 3

LASTBL = 3

Πίνακας στο L2

LASTER TOPEL L2, h, g, d, c, b, aL1, f, e

Γνωρίζετε ότι η σύνταξη ενός block είναι αυτή που περιγράφεται από τους

κανόνες (1) και (2). Επιπλέον, σας έχει δοθεί η δοµή και οι µεταβλητές του

πίνακα συµβόλων (όπως περιγράφτηκαν παραπάνω). Μπορείτε να γράψε-

τε ένα κοµµάτι ψευδοκώδικα (δράση) µέσω του οποίου να υλοποιείται η

διαδικασία ανοίγµατος ενός νέου block στη block list; Προσπαθήστε χωρίς

να κοιτάξετε την απάντηση που δίνεται στο τέλος του βιβλίου.

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 
5.2

Σε συνέχεια των προηγούµενων «στιγµιότυπων», µπορείτε να δώσετε ένα

τρίτο στιγµιότυπο στο σηµείο της επιγραφής L3 του προγράµµατος;

ÕÛÎËÛË 
∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 

5.3

Προσπάθησε να γράψεις τον ψευδοκώδικα που αντιστοιχεί στη {δράση

κλεισίµατος} ενός block. Σου θυµίζω ότι πρέπει να µετακινήσεις τις µετα-

βλητές του τρέχοντος (CURRΒL) block από το τέλος της στοίβας (δείχνε-

ται από τον δείκτη ΤΟΡΕL) στις µόνιµες θέσεις τους στην αρχή της στοί-

βας (δείχνεται από τον δείκτη LASΤΕL). Μην ξεχάσεις στο τέλος να κάνεις

το περιβάλλον block, του block που έκλεισε, τρέχον block.

ÕÛÎËÛË 
∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 

5.4



5.6.2 EÈÛ·ÁˆÁ‹ Î·È ·Ó›¯ÓÂ˘ÛË

Η εισαγωγή ενός identifier γίνεται µόνο στο τρέχον block και συνίσταται

στην πρόσθεσή του στο κορυφαίο block του πίνακα συµβόλων (εφόσον δεν

υπάρχει ήδη εκεί) και την αύξηση κατά ένα του αριθµού των µεταβλητών

του block αυτού. 

Για την ανίχνευση (look up) του πίνακα συµβόλων χρειάζονται δυο ρουτί-

νες. Μια για να ψάξει στο τρέχον block µόνο και µια για να ψάξει στο τρέ-

χον αλλά και στα περιβάλλοντα blocks. H πρώτη ρουτίνα καλείται από το

συντακτικό αναλυτή στα πλαίσια της ανίχνευσης µέσα στις δηλωτικές εντο-

λές µόνο, ενώ η δεύτερη καλείται όταν ο αναλυτής βρίσκεται µέσα σε εκτε-

λέσιµες εντολές. 

5.6.3 KÂÚÌ·ÙÈÛÌfi˜ ‰ÈÂ˘ı‡ÓÛÂˆÓ Î·È ‰ÔÌ‹ Block

Όταν χρησιµοποιείται κερµατισµός διευθύνσεων δεν είναι εύκολη η ταξινό-

µηση του πίνακα συµβόλων κατά blocks. Μια µέθοδος για να λυθεί το πρό-

βληµα των blocks είναι να συνδυαστεί ο αριθµός του block µε τον identifier,

οπότε έχουµε µοναδικό σύµβολο. Για να βρεθεί ένας identifier Β στην περί-

πτωση αυτή, θα πρέπει κανείς να ψάξει πρώτα για το Β συνδυασµένο µε τον

τρέχοντα αριθµό block, µετά για το Β συνδυασµένο µε τον περιβάλλοντα

αριθµό block κ.λπ.
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ÕÛÎËÛË 
∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 

5.5

Γράψε ψευδοκώδικα για την υλοποίηση της ρουτίνας εισαγωγής ενός

identifier στο τρέχον block του πίνακα συµβόλων.
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™‡ÓÔ„Ë

Στο κεφάλαιο αυτό µελετήσαµε τα περιεχόµενα και τρόπους οργάνωσης του

πίνακα συµβόλων. Μελετήσαµε ταξινοµηµένους και µη ταξινοµηµένους πίνα-

κες, τον κερµατισµό διευθύνσεων, σαν ένα διαφορετικό τρόπο προσπέλασης

των στοιχείων του πίνακα. Ακόµη µελετήσαµε τη µέθοδο του αλυσιδωτού κερ-

µατισµού και διάφορες µορφές συναρτήσεων κερµατισµού και είδαµε σύντο-

µα τη δενδρική µορφή των πινάκων. Επίσης µελετήσαµε την οργάνωση και

προσπέλαση πινάκων για γλώσσες µε δοµές block, είδαµε πώς µπορούµε να

ανοίξουµε και να κλείσουµε ένα block, πώς να εισάγουµε ένα όνοµα στον

πίνακα συµβόλων. Τέλος σηµειώσαµε ότι πρέπει να συνδυάσουµε τον αριθ-

µό του περιβάλλοντος block µε το όνοµα που θέλουµε να εισάγουµε στον

πίνακα όταν χρησιµοποιούµε κερµατισµό διευθύνσεων.



™˘ÓÙ·ÎÙÈÎ¿ K·ÙÂ˘ı˘ÓfiÌÂÓË MÂÙ¿ÊÚ·ÛË

™Ùfi¯Ô˜

Στόχος του Κεφαλαίου αυτού είναι να µελετήσουµε τη δηµιουργία ενδιάµε-

σου κώδικα, µε τη βοήθεια του σχήµατος Συντακτικά Κατευθυνόµενης Μετά-

φρασης, για τις διάφορες συντακτικές δοµές µιας γλώσσας προγραµµατισµού.

¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·

Όταν θα έχετε µελετήσει το κεφάλαιο αυτό θα µπορείτε να:

• εξηγήσετε τι είναι ένα Συντακτικά Κατευθυνόµενο Μεταφραστικό σχήµα,

• περιγράψετε τις τρεις διαφορετικές µορφές ενδιάµεσου κώδικα,

• περιγράψετε την κατασκευή κώδικα σε µορφή Postfix, συντακτικού δένδρου

και τετράδων και να κατασκευάσετε µεταφραστικό σχήµα για αριθµητικές

εκφράσεις µε απλούς και µεικτούς τύπους δεδοµένων,

• περιγράψετε τους δυο διαφορετικούς τρόπους αναπαράστασης των Boolean

εκφράσεων,

• κατασκευάσετε µεταφραστικό σχήµα για δοµηµένες εντολές τύπου for,

while, if–then–else κ.λπ. για ένα Bottom up αναλυτή,

• κατασκευάσετε µεταφραστικό σχήµα για δοµηµένες εντολές τύπου for,

while, if–then–else κ.λπ. για ένα Top Down αναλυτή.

ŒÓÓÔÈÂ˜ ÎÏÂÈ‰È¿

• Συντακτικά Κατευθυνόµενη Μετάφραση,

• µεταφραστικά πεδία,

• σηµασιολογική δράση,

• κώδικας τριών διευθύνσεων,

• τετράδες,

• τριάδες,

• postfix,

• συντακτικό δένδρο,

• οπισθοµπάλωση κώδικα,

• µαρκαδόροι.

6∫ ∂ º ∞ § ∞ π √
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∂ÈÛ·ÁˆÁÈÎ¤˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜

Για τη δηµιουργία ενδιάµεσου κώδικα χρησιµοποιείται µία τεχνική που καλεί-

ται «σχήµα για συντακτικά κατευθυνόµενη µετάφραση» (ΣΚΜ) και η οποία

επιτρέπει να επισυνάπτονται ρουτίνες (σηµασιολογικές δράσεις) στους κανό-

νες µιας context–free γραµµατικής. Η χρησιµότητά του βρίσκεται στο ότι επι-

τρέπει στο σχεδιαστή ενός µεταγλωττιστή να εκφράζει τη δηµιουργία του

ενδιάµεσου κώδικα κατευθείαν από τη συντακτική δοµή της γλώσσας.

Θα δώσουµε έµφαση σε µία µορφή ενδιάµεσου κώδικα που καλείται «κώδι-

κας τριών διευθύνσεων» και σε µία συγκεκριµένη υλοποίηση αυτού που

καλείται «τετράδες» (gradruples).

Θα µελετήσουµε τη σχεδίαση και υλοποίηση σηµασιολογικών δράσεων στα

πλαίσια της Συντακτικά Κατευθυνόµενης Μετάφρασης για τη µετάφραση

γλωσσικών δοµών όπως αριθµητικές εκφράσεις, λογικές εκφράσεις, εκχω-

ρήσεις και εντολές σε ενδιάµεσο κώδικα τριών διευθύνσεων τόσο για Bottom

up αναλυτές όσο και για Top Down αναλυτές. 



6.1 ™ËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÚÔ˘Ù›ÓÂ˜

Μια Συντακτικά Κατευθυνόµενη Μετάφραση (ΣΚΜ) είναι µία γραµµατική

χωρίς συµφραζόµενα (context–free) στην οποία κάποια ρουτίνα ή κοµµάτι

προγράµµατος συσχετίζεται µε κάθε γραµµατικό κανόνα. Π.χ., αν «α» είναι

κάποια δράση (action ή semantic action) που συσχετίζεται µε τον κανόνα A

–> ΧΥΖ, τότε η δράση «α» εκτελείται κάθε φορά που ο συντακτικός ανα-

λυτής αναγνωρίζει στην είσοδό του µια συµβολοσειρά w η οποία έχει µία

παραγωγή της µορφής A => ΧΥΖ =>* w. Σ’ ένα bottom–up αναλυτή, η

δράση εφαρµόζεται όταν το ΧΥΖ µειώνεται σε A. Σ’ ένα top–down αναλυ-

τή µία δράση εφαρµόζεται όταν τα A, Χ, Y ή Ζ αναπτύσσονται.

Μια δράση µπορεί να περιλαµβάνει τον υπολογισµό τιµών µεταβλητών που

ανήκουν στο µεταγλωττιστή, τη δηµιουργία ενδιάµεσου κώδικα, την εκτύ-

πωση ενός διαγνωστικού, την εισαγωγή µιας τιµής σε κάποιο πίνακα κ.λπ.,

και συνήθως συσχετίζεται µε κάποιο κόµβο ενός δένδρου ανίχνευσης.

Μια µεταβλητή η οποία συσχετίζεται µ’ ένα γραµµατικό σύµβολο ονοµάζε-

ται «µετάφραση» (translation) του συµβόλου αυτού. Η µετάφραση αυτή µπο-

ρεί να είναι µία δοµή µε πεδία διαφόρων τύπων. Οι δε κανόνες για τον υπο-

λογισµό της τιµής µιας µετάφρασης µπορούν να είναι όσο πολύπλοκοι επι-

θυµούµε.

Θα συµβολίζουµε τα «µεταφραστικά πεδία» ενός γραµµατικού συµβόλου Χ

µε ονόµατα Χ.VAL, Χ.ΤRUΕ, κ.λπ. Όταν έχουµε έναν κανόνα µε αρκετές

εµφανίσεις του ίδιου συµβόλου στα δεξιά, θα διακρίνουµε τα σύµβολα µε

άνω δείκτες. Π.χ.

Ε –> Ε(1) + Ε(2) {Ε.VAL:= Ε(1).VAL + Ε(2).VAL}

όπου οι δράσεις εµφανίζονται µετά τους κανόνες και µέσα σε αγκύλες. Η

παραπάνω µετάφραση ταιριάζει βέβαια σ’ ένα desk calculator και όχι σ’ ένα

µεταγλωττιστή.

6.1.1 YÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÎÙÈÎ¿ Î·ÙÂ˘ı˘ÓfiÌÂÓˆÓ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂˆÓ

Ένα σχήµα Συντακτικά Κατευθυνόµενης Μετάφρασης (ΣΚΜ) είναι µία βολι-

κή περιγραφή του τι θέλουµε να κάνουµε. Η έξοδος που ορίζεται είναι ανε-

ξάρτητη από το είδος του αναλυτή που χρησιµοποιείται ή το είδος του µηχα-

νισµού που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των µεταφράσεων.

Ένα άλλο προσόν της µεθόδου είναι η δυνατότητα για εύκολες τροποποιή-

σεις. Καινούριοι κανόνες και αντίστοιχες ρουτίνες δράσεις µπορούν να προ-
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στεθούν χωρίς παρενέργειες στο υπάρχον σύστηµα.

Έχοντας γράψει ένα σχήµα για ΣΚΜ, η επόµενη ενέργεια είναι να το µετα-

τρέψουµε σε πρόγραµµα αυτόµατα (µε κάποιον γεννήτορα αναλυτών) ή όχι.

Θα εξετάσουµε όµως πρώτα τι είδους µηχανισµοί µπορούν να χρησιµοποι-

ηθούν για τη υλοποίηση ενός ΣΚΜ.

Για να υπολογίσουµε τη µετάφραση σ’ έναν κόµβο A που σχετίζεται µε

κάποιο κανόνα A –> ΧΥΖ, χρειαζόµαστε µόνο τις τιµές των µεταφράσεων

που σχετίζονται µε τους κόµβους Χ, Υ, και Ζ. Οι δε κόµβοι αυτοί θα είναι

ρίζες υποδένδρων στο δάσος που παριστάνει το µερικώς συµπληρωµένο δέν-

δρο ανίχνευσης (για παραδείγµατα και πολύ µεγαλύτερη ανάλυση του κεφα-

λαίου αυτού κοίταξε το βιβλίο: A. Aho, R. Sethi, J. D. Ullman, Compilers:

Ρrinciples techniques, and Tools, Addison–Wesley, 1986).

Ένας τρόπος υλοποίησης ενός ΣΚΜ είναι να χρησιµοποιήσουµε και άλλα

πεδία στη στοίβα του αναλυτή µε τα γραµµατικά σύµβολα. Τα πεδία αυτά

περιέχουν τις τιµές των αντίστοιχων µεταφράσεων. Ας υποθέσουµε ότι η

στοίβα υλοποιείται µε δύο arrays SΤAΤΕ και VAL. Κάθε θέση του SΤAΤΕ

είναι ένας δείκτης στον πίνακα ανίχνευσης (parsing Τable) της γραµµατικής.

Αν το SΤAΤΕ[i] δείχνει στο σύµβολο Ε, τότε το VAL[i] περιέχει την τιµή της

µετάφρασης Ε.VAL που σχετίζεται µε το κόµβο Ε του δένδρου ανίχνευσης.

ΤΟΡ είναι ένας δείκτης για την κορυφή της στοίβας.

Υποθέτουµε ότι οι σηµασιολογικές ρουτίνες εκτελούνται πριν από κάθε µεί-

ωση. Πριν το ΧΥΖ µειωθεί σε A, η τιµή της µετάφρασης του Ζ είναι στο

VAL[ΤΟΡ], αυτή του Υ στο VAL[ΤΟΡ+1] και αυτή του Χ στο

VAL{ΤΟΡ+2]. Μετά τη µείωση του ΧΥΖ σε A η τιµή του A.VAL εµφανί-

ζεται στο VAL[ΤΟΡ].

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 6.1

Θα δούµε πως ένα ΣΚΜ που περιγράφει ένα desk calculator µπορεί να υλο-

ποιηθεί από ένα bottom–up αναλυτή, ο οποίος καλεί ρουτίνες για τον υπολο-

γισµό των σηµασιολογικών ρουτινών. Ο calculator θα υπολογίζει εκφράσεις

ακέραιων αριθµών και των τελεστών + και *. Υποτίθεται ότι η είσοδος τελει-

ώνει µε $ και η έξοδος είναι η αριθµητική τιµή της έκφρασης, η οποία τυπώ-

νεται µέσω της δράσης {print Ε.VAL}του Σχήµατος 6.1. Για ένα τέτοιο µετα-

φραστή γράφουµε κατ’ αρχήν τη γραµµατική που περιγράφει την είσοδο.

Οι κανόνες της γραµµατικής είναι οι εξής:



S –> Ε$

Ε –> Ε+Ε

Ε –> Ε*Ε

Ε –> (Ε)

Ε –> Ι

Ι –> Ι digit

Ι –> digit

Υποθέτουµε τις γνωστές προτεραιότητες και προσεταιριστικότητες των τελε-

στών + και *. Τερµατικά σύµβολα είναι τα $, +, *, (,), και digit (0,1,…,9).

Πρέπει τώρα να προσθέσουµε σηµασιολογικές δράσεις στους παραπάνω

κανόνες. Με τα µη–τερµατικά Ε και Ι συσχετίζουµε µία µετάφραση ακέραι-

ης τιµής Ε.VAL και Ι.VAL αντίστοιχα, που προσδιορίζει την αριθµητική τιµή

της έκφρασης ή του ακέραιου που παριστάνεται µ’ ένα κόµβο που επιγρά-

φεται Ε ή Ι στο δένδρο ανίχνευσης. Με το τερµατικό σύµβολο digit συσχε-

τίζουµε τη µετάφραση LΕΧVAL, η οποία υποθέτουµε ότι είναι το δεύτερο

µέρος του ζεύγους (digit, LΕΧVAL) το οποίο επιστρέφεται από τον λεξικό

αναλυτή όταν έχει βρεθεί ένα token τύπου digit. Ένα σύνολο από σηµασιο-

λογικές δράσεις για τη γραµµατική του desk calculator είναι αυτή του Σχή-

µατος 6.1

Κανόνας σηµασιολογική δράση

(1) S –> Ε$ {print Ε.VAL}

(2) Ε –> Ε(1)+Ε(2) {Ε.VAL:=Ε(1).VAL+Ε(2).VAL}

(3) Ε –> Ε(1)*Ε(2) {Ε.VAL:=Ε(1).VAL*Ε(2).VAL}

(4) Ε –> (Ε(1)) {Ε.VAL:=Ε(1).VAL}

(5) Ε –> Ι {Ε.VAL:=Ι.VAL}

(6) Ι –> Ι(1) digit {Ι.VAL:=10*Ι(1).VAL+LΕΧVAL}

(7) Ι –> digit {Ι.VAL:=LΕΧVAL}
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Σηµασιολογικές δράσεις

για τη γραµµατική 

του desk calculator

ÕÛÎËÛË 
∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 
6.1

Σας δίνεται το παραπάνω σχήµα συντακτικά κατευθυνόµενης µετάφρασης

και η είσοδος 23*5+4$. Μπορείτε να κατασκευάσετε το δένδρο ανίχνευ-

σης διακοσµηµένο στους αντίστοιχους κόµβους µε τις αντίστοιχες µετα-

φράσεις των E.VAL, I.VAL και LEXVAL;
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Για την υλοποίηση του σχήµατος συντακτικά κατευθυνόµενης µετάφρασης

(ΣΚΜ) του desk calculator, χρειάζεται να κατασκευάσουµε ένα λεκτικό ανα-

λυτή και ένα bottom–up συντακτικό αναλυτή τον οποίο θα υποχρεώσουµε

να εκτελεί τις αντίστοιχες δράσεις πριν από κάθε µείωση. Υπενθυµίζοντας

τις παρατηρήσεις υλοποίησης στο τέλος της υποενότητας 6.1.1 και ότι το δεί-

κτη ΤΟΡ που δείχνει στη στοίβα του αναλυτή τον χειρίζεται ο αναλυτής και

όχι οι σηµασιολογικές δράσεις, παρουσιάζουµε στο Σχήµα 6.2 το ΣΚΜ για

τον desk calculator.

Κανόνες Σηµασιολογικές δράσεις

(1)     S –> Ε$ {print VAL [ΤΟΡ]}

(2)     Ε –> Ε+Ε {VAL[ΤΟΡ}:=VAL[ΤΟΡ]+VAL[ΤΟΡ–2]}

(3)     Ε –> Ε*Ε {VAL[ΤΟΡ]:=VAL[ΤΟΡ]*VAL[ΤΟΡ–2]}

(4)     Ε –> (Ε) {VAL [ΤΟΡ]:=VAL [ΤΟΡ–1]}

(5)     Ε –> Ι {τίποτα}

(6)     Ι –> Ι d {VAL[ΤΟΡ]:=10*VAL[ΤΟΡ]+LΕΧVAL}

(7)     Ι –> d {VAL [ΤΟΡ]:=LΕΧVAL}

™¯‹Ì· 6.2

Υλοποίηση του ΣΚΜ για

τον desk calculator



6.2 EÓ‰È¿ÌÂÛÔ˜ ÎÒ‰ÈÎ·˜

™Ùfi¯Ô˜

Στόχος της Ενότητας αυτής είναι να µελετήσουµε τις πιο συνηθισµένες µορ-

φές ενδιάµεσου κώδικα που χρησιµοποιούνται σε µεταγλωττιστές και διερ-

µηνευτές.

¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·

Όταν θα έχετε µελετήσει την ενότητα αυτή θα µπορείτε να:

• περιγράψετε τις τρεις µορφές ενδιάµεσου κώδικα,

• περιγράψετε πώς γίνεται ο υπολογισµός των postfix εκφράσεων,

• περιγράψετε πώς δηµιουργούµε postfix κώδικα και συντακτικά δένδρα µε

τη βοήθεια απλών συντακτικά κατευθυνόµενων µεταφραστικών σχηµά-

των,

• δώσετε παραδείγµατα εντολών τριών διευθύνσεων σε αναπαράσταση τριά-

δων και τετράδων.

ŒÓÓÔÈÂ˜ ÎÏÂÈ‰È¿

• Κώδικας τριών διευθύνσεων,

• τετράδες,

• τριάδες,

• postfix,

• συντακτικό δένδρο.

∂ÈÛ·ÁˆÁÈÎ¤˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜

Η βασική διαφορά µεταξύ ενδιάµεσου κώδικα και κώδικα Assembly (ή µηχα-

νής) είναι ότι στον ενδιάµεσο κώδικα ο καταχωρητής, στον οποίον αναφέ-

ρεται κάποια πράξη, δεν καθορίζεται. Τρία είδη ενδιάµεσου κώδικα συνα-

ντώνται στους διάφορους µεταγλωττιστές:

• postfix κώδικας

• συντακτικά δένδρα

• κώδικας τριών διευθύνσεων (τετράδες, τριάδες)

Θα δούµε µορφές αριθµητικών εκφράσεων και εντολών στα τρία αυτά είδη

ενδιάµεσου κώδικα. Ακόµη θα δούµε πώς γίνεται ο υπολογισµός των postfix

1 1 3E ¡ ¢ π ∞ ª ∂ ™ √ ™  ∫ ø ¢ π ∫ ∞ ™
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εκφράσεων, και πώς δηµιουργούµε postfix κώδικα και συντακτικά δένδρα µε

τη βοήθεια συντακτικά κατευθυνόµενων µεταφραστικών σχηµάτων. Στη συνέ-

χεια θα δούµε τη γενική µορφή και τις πιο κοινές µορφές κώδικα τριών διευ-

θύνσεων και πώς αναπαριστώνται υπό τη µορφή τετράδων και τριάδων. 

6.2.1 Postfix ÎÒ‰ÈÎ·˜

Αν e1 και e2 είναι εκφράσεις σε postfix και οp κάποιος δυαδικός τελεστής, η

έκφραση e1οpe2 σε postfix µορφή είναι e1e2οp. Στις postfix εκφράσεις δε χρη-

σιµοποιούνται παρενθέσεις, διότι η θέση και το πλήθος των έντελων των δια-

φόρων τελεστών επιτρέπουν µία και µοναδική αποκωδικοποίηση των εκφρά-

σεων αυτών.

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 6.2

(1) H (a+b)*c σε postfix γράφεται ab+c*

(2) η a*(b+c) γράφεται abc+* και η

(3) (a+b) * (c+d) γράφεται ab+cd+*.

(4) Ένας τριαδικός τελεστής είναι η υπό συνθήκη έκφραση if e then x else y.

Αν συµβολίσουµε µε ? τον τελεστή αυτόν η υπό συνθήκη έκφραση γράφε-

ται exy?

Μπορείτε να δώσετε την postfix µορφή της παρακάτω έκφρασης, η οποία

σας δίνεται σε infix µορφή;

if a then if c–d then a+c else a*c else a+b 

ÕÛÎËÛË 
∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 

6.2

À¶√§√°π™ª√™ ∆ø¡ ƒOSTFIX ∂∫ºƒ∞™∂ø¡

Γίνεται χρήση µιας στοίβας, στην οποία τοποθετείται κάθε έντελο που συνα-

ντάµε καθώς ανιχνεύουµε την postfix έκφραση από αριστερά προς τα δεξιά.

Αν συναντήσουµε έναν τελεστή των k έντελων (επιδρά σε k έντελα), το αρι-

στερότερο έντελο είναι k–1 θέσεις κάτω από την κορυφή της στοίβας και

το δεξιότερο k–στο στην κορυφή της στοίβας και εν γένει το i–στο ευρί-

σκεται k–i θέσεις κάτω από την κορυφή της στοίβας. Εφαρµόζουµε τον

τελεστή στις k κορυφαίες τιµές της στοίβας. Οι τιµές αυτές εξάγονται από

τη στοίβα και το αποτέλεσµα της πράξης του τελεστή τοποθετείται στην

κορυφή της στοίβας.



™À¡∆∞∫∆π∫∞ ∫∞∆∂À£À¡√ª∂¡∏ ª∂∆∞ºƒ∞™∏ ™∂ ƒOSTFIX ∫ø¢π∫∞

Η δηµιουργία postfix ενδιάµεσου κώδικα είναι απλή για εκφράσεις και φαί-

νεται στο παράδειγµα του Σχήµατος 6.3. Το Ε.CΟDΕ είναι µετάφραση που

παίρνει τιµή string. Η τιµή της µετάφρασης Ε.CΟDΕ για τον πρώτο κανόνα

είναι η σύζευξη (concatenation) των δύο µεταφράσεων Ε(1).CΟDΕ και

Ε(2).CΟDΕ.

1 1 5E ¡ ¢ π ∞ ª ∂ ™ √ ™  ∫ ø ¢ π ∫ ∞ ™

Kανόνας ∆ράση

Ε –> Ε(1) op Ε(2) {Ε.CΟDΕ:=Ε(1).CΟDΕ||Ε(2).CΟDΕ||“op”}

Ε –> (Ε(1) ) {Ε.CΟDΕ:=Ε(1).CΟDΕ}

Ε –> id {Ε.CΟDΕ:=id}

Κανόνας ∆ράση

Ε –> Ε(1) οp Ε(2) {βγάλε op}

Ε –> (Ε(1) ) { }

Ε –> id {βγάλε id}

™¯‹Ì· 6.3

∆ηµιουργία postfix 

ενδιάµεσου κώδικα 

(γενικό σχήµα)

™¯‹Ì· 6.4.

Η υλοποίηση ενός «απλού

postfix» µεταφραστικού

σχήµατος

Η µετάφραση του µη τερµατικού στα αριστερά κάθε κανόνα είναι η σύζευ-

ξη των µεταφράσεων των µη τερµατικών στα δεξιά στην ίδια σειρά όπως

στον κανόνα, ακολουθούµενη από κάποια επιπλέον συµβολοσειρά (ενδεχο-

µένως την κενή συµβολοσειρά). Η υλοποίηση ενός τέτοιου «απλού postfix»

µεταφραστικού σχήµατος µπορεί να γίνει χωρίς µεταφραστική στοίβα.

Τα κοµµάτια προγράµµατος (δράσεις) του Σχήµατος 6.4 µπορούν να χρησι-

µοποιηθούν για το παραπάνω σχήµα. Έτσι, όταν µειώνουµε µε τον κανόνα

Ε –> id, εξάγουµε τον identifier. Στη µείωση µε το Ε –> (Ε) δεν εξάγουµε

τίποτα και όταν µειώνουµε µε το Ε –> Ε op Ε εξάγουµε τον op. Ενεργώντας

έτσι δηµιουργούµε το postfix ισοδύναµο µιας infix έκφρασης.

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 6.3

Παραδείγµατος χάριν, στην επεξεργασία της συµβολοσειράς εισόδου a+b*c,

ένας συντακτικά κατευθυνόµενος infix–σε–postfix µεταφραστής, θα έκανε

την ακολουθία βηµάτων του Σχήµατος 6.5. Στο παράδειγµα αυτό θεωρούµε
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τα a, b, c +, και x σαν λεκτικές τιµές (ανάλογες του LΕΧVAL) που σχετίζο-

νται µε id και op.

1. µετακίνησε το a

2. µείωσε σε Ε –> id και τύπωσε a

3. µετακίνησε +

4. µετακίνησε b

5. µείωσε Ε –> id και τύπωσε b

6. µετακίνησε *

7. µετακίνησε c

8. µείωσε Ε –> id και τύπωσε c

9. µείωσε Ε –> Ε op Ε και τύπωσε *.

10. µείωσε Ε –> Ε op Ε και τύπωσε +.

™¯‹Ì· 6.5

Ακολουθία βηµάτων

infix–σε–postfix 

µετάφρασης

™¯‹Ì· 6.6

Συντακτικά ∆ένδρα

6.2.2 ¢¤Ó‰Ú· ·Ó›¯ÓÂ˘ÛË˜ Î·È Û˘ÓÙ·ÎÙÈÎ¿ ‰¤Ó‰Ú·

Ένα ∆ένδρο Aνίχνευσης συχνά περιέχει πλεονάζουσα πληροφορία η οποία

µπορεί να απαλειφθεί δηµιουργώντας έτσι µία πιο οικονοµική αναπαράστα-

ση του πηγαίου προγράµµατος. Μια τέτοια µορφή καλείται Συντακτικό ∆έν-

δρο και είναι ένα δένδρο στο οποίο κάθε φύλλο παριστάνει ένα έντελο και

κάθε εσωτερικός κόµβος έναν τελεστή.

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 6.4

Το συντακτικό δένδρο της έκφρασης a*(b+c)/d φαίνεται στο Σχήµα 6.6(α)

και εκείνο της εντολής if a=b then a:=c+d else b:=c–d φαίνεται στο 6.6(β).

If – then – else

= := :=

/

* b

a +

b c

a b a +

c d

b –

c d

(α) (β)
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Όπως και στην περίπτωση του postfix, είναι εύκολο να καθοριστεί ένα δέν-

δρο ανίχνευσης ή ένα συντακτικό δένδρο από ένα ΣΚΜ σχήµα. Το Σχήµα

6.7 καθορίζει εκφράσεις. Ε.VAL είναι µια µετάφραση της οποίας η τιµή είναι

ένας δείκτης σ’ ένα κόµβο του συντακτικού δένδρου.

Kανόνας ∆ράση

(1) Ε –> Ε(1)opΕ(2) {Ε.VAL:=ΝΟDΕ(op,Ε(1).VAL,Ε(2).VAL)}

(2) Ε –> (Ε(1)) {Ε.VAL:=Ε(1).VAL}

(3) Ε –> –Ε(1) {Ε.VAL:=UΝARΥ(–, Ε(1).VAL}

(4) Ε –> id {Ε.VAL:=LΕAF(id)}

Η συνάρτηση ΝΟDΕ δηµιουργεί έναν καινούριο κόµβο (op) και κάνει τη

δεύτερη και τρίτη παράµετρο αριστερό και δεξιό «παιδί» του καινούριου

κόµβου, επιστρέφοντας ένα δείκτη για το δηµιουργηθέντα κόµβο. Η συνάρ-

τηση UΝARΥ (ΟΡ, CΗΙLD) δηµιουργεί ένα καινούριο κόµβο που επιγρά-

φεται ΟΡ και δηµιουργεί CΗΙLD σαν παιδί του και φυσικά επιστρέφει ένα

δείκτη στον κόµβο. Η συνάρτηση LΕAF (ΙD) δηµιουργεί έναν κόµβο που

επιγράφεται ΙD και επιστρέφει ένα δείκτη στον κόµβο. Στην πράξη η επι-

γραφή του κόµβου ΙD µπορεί να είναι ένας δείκτης στο Symbol Τable.

6.2.3 KÒ‰ÈÎ·˜ ÙÚÈÒÓ ‰ÈÂ˘ı‡ÓÛÂˆÓ Î·È ˘ÏÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘

Ο κώδικας τριών διευθύνσεων είναι µία ακολουθία εντολών της γενικής µορ-

φής A:=Β op C, όπου A, Β και C είναι µεταβλητές του προγράµµατος, στα-

θερές ή µεταβλητές που δηµιούργησε ο Μεταγλωττιστής και op είναι κάποι-

ος τελεστής. Είναι φανερό ότι ο κώδικας τριών διευθύνσεων δεν επιτρέπει

πολύπλοκες αριθµητικές εκφράσεις. Οι πιο κοινές εντολές τριών διευθύνσε-

ων είναι οι παρακάτω:

α) Εκχωρήσεις A:=Β op C, όπου op δυαδικός αριθµητικός ή λογικός τελε-

στής.

β) Εκχωρήσεις τύπου A:=οp Β, όπου op = µοναδικός τελεστής π.χ. µείον,

λογική άρνηση, τελεστής µετατόπισης (shift) κ.λπ. Μία ειδική περίπτω-

ση op είναι η ταυτοτική συνάρτηση όπου A:=Β, που σηµαίνει ότι η τιµή

του Β εκχωρείται στο A.

γ) goto L, που σηµαίνει εκτέλεση της εντολής τριών διευθύνσεων µε Label.

δ) if a relop Β goto L, όπου relop είναι τελεστής συσχέτισης (<, =, >, κ.λπ.) 

1 1 7E ¡ ¢ π ∞ ª ∂ ™ √ ™  ∫ ø ¢ π ∫ ∞ ™

™¯‹Ì· 6.7

∆ηµιουργία συντακτικού

δένδρου
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ε) param A και call Ρ, n. Οι εντολές αυτές χρησιµοποιούνται στην υλοποίη-

ση υποπρογραµµάτων. Π.χ. η ακολουθία

param A1

param A2

…

param An

call Ρ, n

δηµιουργείται σαν µέρος της κλήσης τους ρουτίνας Ρ(A1, A2, …An).

ζ) ∆εικτοδοτηµένες εκχωρήσεις της µορφής A:=Β[Ι] και A[Ι]:=Β. Τα A, Β

και Ι υποτίθεται ότι αναφέρονται σε δεδοµένα και παριστάνονται µε δεί-

κτες στον πίνακα συµβόλων.

η) Εκχωρήσεις διευθύνσεων (addresses) και δεικτών (pointers) του τύπου:

A:=addr Β, A=*Β και *A=Β. Η πρώτη θέτει στην A τη διεύθυνση της Β.

Οι εντολές τριών διευθύνσεων είναι µία αφηρηµένη µορφή ενδιάµεσου κώδι-

κα. Σε ένα µεταγλωττιστή οι εντολές αυτές µπορούν να υλοποιηθούν µε έναν

από τους παρακάτω τρόπους.

∆∂∆ƒ∞¢∂™ (QUADRAPLES)

Η αναπαράσταση αυτή των εντολών τριών διευθύνσεων αποτελείται από µία

δοµή τεσσάρων πεδίων, τα οποία συµβολίζουµε µε ΚΩ∆, ΠΑΡ1, ΠΑΡ2, και

ΑΠΟΤΕΛ. ΚΩ∆ περιέχει ένα εσωτερικό κώδικα για τον τελεστή. Κάνουµε

την παραδοχή ότι εντολές µε unary (µοναδικούς) τελεστές – π.χ. A:=–Β ή

A:=Β – δεν χρησιµοποιούν το ΠΑΡ2. Τελεστές όπως param δεν χρησιµο-

ποιούν ούτε ΠΑΡ2 ούτε ΑΠΟΤΕΛ.

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 6.5

Η εντολή εκχώρησης A:= –Β * (C+D) µπορεί να µεταφρασθεί στις παρακά-

τω εντολές τριών διευθύνσεων (τα Τ1, Τ2, Τ3 είναι ονόµατα προσωρινών

µεταβλητών)

Τ1:= – Β

Τ2:= C+D

Τ3:= Τ1 * Τ2

A := Τ3

Aυτές αναπαριστάνονται από τις τετράδες του Σχήµατος 6.8.



ΚΩ∆ ΠΑΡ1 ΠΑΡ2 ΑΠΟΤΕΛ

(0) Uminus Β – Τ1

(1)       + C D Τ2

(2)       * Τ1 Τ2 Τ3

(3)      := Τ3 – A

Τα περιεχόµενα των πεδίων ΠΑΡ1, ΠΑΡ2, και ΑΠΟΤΕΛ είναι συνήθως δεί-

κτες στις θέσεις του πίνακα συµβόλων. Στην περίπτωση αυτή τα προσωρινά

ονόµατα (π.χ. Τ1, Τ2, Τ3) πρέπει να εισάγονται στον πίνακα συµβόλων,

καθώς δηµιουργούνται. Στη βιβλιογραφία (π.χ. στο προτεινόµενο βιβλίο [2])

µπορείτε να βρείτε τρόπους µε τους οποίους τα προσωρινά ονόµατα µπο-

ρούν να επαναχρησιµοποιούνται για να µην δηµιουργείται συνωστισµός συµ-

βόλων στον πίνακα.

∆ƒπ∞¢∂™ (∆RIPLES)

Για να αποφύγουµε την εισαγωγή προσωρινών ονοµάτων στον πίνακα συµ-

βόλων µπορούµε να επιτρέψουµε η εντολή που υπολογίζει κάποια τιµή ενός

προσωρινού ονόµατος να «παριστάνει» την τιµή αυτή. Κάνοντας αυτό, οι

εντολές τριών διευθύνσεων αναπαριστάνονται µε µία δοµή τριών πεδίων

(τριάδες) ΚΩ∆, ΠΑΡ1, ΠΑΡ2, όπου τα ΠΑΡ1 και ΠΑΡ2 είναι είτε δείκτες

στον πίνακα συµβόλων είτε δείκτες στη δοµή των τριάδων. Χρησιµοποιού-

µε αριθµούς σε παρενθέσεις για να παραστήσουµε δείκτες στη δοµή των

τριάδων, ενώ οι δείκτες του πίνακα συµβόλων παριστάνονται από αυτά τα

ίδια τα ονόµατα.

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 6.6

Ο κώδικας τριών διευθύνσεων του παραδείγµατος 5 µπορεί να υλοποιηθεί

µε τη µορφή τριάδων του Σχήµατος 6.9.

ΚΩ∆ ΠΑΡ1 ΠΑΡ2

(0) Uminus B –

(1) + C D

(2) * (0) (1)

(3) := A (2)

Ένας τριαδικός τελεστής όπως ο A[Ι]:=Β χρειάζεται δύο τριάδες και παρι-
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™¯‹Ì· 6.8

Οι τετράδες 

της A:= –Β * (C+D)

™¯‹Ì· 6.9

Οι τριάδες 

της A:= –Β * (C+D)
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στάνεται όπως δείχνεται στο Σχήµα 6.10(α). Επίσης δύο τριάδες χρειάζεται

και ο A:=Β[Ι], όπως δείχνεται στο 6.10(β).

ΚΩ∆ ΠΑΡ1 ΠΑΡ2 ΚΩ∆ ΠΑΡ1 ΠΑΡ2

(0) []= A I (0) =[] B I

(1) := (0) B (1) := A (0)

(α) (β)

Τόσο οι τετράδες όσο και οι τριάδες κάνουν σπατάλη χώρου. Όταν υπάρ-

χει έλλειψη χώρου µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ένα µονοδιάστατο

πίνακα, µια και ο κάθε τελεστής καθορίζει ποια πεδία χρησιµοποιούνται

κάθε φορά. Έτσι οι τετράδες του Σχήµατος 6.8 αναπαριστάνονται γραµµι-

κά ως εξής: 

uminus, Β, Τ1, +, C, D, Τ2, *, Τ1, Τ2, Τ3,:=, Τ3, A 

Η µέθοδος µειονεκτεί όταν προσπαθήσουµε να εξετάσουµε τις εντολές µε

αντίστροφη σειρά. ∆εν γνωρίζουµε κατά πόσο µία λέξη παριστάνει τελε-

στή ή έντελο. Η αντίστροφη εξέταση είναι πρακτικό πρόβληµα στη διευ-

κόλυνση δηµιουργίας κώδικα (τελικού) object.

™‡ÓÔ„Ë

Στην ενότητα αυτή µελετήσαµε τις τρεις βασικές µορφές ενδιάµεσου κώδι-

κα µε περισσότερη έµφαση στον postfix και τον κώδικα τριών διευθύνσε-

ων. Στις επόµενες ενότητες θα υιοθετήσουµε σαν ενδιάµεσο κώδικα τον

κώδικα τριών διευθύνσεων µε τη µορφή τετράδων και θα προτείνουµε µετα-

φραστικά σχήµατα δηµιουργίας τέτοιου κώδικα για εκφράσεις και διάφο-

ρους τύπους εντολών. 

™¯‹Ì· 6.10

Οι τριάδες του A[Ι]:=Β

και του A:=Β[Ι]



6.3 MÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÂÓÙÔÏÒÓ ÂÎ¯ÒÚËÛË˜

™Ùfi¯Ô˜

Στόχος της ενότητας αυτής είναι να µελετήσουµε τη δηµιουργία ενδιάµεσου

κώδικα για εντολές εκχώρησης και αριθµητικές εκφράσεις µε ακέραιους µόνο

αλλά και µε µικτούς τύπους δεδοµένων. 

¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·

Όταν θα έχετε µελετήσει την ενότητα αυτή θα µπορείτε να κατασκευάσετε:

• ένα µεταφραστικό σχήµα για εντολές εκχώρησης,

• µεταφραστικά σχήµατα για αριθµητικές εκφράσεις µε έντελα ενός µόνο

τύπου,

• µεταφραστικά σχήµατα για αριθµητικές εκφράσεις µε έντελα µικτού τύπου.

ŒÓÓÔÈÂ˜ ÎÏÂÈ‰È¿

• Εντολές εκχώρησης,

• µίξη τύπων

∂ÈÛ·ÁˆÁÈÎ¤˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜

Εδώ θα περιγράψουµε ένα Συντακτικά Κατευθυνόµενο Μεταφραστικό σχήµα

για απλές εντολές εκχώρησης και αριθµητικές εκφράσεις. Ακόµη για απλού-

στευση του προβλήµατος υποθέτουµε ότι όλοι οι identifiers υποδηλώνουν

πρωτογενείς τύπους δεδοµένων.

Ξεκινάµε υποθέτοντας ότι έχουµε εντολές εκχώρησης και αριθµητικές εκφρά-

σεις µε ακέραιους µόνο τύπους δεδοµένων. Η παρακάτω γραµµατική (1) περι-

γράφει τη µορφή των εκχωρήσεων αυτού του τύπου.

A –> id:= Ε (1)

Ε –> Ε + Ε | Ε * Ε| –Ε | (Ε) | id

Προφανώς ο κανόνας A δηλώνει εκχώρηση. Θα δείξουµε µόνο τους δύο δυα-

δικούς τελεστές + και * σαν παραδείγµατα ολόκληρου του συνόλου των τελε-

στών που εµφανίζονται σε µία τυπική γλώσσα προγραµµατισµού. Εν γένει, ο

κώδικας τριών διευθύνσεων για το id:= Ε αποτελείται από κώδικα (εντολές)

για τον υπολογισµό του Ε σε κάποιο «όνοµα» Τ, ακολουθούµενο από την

1 2 1M ∂ ∆∞ º ƒ∞ ™ ∏  ∂ ¡ ∆ √ § ø ¡  ∂ ∫ Ã ø ƒ ∏ ™ ∏ ™
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εκχώρηση Χ:=Τ, όπου Χ είναι το όνοµα που αντιστοιχεί στον id στα αριστε-

ρά της εκχώρησης.

Για τον υπολογισµό µιας έκφρασης της µορφής Ε+Ε, για παράδειγµα, πρώτα

υπολογίζουµε την έκφραση στα αριστερά, κατόπιν την άλλη στα δεξιά του +,

χρησιµοποιώντας δύο προσωρινά ονόµατα, έστω Τ1 και Τ2, που κρατούν τις

τιµές των εκφράσεων. Κατόπιν προσθέτουµε τα Τ1 και Τ2 και δίνουµε στο

αποτέλεσµα ένα καινούριο προσωρινό όνοµα Τ3.

6.3.1 MÂÙ·ÊÚ·ÛÙÈÎfi Û¯‹Ì·

Για τη δηµιουργία καινούριων προσωρινών ονοµάτων, όπου χρειάζεται θα

κάνουµε χρήση της συνάρτησης ΝΕWΤΕΜΡ(), η οποία επιστρέφει ένα και-

νούριο προσωρινό όνοµα µε κάθε κλήση της. 

Θα παρουσιάσουµε τώρα το µεταφραστικό σχήµα δηµιουργίας ενδιάµεσου

κώδικα σε µορφή τετράδων για τη γραµµατική (1). Κατ’ αρχήν, Ε.ΡLACΕ

και id.ΡLACΕ µπορούν να θεωρούνται σαν δείκτες στον πίνακα συµβόλων

και ακόµη οι δείκτες αυτοί µπορούν να κρατούνται στη στοίβα ενός

bottom–up αναλυτή µαζί µε τα αντίστοιχα γραµµατικά τους σύµβολα.

Για ευκολία στους συµβολισµούς µας, θα κάνουµε χρήση µιας procedure

GΕΝ(A:= Β op C), η οποία θα εισάγει τον τελεστή op και τις τιµές των A, Β

και C στο διάνυσµα των τετράδων.

Μπορούµε τώρα να δείξουµε στο Σχήµα 6.11 το µεταφραστικό σχήµα για τη

γραµµατική (1).

(1) Α–>id:= E { GΕΝ(id.ΡLACΕ:= Ε.ΡLACΕ) }

(2) E–>E(1)+E(2) { T:=NEWTEMP(); E.PLACE:=T;

GΕΝ(Ε.ΡLACΕ:= Ε(1).ΡLACΕ + Ε(2).ΡLACΕ) }

(3) E–> E(1)*E(2) { T:=NEWTEMP(); E.PLACE:=T;

GΕΝ(E.ΡLACΕ:= Ε(1).ΡLACΕ * Ε(2).ΡLACΕ) }

(4) E–>–E(1) { T:=NEWTEMP(); E.PLACE:=T;

GΕΝ(Ε.ΡLACΕ:= – Ε(1).ΡLACΕ) }

(5) E–>(E(1)) { E.ΡLACΕ:= Ε(1).ΡLACΕ }

(6) E–>id { E.ΡLACΕ:= id.ΡLACΕ }

™¯‹Ì· 6.11 

Μεταφραστικό σχήµα για

τη γραµµατική (1)



¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 6.7

Η δράση ενός bottom–up shift–redure αναλυτή για την εκχώρηση A:= –Β *

(C+D) φαίνεται στο Σχήµα 6.12. Το πεδίο ΡLACΕ φυλάσσεται µαζί µε τα

γραµµατικά σύµβολα στην ίδια στοίβα. Στο σχήµα, το ΡLACΕ δείχνεται σε

δική του στοίβα, στην οποία η ένδειξη «–» υποδηλώνει κενή θέση για καλύ-

τερη κατανόηση της αντιστοίχησης µε τη στοίβα του αναλυτή. Εντολές τριών

διευθύνσεων δείχνονται στο βήµα πριν από την πραγµατική δηµιουργία τους.

1 2 3M ∂ ∆∞ º ƒ∞ ™ ∏  ∂ ¡ ∆ √ § ø ¡  ∂ ∫ Ã ø ƒ ∏ ™ ∏ ™

Είσοδος Stack ΡLACΕ Ενδιάµ. Κώδικας

A:=– Β*(C+D)

:=– Β*(C+D) id A

– Β*(C+D) id:= A –

Β*(C+D) id:= – A –

*(C+D) id:= – id A– –Β

*(C+D) id:= – Ε A– –Β Τ1:= – Β

*(C+D) id:= Ε A–Τ1

(C+D) id:= Ε* A–Τ1–

(C+D) id:= Ε*( A–Τ1―

+D) id:= Ε*(id A–Τ1―C

+D) id:= Ε*(Ε A–Τ1―C

D) id:= Ε*(Ε+ A–Τ1―C–

) id:= Ε*(Ε+id A–Τ1―C–D

) id:= Ε*(Ε+Ε A–Τ1―C–D Τ2:= C+D

) id:= Ε*(Ε A–Τ1―Τ2

id:= Ε*(Ε) A–Τ1―Τ2

id:= Ε*Ε A–Τ1–Τ2 Τ3:= Τ1 * Τ2

id:= Ε A–Τ3 A:= Τ3

A A

™¯‹Ì· 6.12

Ιχνηλάτηση µιας συντακτι-

κά κατευθυνόµενης µετά-

φρασης

6.3.2 EÎÊÚ¿ÛÂÈ˜ ÌÂ Ì›ÍË Ù‡ˆÓ

Στο προηγούµενο παράδειγµα υποθέσαµε ότι όλα τα id είναι του ίδιου τύπου.

Στην πράξη βέβαια χρησιµοποιούνται µεταβλητές και σταθερές διαφόρων

τύπων και ο µεταγλωττιστής πρέπει είτε να απορρίψει ορισµένες πράξεις
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µικτού τύπου είτε να φροντίσει για τη δηµιουργία κατάλληλων εντολών

µετατροπής.

Έστω η ίδια γραµµατική (1) που χρησιµοποιήθηκε παραπάνω. Υποθέτουµε

τώρα ότι υπάρχουν δύο τύποι–real και integer και ότι οι integers µετατρέπο-

νται σε reals όπου χρειάζεται. Μπορούµε να εισάγουµε ένα καινούριο πεδίο

στη µετάφραση του Ε, το Ε. ΜΟDΕ, του οποίου η τιµή είναι είτε RΕAL είτε

ΙΝΤΕGΕR.

Το µέρος της σηµασιολογικής δράσης που αφορά το Ε.ΜΟDΕ και που σχε-

τίζεται µε το γενικότερο κανόνα Ε –> Ε(1) op Ε(2) είναι

{ if Ε(1).ΜΟDΕ = ΙΝΤΕGΕR and Ε(2).ΜΟDΕ = ΙΝΤΕGΕR

then Ε.ΜΟDΕ:= ΙΝΤΕGΕR

else Ε.ΜΟDΕ:= RΕAL }

Ολόκληρος ο σηµασιολογικός κανόνας για τον κανόνα Ε–>Ε(1)opΕ(2) και

oι περισσότεροι άλλοι κανόνες πρέπει να τροποποιηθούν, όπου χρειάζεται,

για να δηµιουργηθούν εντολές τριών διευθύνσεων της µορφής A:= inttoreal

Β, των οποίων το αποτέλεσµα είναι η µετατροπή του ακέραιου Β σ’ ένα real

της ίδιας τιµής, καλούµενο A. Ακόµη πρέπει να συµπεριλάβουµε µαζί µε τον

κώδικα του τελεστή και µία ένδειξη για το κατά πόσον υπάρχει πρόθεση για

fixed ή floating–point αριθµητική. Για παράδειγµα, για είσοδο Χ: = Υ + Ι *

J, υποθέτοντας ότι τα Χ και Υ είναι τύπου RΕAL και Ι και J έχουν τύπο

ΙΝΤΕGΕR, η έξοδος θα είναι ως εξής:

Τ1:= Ι int* J

Τ2:= inttoreal Τ1

Τ3:= Υ real+ Τ2

Χ:= Τ3

Λαµβάνοντας υπόψη τις προηγούµενες παρατηρήσεις, προσπαθήστε να

γράψετε την πλήρη σηµασιολογική δράση για τον κανόνα Ε–>Ε(1)opΕ(2)

δηµιουργώντας κώδικα ο οποίος κάνει όποιες µετατροπές τύπων είναι απα-

ραίτητες. Προσπαθήστε χωρίς να κοιτάξετε την απάντηση.

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 
6.1



™‡ÓÔ„Ë

Στην ενότητα αυτή είδαµε την µορφή που πρέπει να έχουν τα µεταφραστικά

σχήµατα που φτιάχνουµε για να δηµιουργήσουµε κώδικα τετράδων τόσο για

εντολές εκχώρησης, όσο και για αριθµητικές εκφράσεις, οι οποίες περιλαµ-

βάνουν ένα µόνο ή και περισσότερους τύπους δεδοµένων.

6.4 MÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÏÔÁÈÎÒÓ ÂÎÊÚ¿ÛÂˆÓ

™Ùfi¯Ô˜

Στόχος της ενότητας αυτής είναι να µελετήσουµε τρόπους αναπαράστασης

των λογικών εκφράσεων και µεταφραστικά σχήµατα δηµιουργίας ενδιάµε-

σου κώδικα αυτών.

¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·

• Όταν θα έχετε µελετήσει την ενότητα αυτή θα µπορείτε να:

• περιγράψετε τις δύο βασικές µεθόδους αναπαράστασης των λογικών

εκφράσεων,

• κατασκευάσετε µεταφραστικά σχήµατα δηµιουργίας κώδικα αριθµητικής

αναπαράστασης των λογικών εκφράσεων,

• κατασκευάσετε µεταφραστικά σχήµατα δηµιουργίας κώδικα των λογικών

εκφράσεων κάνοντας χρήση της αναπαράστασης ελέγχου ροής.

ŒÓÓÔÈÂ˜ ÎÏÂÈ‰È¿

• Αριθµητική αναπαράσταση,

• αναπαράσταση ελέγχου ροής,

• σηµασιολογική δράση,

• οπισθοµπάλωµα,

• παραγοντοποίηση συντακτικών κανόνων,

• µαρκαδόροι (σηµατοδότες).

∂ÈÛ·ÁˆÁÈÎ¤˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜

Ας υποθέσουµε ότι µία περιορισµένη µορφή Βoolean εκφράσεων δίνεται από

τη γραµµατική

1 2 5M ∂ ∆∞ º ƒ∞ ™ ∏  § √ ° π ∫ ø ¡  ∂ ∫ º ƒ∞ ™ ∂ ø ¡
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Ε –> Ε or Ε |Ε and Ε | not Ε | (Ε) | id | id relop id

όπου relop είναι ένα από τα <, <, =, #, > ή >, και ακόµη υποθέτουµε ότι το

or και and είναι αριστερά–προσεταιριστικοί και ότι or έχει µικρότερη προ-

τεραιότητα, κατόπιν το and και κατόπιν το not.

Υπάρχουν δύο βασικές µέθοδοι για την αναπαράσταση της τιµής µίας boolean

έκφρασης. Η πρώτη µέθοδος είναι να κωδικοποιηθούν τα true και false αριθ-

µητικά και να υπολογίζεται µια boolean έκφραση κατά τρόπο ανάλογο µε

τις αριθµητικές εκφράσεις. Συχνά χρησιµοποιείται το 1 για true και το 0 για

false,  ενώ θα µπορούσε κανείς ακόµη να χρησιµοποιήσει οποιαδήποτε µη

αρνητική ποσότητα για true και οποιοδήποτε αρνητικό αριθµό για false.

Η δεύτερη µέθοδος υλοποίησης των boolean εκφράσεων είναι µέσω ελέγχου

ροής (by flow of control) δηλαδή αναπαριστώντας την τιµή µιας boolean

έκφρασης µε κάποια σχετική θέση σ’ ένα πρόγραµµα. Η δεύτερη µέθοδος

είναι ιδιαίτερα χρήσιµη στην υλοποίηση εντολών τύπου if–then–else και

while–do.

Στην συνέχεια θα συζητήσουµε και τις δύο µεθόδους για τη µετάφραση

boolean εκφράσεων σε κώδικα τριών διευθύνσεων. Πέρα από τις εντολές

τριών διευθύνσεων που είδαµε µέχρι τώρα, θα χρησιµοποιήσουµε και τις

εντολές αλλαγής ροής:

goto L,

if A goto L, 

if A relop Β goto L,

Όπου A και Β είναι απλές µεταβλητές ή σταθερές, L είναι η επιγραφή (label)

µιας τετράδας (quadruple) και relop είναι τελεστής συσχέτισης όπως παρα-

πάνω (υποθέτουµε ότι φτιάχνουµε τετράδες σαν κώδικα τριών διευθύνσεων).

6.4.1 AÚÈıÌËÙÈÎ‹ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË

Έστω ότι χρησιµοποιούµε 1 για true και 0 για false. Οι εκφράσεις θα υπο-

λογίζονται από αριστερά προς τα δεξιά, παρόµοια µε τις αριθµητικές. Π.χ. η

µετάφραση του A or Β and C είναι η παρακάτω ακολουθία εντολών τριών

διευθύνσεων:

Τ1:= Β and C

Τ2:= A or Τ1



Υποθέτουµε ότι and και or τελικά υλοποιούνται µε αντίστοιχους λογικούς

τελεστές του στοχευόµενου υπολογιστή.

Μια relational expression όπως η A<Β είναι πρακτικά ισοδύναµη µε την υπό

συνθήκη εντολή if A < Β then 1 else 0, η οποία µπορεί να µεταφρασθεί στην

παρακάτω ακολουθία [Σχήµα 6.14 (α)].

1 2 7M ∂ ∆∞ º ƒ∞ ™ ∏  § √ ° π ∫ ø ¡  ∂ ∫ º ƒ∞ ™ ∂ ø ¡

1. if A<Β goto (4)

2. Τ:= 0

3. goto (5)

4. Τ: = 1

5. …

Ε –> Ε(1) or Ε(2) { Τ:=ΝΕWΤΕΜΡ( ) ; Ε.ΡLACΕ:=Τ;

GΕΝ(Τ:=Ε(1).ΡLACΕ or Ε(2).ΡLACΕ)}

1. if A < Β goto (4)

2. Τ1:= 0

3. goto (5)

4. Τ1:= 1

5. Τ2:= Τ1 or C

™¯‹Ì· 6.14 (·) ™¯‹Ì· 6.14 (‚)

Έτσι η boolean έκφραση A < Β or C µπορεί να µεταφρασθεί όπως στο Σχήµα

6.14 (β).

Η σηµασιολογική δράση για τον κανόνα Ε –> Ε οr Ε είναι η παρακάτω:

ÕÛÎËÛË 
∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 
6.3

Λαµβάνοντας υπόψη τη µορφή του κώδικα που δείχνεται στο Σχήµα

6.14(α), γράψτε το ΣΚΜ σχήµα του κανόνα Ε –> id relop id.

Παρόµοιες δράσεις µπορούν να ορισθούν και για τους άλλους κανόνες. Στους

κανόνες αυτούς υποθέτουµε ότι δηµιουργούνται τετράδες και ότι

ΝΕΧΤQUAD δηλώνει την επόµενη κενή θέση στο διάνυσµα των τετράδων.

Η GΕΝ αυξάνει το ΝΕΧΤQUAD µετά τη δηµιουργία κάθε τετράδας.
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6.4.2 AÓ··Ú¿ÛÙ·ÛË ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÚÔ‹˜

Στο Σχήµα 6.14 η τιµή του Τ1 κατά κάποιο τρόπο πλεονάζει µια και µπο-

ρούµε να γνωρίζουµε την τιµή του Τ1 από το κατά πόσον έχουµε φτάσει στην

εντολή (2) ή στην εντολή (4). Αυτό υποδηλώνει ότι µπορούµε να χρησιµο-

ποιήσουµε τη θέση που φτάσαµε στο πρόγραµµα για να παραστήσουµε την

τιµή µιας boolean έκφρασης. Αν υπολογίζουµε εκφράσεις µε θέσεις στο πρό-

γραµµα, µπορούµε να αποφύγουµε τον υπολογισµό ολόκληρης της έκφρα-

σης. Για παράδειγµα, δοθείσης της έκφρασης A or Β, αν προσδιορίσουµε ότι

το A είναι true, τότε µπορούµε να υποθέσουµε ότι όλη η έκφραση είναι true

χωρίς να υπολογίσουµε και το Β.

Στη συνέχεια θα θεωρήσουµε τη µετάφραση των boolean εκφράσεων στο

πλαίσιο των υπό συνθήκη εντολών όπως:

if Ε then S(1) else S(2) και while Ε do S(1)

Στα πλαίσια αυτά µπορούµε να συσχετίσουµε δύο είδη εξόδων (exits) µε τη

boolean έκφραση Ε, µια έξοδο true στην εντολή ΤRUΕ και µια false στην

εντολή FALSΕ. Η γενική µορφή των µεταφράσεων για τις εντολές αυτές δεί-

χνεται στο Σχήµα 6.15(α) και (β).

if
E

T

F

then S1 else
S2

(α)

while E

T

F

do S1

(β)

™¯‹Ì· 6.15

Σχηµατικός κώδικας για

δοµές που χρησιµοποιούν

boolean εκφράσεις

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 6.8

Έτσι, µε βάση τα παραπάνω, αν έχουµε την εντολή Fortran

ΙF(A.LΤ.Β.ΟR.C.LΤ.D) Χ = Υ + Ζ

µπορούµε να τη µεταφράσουµε στην παρακάτω ακολουθία εντολών τριών

διευθύνσεων:



Μια έκφραση Ε θα µεταφρασθεί σε µια ακολουθία εντολών τριών διευθύν-

σεων που «υπολογίζουν» το Ε. Η µετάφραση αυτή είναι µια ακολουθία από

εντολές αλλαγής ροής (υπό συνθήκη ή χωρίς συνθήκη), οι οποίες κατευθύ-

νονται σε µια από δύο διευθύνσεις. Η µια από τις διευθύνσεις είναι εκείνη

στην οποία πηγαίνει το πρόγραµµα, όταν η τιµή της έκφρασης είναι true, και

η άλλη είναι εκείνη στην οποία πηγαίνει το πρόγραµµα, όταν η τιµή της

έκφρασης είναι false.

Έστω µια έκφραση της µορφής Ε(1) or Ε(2). Αν Ε(1) είναι true, τότε γνωρί-

ζουµε αµέσως ότι το Ε είναι true και µπορούµε να κάνουµε τη θέση ΤRUΕ

της Ε(1) να είναι η ίδια µε την ΤRUΕ της Ε. Αν Ε(1) είναι false, τότε πρέπει

να υπολογίσουµε το Ε(2), και ως εκ τούτου κάνουµε την FALSΕ της Ε(1) να

δείχνει στην πρώτη εντολή του κώδικα για το Ε(2). Οι έξοδοι true και false

του Ε(2) µπορούν να γίνουν οι ίδιες µε τις εξόδους true και false του Ε αντί-

στοιχα.

Ανάλογες σκέψεις ισχύουν για τη µετάφραση του Ε(1) and Ε(2). Η µετάφραση

µιας έκφρασης Ε της µορφής notΕ(1) είναι πιο εύκολη. Απλώς εναλλάσσουµε

τις εξόδους true και false του Ε(1) για να πάρουµε τις true και false του Ε.

Ας θεωρήσουµε τώρα ένα σχήµα ΣΚΜ που δηµιουργεί τετράδες για boolean

εκφράσεις, όπως περιγράφηκε παραπάνω.

Ένα πρόβληµα που εµφανίζεται όταν δηµιουργούµε κώδικα bottom–up είναι

ότι µπορεί να µην έχουµε δηµιουργήσει τις πραγµατικές τετράδες στις οποί-

ες µεταφέρεται ο έλεγχος (γίνονται τα jumps) κατά τη στιγµή που δηµιουρ-

γούνται οι εντολές jump. Ο κώδικας λοιπόν που δηµιουργούµε είναι µια ακο-

λουθία από εντολές jump µε τους στόχους (διευθύνσεις) των jumps να είναι

προσωρινά ακαθόριστοι. Κάθε τέτοια τετράδα θα ανήκει σε κάποια λίστα

τετράδων που πρόκειται να συµπληρωθούν, όταν οι στόχοι (διευθύνσεις)

1 2 9M ∂ ∆∞ º ƒ∞ ™ ∏  § √ ° π ∫ ø ¡  ∂ ∫ º ƒ∞ ™ ∂ ø ¡

1. if A < Β goto (4) Εδώ (4) είναι η ΤRUΕ και

2. if C < D goto (4) (6) είναι η FALSΕ έξοδος.

3. goto 6

4. Τ:= Υ + Ζ

5. Χ:= Τ

6….
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έχουν προσδιορισθεί. Αυτό το εκ των υστέρων συµπλήρωµα των τετράδων

καλείται backpatching (οπισθοµπάλωµα) και έχουµε αναφερθεί σ’αυτό στο

κεφάλαιο 1.

Για το χειρισµό των τετράδων χρησιµοποιούµε τις παρακάτω ρουτίνες.

1. ΜAΚΕLΙSΤ (i), δηµιουργεί µια καινούρια λίστα, η οποία περιέχει µόνο

το i, ένα δείκτη στο διάνυσµα των τετράδων που δηµιουργούνται. Η ρου-

τίνα επιστρέφει ένα δείκτη στη λίστα που έφτιαξε.

2. ΜΕRGΕ (Ρ1, Ρ2), παίρνει τις δύο λίστες που δείχνουν οι δείκτες Ρ1 και

Ρ2 τις συνενώνει και επιστρέφει ένα δείκτη στην ενωµένη λίστα.

3. ΒACΚPAΤCΗ (p, i), συµπληρώνει µε i (στοχευόµενος αριθµός τετρά-

δας) κάθε ελλιπή τετράδα της λίστας που δείχνει ο δείκτης p.

Μπορούµε τώρα να περιγράψουµε τις δύο µεταφράσεις του Ε που χρειάζο-

νται για τη δηµιουργία του κώδικα τριών διευθύνσεων. Οι δύο αυτές µετα-

φράσεις Ε.ΤRUΕ και Ε.FALSΕ είναι δείκτες σε λίστες τετράδων που έχουν

δηµιουργηθεί και οι οποίες πρέπει να συµπληρωθούν µε το στοχευόµενο

αριθµό τετράδων, εφόσον το Ε είναι true και false αντίστοιχα.

Οι σηµασιολογικές δράσεις αντανακλούν τις παραπάνω σκέψεις.

Έστω ο κανόνας 

Ε –> Ε(1) and Ε(2). 

Αν Ε(1) είναι false, τότε Ε είναι false και εποµένως οι τετράδες της λίστας

Ε.FALSΕ µπορούν να συµπληρωθούν µε τη θέση (αριθµό τετράδας) που

ακολουθεί τη µεγαλύτερη έκφραση Ε στην περίπτωση που το Ε είναι false.

∆ηλαδή, η σηµασιολογική ρουτίνα για το Ε –> Ε(1) and Ε(2), µεταξύ άλλων,

θα κάνει το Ε(1).FALSΕ να είναι µέρος της λίστας Ε.FALSΕ. Αν όµως το

Ε(1) είναι true, τότε πρέπει να εξετάσουµε το Ε(2). Έτσι ο στόχος για τις

τετράδες της λίστας Ε.ΤRUΕ πρέπει να είναι η αρχή του κώδικα που δηµι-

ουργείται για το Ε(2).

Αν όµως περιµένουµε µέχρις ότου φτάσουµε στο σηµείο να µειώσουµε το

Ε(1) and Ε(2) σε Ε, θα είναι πολύ αργά για να πισωµπαλώσουµε τη λίστα

Ε(1).ΤRUΕ, µια και δε θα έχουµε πια τον αριθµό της πρώτης τετράδας του

Ε(2).CΟDΕ.

Μία λύση είναι να παραγοντοποιήσουµε το Ε –> Ε(1) and Ε(2), έτσι ώστε η



κατάλληλη σηµασιολογική δράση, πισωµπάλωµα του Ε(1).ΤRUΕ, να µπο-

ρεί να γίνει ευθύς αµέσως την δηµιουργία του κώδικα του Ε(1).

Εκείνη τη στιγµή ένας δείκτης ΝΕΧΤQUAD, ο οποίος κρατάει τον αριθµό

της επόµενης τετράδας που ακολουθεί δίνει την τιµή µε την οποία πρέπει να

συµπληρωθούν οι τετράδες της λίστας Ε(1).ΤRUΕ. ∆ηλαδή, µπορούµε να

αντικαταστήσουµε το Ε –> Ε and Ε µε τους

Ε –> ΕAND Ε

ΕAΝD –> Ε and

και να κάνουµε την κλήση ΒACΚPAΤCΗ (Ε(1).ΤRUΕ, ΝΕΧΤQUAD) να

είναι µέρος της σηµασιολογικής ρουτίνας για το ΕAΝD –> Ε and.

Μια άλλη λύση είναι να εισάγουµε έναν κανόνα Μ –>ε, σαν µαρκαδόρο, µε

σηµασιολογική δράση:

Μ –>ε            {Μ.QUAD:= ΝΕΧΤQUAD}

Ο αποκλειστικός σκοπός αυτού του κανόνα είναι µια σηµασιολογική δράση

η οποία θα συλλάβει την τιµή του ΝΕΧΤQUAD την κατάλληλη στιγµή και

θα τη διατηρήσει για µετέπειτα χρήση. Η τροποποιηµένη γραµµατική είναι

η εξής:

1 3 1M ∂ ∆∞ º ƒ∞ ™ ∏  § √ ° π ∫ ø ¡  ∂ ∫ º ƒ∞ ™ ∂ ø ¡

1. Ε –> Ε(1) or Μ Ε(2)

2. | Ε(1) and Μ Ε(2)

3. | not Ε(1)

4. | (Ε(1))

5. | id

6. | id(1) relop id(2)

7.  Μ –> ε

Το ΣΚΜ σχήµα για τους κανόνες 1, 2, 3, 5 και 7 δίνεται παρακάτω.

1. Ε –> Ε(1) οr Μ Ε(2)

{ ΒACΚΡAΤCΗ(Ε(1).FALSΕ, Μ.QUAD);

Ε.ΤRUΕ:= ΜΕRGΕ(Ε(1).ΤRUΕ, Ε(2).ΤRUΕ);

Ε.FALSΕ:= Ε(2).FALSΕ }
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2. Ε –> Ε(1) and Μ Ε(2)

{ ΒACΚΡAΤCΗ(Ε(1).ΤRUΕ, Μ.QUAD);

Ε.ΤRUΕ:= Ε(2).ΤRUΕ;

Ε.FALSΕ:= ΜΕRGΕ(Ε(1).FALSΕ, Ε(2).FALSΕ)}

3. Ε –> not Ε(1)

{ Ε.ΤRUΕ:= Ε(1).FALSΕ; Ε.FALSΕ:=Ε(1).ΤRUΕ}

5. Ε –> id

{ Ε.ΤRUΕ:= ΜAΚΕLΙSΤ(ΝΕΧΤQUAD);

Ε.FALSΕ:= ΜAΚΕLΙSΤ(ΝΕΧΤQUAD+1);

GΕΝ(if id.ΡLACΕ goto –);

GΕΝ(goto –)}

7. Μ –> �
{ Μ.QUAD:= ΝΕΧΤQUAD}

Γράψτε το ΣΚΜ σχήµα για τους κανόνες (4) και (6) της παραπάνω γραµ-

µατικής.

ÕÛÎËÛË 
∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 

6.2

Η σηµασιολογική δράση (5) δηµιουργεί δύο τετράδες, ένα goto υπό συνθή-

κη και ένα χωρίς συνθήκη. Και στα δύο λείπουν οι στόχοι. Ο δείκτης της

πρώτης δηµιουργούµενης τετράδας γίνεται µια λίστα στην οποία δείχνει ο

δείκτης Ε.ΤRUΕ. Η δεύτερη δηµιουργούµενη τετράδα, «goto –», γίνεται επί-

σης λίστα και δίνεται στο Ε.FALSΕ.

™‡ÓÔ„Ë

Στην ενότητα αυτή εξετάσαµε τους δύο βασικούς τρόπους αναπαράστασης

της τιµής µίας λογικής έκφρασης, την αριθµητική αναπαράσταση και την ανα-

παράσταση ελέγχου ροής. Είδαµε τη µορφή των σηµασιολογικών δράσεων

που αντιστοιχούν στους συντακτικούς κανόνες των λογικών εκφράσεων και

τις βοηθητικές ρουτίνες MAKELIST, MERGE, και BACKPATCH, που µας

βοηθούν στην κατασκευή των δράσεων. Ακόµη είδαµε τις δύο λύσεις στο πρό-

βληµα της οπισθοµπάλωσης, δηλαδή την παραγοντοποίηση των συντακτικών

κανόνων και την εισαγωγή µαρκαδόρων (σηµατοδοτών) σε αυτούς.



6.5 MÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÂÓÙÔÏÒÓ ÚÔ‹˜

Όταν ένας µεταγλωττιστής συναντά µια εντολή της µορφής goto L, ψάχνει

για την επιγραφή L στον πίνακα συµβόλων. Αν η ροή είναι προς τα πίσω,

που σηµαίνει ότι το L έχει ήδη συναντηθεί προηγούµενα, τότε ο πίνακας συµ-

βόλων περιέχει το L και τον αριθµό της πρώτης τετράδας που δηµιουργή-

θηκε για την εντολή µε επιγραφή L. Στην περίπτωση αυτή δηµιουργούµε µια

εντολή goto µε στόχο τον αριθµό αυτής της τετράδας. Στην περίπτωση που

η ροή είναι προς τα εµπρός, τότε µπορεί να είναι η πρώτη φορά που συνα-

ντάµε το L και εποµένως το εισάγουµε στον πίνακα συµβόλων. Εφόσον η

εντολή µε επιγραφή L δεν έχει συναντηθεί ακόµη, δηµιουργούµε µια «goto

–» τετράδα και προσθέτουµε τον αριθµό της τετράδας σε µια λίστα τετρά-

δων, των οποίων στόχος είναι το L. Το L στον πίνακα συµβόλων περιέχει και

ένα δείκτη στην αρχή αυτής της λίστας.

Μπορούµε να περιγράψουµε τη σύνταξη των επιγραφόµενων εντολών µε

κανόνες όπως τα

S –> LAΒΕL: S

LAΒΕL –> id

Η σηµασιολογική δράση για το LAΒΕL –> id περιλαµβάνει τα εξής:

1 3 3M ∂ ∆∞ º ƒ∞ ™ ∏  ∂ ¡ ∆ √ § ø ¡  ƒ √ ∏ ™

1. Τοποθέτηση του identifier στον πίνακα συµβόλων εφόσον δεν είναι ήδη

µέσα.

2. Καταγραφή του ότι η τετράδα στην οποία αναφέρεται αυτή η επιγραφή

είναι η τρέχουσα τιµή του ΝΕΧΤQUAD, και τέλος.

3. Πισοµπάλωµα της λίστας των goto’s, των οποίων στόχος είναι η επι-

γραφή που µόλις ευρέθηκε.
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6.6 ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË ‰ÔÌËÌ¤ÓˆÓ ÂÓÙÔÏÒÓ

™Ùfi¯Ô˜

Στόχος της ενότητας αυτής είναι να µελετήσουµε και να σχεδιάσουµε µετα-

φραστικά σχήµατα δηµιουργίας ενδιάµεσου κώδικα για τις πιο κοινές δοµη-

µένες εντολές των γλωσσών προγραµµατισµού.

¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·

Όταν θα έχετε µελετήσει την ενότητα αυτή θα µπορείτε να:

• κατασκευάσετε µεταφραστικά σχήµατα για τις διάφορες µορφές της εντο-

λής FOR,

• κατασκευάσετε µεταφραστικά σχήµατα και να γράψετε δράσεις για εντολές

τύπου WHILE, IF–THEN–ELSE όπως και σύνθετες εντολές της µορφής

BEGIN–END, κάνοντας είτε χρήση µαρκαδόρων είτε παραγοντοποίηση

των κανόνων. 

ŒÓÓÔÈÂ˜ ÎÏÂÈ‰È¿

• ∆οµηµένες εντολές,

• εντολές ροής

∂ÈÛ·ÁˆÁÈÎ¤˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜

Θα εξετάσουµε τα µεταφραστικά σχήµατα που χρειάζονται για τους παρακά-

τω κανόνες, οι οποίοι περιγράφουν δοµηµένες εντολές. Θα εφαρµόσουµε

παραγοντοποίηση των κανόνων, αλλά και χρήση µαρκαδόρων (εναλλακτι-

κά) για να λύσουµε τα προβλήµατα της οπισθοµπάλωσης στις σηµασιολογι-

κές δράσεις.

S –> for V:= Ε(1) step Ε(2) until Ε(3) do S(1) (1)

| if E then S(1) else S(2) (2)

| while E do S(1) (3)

| begin L end (4)

| A (5)

L–> L(1) ; S (6)

| S (7)

™¯‹Ì· 6.16

∆οµηµένες εντολές. Tα S,

E, A και L υποδηλώνουν

αντίστοιχα statement,

expression, assignment

και statement list



6.6.1 MÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙË˜ ÂÓÙÔÏ‹˜ For

Θα ξεκινήσουµε µε τον κανόνα (1) του Σχήµατος 6.16, όπου υποθέτουµε ότι

V είναι µια µεταβλητή, η µεταβλητή (index) της εντολής for. Ακόµη υποθέ-

τουµε ότι οι Ε(1), Ε(2) και Ε(3) υπολογίζονται µόνο µια φορά και µάλιστα πριν

από το loop. Στην περίπτωση της εντολής αυτής ο κώδικας που πρέπει να

παραχθεί µπορεί να είναι αυτός που δείχνεται διαγραµµατικά στο Σχήµα 6.17.

1 3 5ª ∂ ∆∞ º ƒ∞ ™ ∏  ¢ √ ª ∏ ª ∂ ¡ ø ¡  ∂ ¡ ∆ √ § ø ¡

Τ –> for V:= Ε(1) step Ε(2) until Ε(3) do

S –> Τ S(1) (8)

κώδικας του S(1)�

(Yπενθυµίζουµε εδώ ότι το S(1) NEXT χρειάζεται κάποια στιγµή να πισωµπαλωθεί).

V := V+INC�

goto (13)

…

…

10� V  := E (1)�

11� INC  := E (2)�

12� FIN  := E (3)�

13� if  V > FIN goto� ;

™¯‹Ì· 6.17

Ο κώδικας της for 

διαγραµµατικά

Για να είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε την τιµή της ΙΝC και την τετράδα επι-

στροφής όταν δηµιουργούµε τον κώδικα

V:= V + ΙΝC; goto 13,

πρέπει να κάνουµε παραγοντοποίηση του κανόνα (1) στον

και να χρησιµοποιήσουµε το Τ.QUAD για να φυλάξουµε την τιµή της τετρά-

δας (if V > FΙΝ goto ___ ). Aντίθετα, στο πεδίο Τ.ΙΝC φυλάµε την ΙΝC.

Οι τετράδες (10) – (13) µπορούν να κατασκευαστούν από τη δράση του

κανόνα Τ. Εδώ παρατηρούµε ότι στη (13) λείπει ο στόχος για την επόµενη

εντολή στη σειρά εκτέλεσης, όταν V > FΙΝ (ήτοι το τέλος του loop).
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Η τετράδα λοιπόν (13) θα πρέπει να τοποθετηθεί στην Τ. ΝΕΧΤ αλυσίδα. Ο

στόχος όµως που λείπει στη (13) είναι τελικά ο ίδιος µε εκείνον της S –> ΤS(1).

∆ηλαδή ένα µέρος της δράσης της S –> ΤS(1) θα πρέπει να είναι και το

S.ΝΕΧΤ: = Τ.ΝΕΧΤ

Έχουµε λοιπόν τις δράσεις του Σχήµατος (6.18).

Τ –> for V = Ε(1) step Ε(2) until Ε(3) do

{ ΙΝC:= ΝΕWΤΕΜΡ( );

FΙΝ:= ΝΕWΤΕΜΡ( );

GΕΝ (V.ΡLACΕ:= Ε(1).ΡLACΕ);

GΕΝ (ΙΝC:= Ε(2).ΡLACΕ);

GΕΝ (FΙΝ:= Ε(3).ΡLACΕ);

Τ.ΙΝC:= ΙΝC

Τ.QUAD:= ΝΕΧΤQUAD;

Τ.ΝΕΧΤ:= ΜAΚΕLΙSΤ(ΝΕΧΤQUAD);

GΕΝ(if V.ΡLACΕ > FΙΝ goto ___ )

Τ.ΡLACΕ:=V.ΡLACΕ }

S –> Τ S(1) { ΒACΚΡAΤCΗ(S(1).ΝΕΧΤ, ΝΕΧΤQUAD);

GΕΝ (Τ. ΡLACΕ:= Τ.ΡLACΕ + Τ. ΙΝC);

GEN(V.PLACE:=V.PLACE+T.INC);

GΕΝ(goto Τ. QUAD)

S.ΝΕΧΤ:= Τ.ΝΕΧΤ }

Στην παραπάνω συζήτηση έχει γίνει η υπόθεση ότι η τιµή της έκφρασης Ε(1)

είναι πάντοτε θετική. Ακόµη, ότι πρώτα εξετάζουµε τη συνθήκη για τέλος

του loop και κατόπιν εκτελούµε τις εντολές του S(1), αν η συνθήκη δεν ικα-

νοποιείται.

™¯‹Ì· 6.18

Η σηµασιολογική δράση

της for

Στο προηγούµενο ΣΚΜ σχήµα για την εντολή for είχε γίνει η υπόθεση ότι

οι εκφράσεις Ε(2) και Ε(3) δε χρειάζεται να υπολογίζονται σε κάθε επανά-

ληψη της ανακύκλωσης. Σχεδιάστε ένα παρόµοιο ΣΚΜ σχήµα για την περί-

πτωση που οι τιµές των Ε(2) και Ε(3) µπορεί να µεταβάλλονται σε κάθε

επανάληψη.

Λάβετε υπόψη σας ότι η αρχική γραµµατική θα πρέπει να µετασχηµατισθεί

ÕÛÎËÛË 
∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 

6.5



6.6.2 MÂÙ¿ÊÚ·ÛË ‰ÔÌËÌ¤ÓˆÓ ÂÓÙÔÏÒÓ

Είδαµε πως µπορούµε να φτιάξουµε κώδικα για την εντολή for του Σχήµα-

τος 6.16. Θα µελετήσουµε τώρα τη δηµιουργία κώδικα για τις υπόλοιπες

εντολές του Σχήµατος 6.16.

Όπως γνωρίζουµε το Ε έχει δύο µεταφράσεις Ε.Τ και Ε.F. Μεταφράσεις χρει-

άζονται και τα L και S. Αυτές είναι οι L.NEXT και S.NEXT. S.NEXT είναι

δείκτης σε µια λίστα που περιέχει όλα τα υπό συνθήκη ή χωρίς συνθήκη

άλµατα στην τετράδα η οποία ακολουθεί την εντολή S στη σειρά εκτέλεσης.

Παρόµοια ισχύουν για την L.NEXT. Η ανάγκη για ένα τέτοιο µεταφραστι-

κό πεδίο φαίνεται όταν εξετάσουµε τον κώδικα που θέλουµε να παράγουµε

για τον κανόνα 

while E do S(1)

O κώδικας πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να εκτελείται το S(1) όσο η τιµή της

Ε είναι true. Στη συνέχεια επιστρέφει πίσω στο σηµείο που γίνεται ο έλεγ-

χος της τιµής της Ε. Αν και έχουµε ήδη συναντήσει την τετράδα αυτή (κώδι-

κας για τον έλεγχο της Ε), θα πρέπει να λάβουµε υπόψη ότι το S(1) ενδεχο-

µένως είναι και αυτό µια άλλη εντολή τύπου while και ενδεχοµένως µε πολλά

επίπεδα βάθους. Είναι λοιπόν σηµαντικό να µπορούµε να διακρίνουµε σε

ποια έκφραση Ε επιστρέφει ποιο S(1).

Εισάγουµε λοιπόν ένα καινούριο κανόνα Μ, ο οποίος αναλαµβάνει ρόλο µαρ-

καδόρου και η δουλειά του είναι να κρατήσει την θέση της αρχής του κώδι-

κα του Ε και του S(1) αντίστοιχα. Έτσι, ξαναγράφουµε το while E do S(1)

1 3 7ª ∂ ∆∞ º ƒ∞ ™ ∏  ¢ √ ª ∏ ª ∂ ¡ ø ¡  ∂ ¡ ∆ √ § ø ¡

από

S –> for V:= Ε(1) step Ε(2) until Ε(3) do S(1)

στην

F1 –> for V:= Ε(1)

F2 –> F1 step Ε(2)

F3 –> F2 until Ε(3)

S –> F3 do S(1)

Στην προκείµενη περίπτωση, όπως και προηγούµενα, έχουµε παραγοντο-

ποίησει τον αρχικό κανόνα για να µπορούµε να πισοµπαλώσουµε τα κενά.
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ως εξής:

S–> while M(1) E do M(2) S(1)

M–> ε

Κάθε Μ έχει µια µετάφραση M.QUAD, η οποία είναι η θέση (ο αριθµός) της

επόµενης τετράδας που πρόκειται να δηµιουργηθεί στο διάνυσµα των τετρά-

δων. ∆ηλαδή,

Όταν µειώνουµε το while M(1) E do M(2) S(1) σε S, πισοµπαλώνουµε τη

λίστα S(1).NEXT για να κάνουµε όλους τους κενούς στόχους στη λίστα αυτή

να δείχνουν στο M(1).QUAD. Ακόµη, προσθέτουµε και ένα άλµα προς την

αρχή του κώδικα για το Ε. Μπορούµε τώρα να πισοµπαλώσουµε τη λίστα

E.TRUE να πηγαίνει στην αρχή του κώδικα του S(1), δηλαδή γράφουµε

BACKPATCH(E.TRUE,M(2).QUAD)

Έχουµε λοιπόν 

M–> ε       { M.QUAD:=NEXTQUAD }

S–> while M(1) E do M(2) S(1) { BACKPATCH(S(1).NEXT, M(1).QUAD);

BACKPATCH(E.TRUE,M(2).QUAD);

S.NEXT:=E.FALSE;

GEN(goto M(1).QUAD) }

Ας δούµε τώρα τον κανόνα 

Όταν τελειώνουµε µε την εκτέλεση του S(1), δεν γνωρίζουµε που είναι η

επόµενη τετράδα µέχρι να τελειώσουµε και µε τη δηµιουργία του κώδικα για

το S(2). Χρειαζόµαστε εποµένως ένα µαρκαδόρο Ν. 

Όταν το παραπάνω µειωθεί σε S, πρέπει να γνωρίζει τις αρχές του κώδικα

για τα S(1) και S(2) για να πισωµπαλώσει τις λίστες E.TRUE και E.FALSE

της Ε αντίστοιχα. Χρειαζόµαστε εποµένως δυο ακόµη µαρκαδόρους Μ(1)

και Μ(2), οπότε ο κανόνας γίνεται

S–> if E then Μ(1) S(1) Ν else Μ(2) S(2)

S–> if E then S(1) Ν else S(2)

S–> if E then S(1) else S(2)



Σηµειώνουµε ότι ο µαρκαδόρος Ν έχει κανόνα και δράση τα,
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N–> ε      {         N.NEXT:=MAKELIST(NEXTQUAD);

GEN (goto –––) }

{ BACKPATCH(E.TRUE, M(1).QUAD);

BACKPATCH(E.FALSE, M(2).QUAD);

S.NEXT:=MERGE(S(1).NEXT, N.NEXT, S(2).NEXT) }

Ο λόγος που χρησιµοποιούµε λίστα (N.NEXT) αντί για κάποιο ακέραιο είναι

διότι το «goto –––» που δηµιουργήθηκε πρέπει να δείχνει στην επόµενη

εντολή µετά το S και να είναι ο ίδιος στόχος που πρέπει να έχουν και τα

S(1).NEXT και S(2).NEXT, και που φυσικά είναι το ίδιο µε το S.NEXT, άρα

S.NEXT:=MERGE(S(1).NEXT, N.NEXT, S(2).NEXT).

Έτσι, η πλήρης δράση για τον κανόνα

είναι η 

S–> if E then Μ(1) S(1) Ν else Μ(2) S(2)

Σκεπτόµενοι όπως προηγούµενα, προσπαθήστε να γράψετε τις σηµασιο-

λογικές δράσεις για τους παρακάτω κανόνες.

(4)     L–>S

(3)     L–>L(1) ; M S

(2)     S–>A

(1)     S–>begin L end

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 
6.2

Παρατηρώντας όλες τις παραπάνω δράσεις βλέπουµε ότι κώδικας δηµιουρ-

γείται µόνο στους κανόνες N–>ε και S–> while M(1) E do M(2) S(1). Ο

ενδιάµεσος κώδικας που χρειάζεται για κάθε περίπτωση θα έχει δηµιουργη-

θεί από τις δράσεις των εντολών καταχώρησης, των Boolean εκφράσεων και

των υπόλοιπων εντολών. Η βασική εποµένως λειτουργία των παραπάνω δρά-

σεων είναι να εξασφαλίσει το σωστό πισωµπάλωµα.
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Στην ενότητα αυτή µελετήσαµε µεταφραστικά σχήµατα δηµιουργίας κώδικα

για τους πιο κοινούς τύπους δοµηµένων εντολών που συναντώνται στις περισ-

σότερες γλώσσες προγραµµατισµού. Μια κεντρική παρατήρηση είναι ότι η

βασική λειτουργία των δράσεων για τις εντολές αυτές είναι να εξασφαλίσουν

το σωστό πισοµπάλωµα.

6.7 MÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÛÂ Top Down ·Ó›¯ÓÂ˘ÛË

Θα συζητήσουµε το πώς να εφαρµόσουµε τις ιδέες αυτού του κεφαλαίου σε

Τop–down αναλυτές, όπως οι Recursive Descent. Στην πραγµατικότητα, όταν

κάνουµε top–down ανίχνευση υπάρχουν περιπτώσεις όπου η χρήση µαρκα-

δόρων, όπως το Μ για να κρατάµε τον αριθµό της τετράδας, ή η παραγο-

ντοποίηση των κανόνων µπορεί να αποφεύγεται.

Το προτέρηµα ενός top–down αναλυτή είναι ότι σηµασιολογικές ρουτίνες

µπορούν να καλούνται στο µέσο των κανόνων. Έτσι, αν ψάχνουµε για ένα

A και αναπτύσσουµε το A σύµφωνα µε το κανόνα A–>ΒCD, µπορούµε να

καλέσουµε µια ρουτίνα αµέσως, µια άλλη αµέσως µετά την αναγνώριση του

Β, µια άλλη αµέσως µετά την αναγνώριση του C και µια άλλη µετά την ανα-

γνώριση του D. Τη συµπεριφορά αυτή µπορούµε να την επιτύχουµε και σ’

ένα bottom–up περιβάλλον. Ένας απλός τρόπος για να αποκτήσουµε τον

έλεγχο στο µέσον ενός κανόνα είναι να εισάγουµε µαρκαδόρους ως εξής:

A –> Μ1 Β Μ2 C Μ3 D

Μ1 –> ε 

Μ2 –> ε 

Μ3 –> ε 

Τότε η ρουτίνα που καλείται από ένα top–down αναλυτή αµέσως µετά την

ανάπτυξη του A, µπορεί να καλείται από τον bottom–up αναλυτή κατά τη

µείωση του Μ1, η ρουτίνα που καλείται µετά την αναγνώριση του Β µπορεί

να καλείται µετά τη µείωση του Μ2 κ.λπ.

Ας δούµε τώρα πως µπορούµε να εισάγουµε σηµασιολογικές δράσεις σ’ ένα

Recursive Descent αναλυτή.

Επαναλάβετε την άσκηση αυτοαξιολόγησης 5 κάνοντας τώρα χρήση µαρ-

καδόρων αντί παραγοντοποίησης του κανόνα.

ÕÛÎËÛË 
∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 

6.6



Έστω η παρακάτω γραµµατική για εντολές ελέγχου.
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1. S –> | if Ε then S(1) S __ εντολή

2. | if Ε then S(1) else S(2) Ε __ έκφραση µε τιµή boolean

3. | while Ε do S(1)

4. | begin L end L __ λίστα εντολών

5. A A __ εντολή εκχώρησης

6. L –> | L(1) ; S

7. | S

8. A –> | id:= Ε

Στα πλαίσια της δραστηριότητας αυτής θέλουµε να εισάγουµε σηµασιο-

λογικές δράσεις στις ρουτίνες του Recursive Descent αναλυτή που αντι-

στοιχεί στην παραπάνω γραµµατική. Παρατηρήστε ότι για να κάνουµε τη

γραµµατική αυτή κατάλληλη για Recursive Descent αναλυτή πρέπει να

κάνουµε µερικές αλλαγές (ουσιαστικά πρέπει να την κάνουµε LL(1)) στους

κανόνες (1), (2), (6) και (7). Ακόµη, για κάθε µη τερµατικό σύµβολο θεω-

ρούµε µια ρουτίνα, η οποία ψάχνει την είσοδο και καταναλίσκει µια συµ-

βολοσειρά που παράγεται από αυτό το µη τερµατικό. Η ρουτίνα θα δηµι-

ουργήσει ορισµένες τετράδες και θα επιστρέψει στη ρουτίνα από την οποία

είχε κληθεί. Προσπαθήστε τώρα να µετασχηµατίσετε τη γραµµατική και

να γράψετε τις ρουτίνες και τις αντίστοιχες σηµασιολογικές δράσεις.

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 
6.3
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Στο κεφάλαιο αυτό µελετήσαµε την Συντακτικά Κατευθυνόµενη Μετάφραση

σαν µια σχεδιαστική µεθοδολογία δηµιουργίας ενδιάµεσου κώδικα για ένα

Μεταγλωττιστή ή ένα ∆ιερµηνευτή. Είδαµε τις δυνατότητες της µεθόδου και

την ευελιξία της στη δηµιουργία κώδικα. 

Μελετήσαµε τις διάφορες µορφές ενδιάµεσου κώδικα σαν κώδικα τριών διευ-

θύνσεων, postfix και συντακτικά δένδρα. Είδαµε τους διάφορους τύπους

κώδικα τριών διευθύνσεων (πχ A:=BopC, if ArelopB goto L, A:=B[I]) και

πώς αναπαρίστανται µέσω τετράδων και τριάδων και τελικά επικεντρώσαµε

την προσοχή µας στις τετράδες για τη συνέχεια του κεφαλαίου.

Μελετήσαµε την κατασκευή τετράδων για αριθµητικές και λογικές εκφράσεις,

και εντολές καταχώρησης. Είδαµε τις παρεµβάσεις που πρέπει να γίνουν στον

κώδικα, όταν οι εκφράσεις περιέχουν περισσότερους από ένα τύπους δεδο-

µένων, και δώσαµε έµφαση στην αναπαράσταση των λογικών εκφράσεων

µέσω ελέγχου ροής. 

Τέλος, µελετήσαµε τη µετάφραση (δηµιουργία κώδικα) δοµηµένων εντολών

τόσο για Bottom up (shift–reduce) αναλυτές (όπως είναι και οι LR(1)), όσο

και για Top Down χωρίς οπισθοανίχνευση αναλυτές (όπως είναι οι Recursive

Descent και οι LL(1)).
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Στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι να εξηγήσει τις βασικές αρχές δηµιουρ-

γίας τελικού κώδικα. Παρουσιάζει µια µηχανή (υπολογιστή) απλής αρχιτε-

κτονικής, τους τρόπους προσπέλασης διευθύνσεων, τη δηµιουργία τελικού

κώδικα και απλούς τρόπους βελτιστοποίησης του κώδικα. 

¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·

Όταν θα έχετε µελετήσει το κεφάλαιο αυτό θα είσαστε σε θέση να:

• εξηγήσετε τις έννοιες µεταθετός κώδικας, πρόγραµµα assembly και από-

λυτο πρόγραµµα,

• περιγράψετε ένα απλό µοντέλο υπολογιστή για τη δηµιουργία τελικού κώδι-

κα και τους τρόπους προσπέλασης διευθύνσεων για τον υπολογιστή αυτό,

• υπολογίσετε το κόστος των διαφόρων εντολών του υπολογιστή µοντέλο,

• εξηγήσετε την έννοια της επόµενης χρήσης των ονοµάτων,

• περιγράψετε ένα απλό αλγόριθµο δηµιουργίας τελικού κώδικα από ενδιά-

µεσο κώδικα τριών διευθύνσεων,

• εξηγήσετε τη χρήση του περιγραφέα καταχωρητών και του περιγραφέα διευ-

θύνσεων,

• περιγράψετε βελτιστοποιήσεις τελικού κώδικα.

ŒÓÓÔÈÂ˜ ÎÏÂÈ‰È¿

• ∆ηµιουργός κώδικα,

• τελικό πρόγραµµα,

• απόλυτο πρόγραµµα,

• µεταθετό πρόγραµµα,

• επόµενη χρήση,

• περιγραφέας καταχωρητών,

• περιγραφέας διευθύνσεων,

• βελτιστοποίηση peephole.

7∫ ∂ º ∞ § ∞ π √
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Η τελική φάση στη διαδικασία µεταγλώττισης ενός προγράµµατος είναι η

δηµιουργία κώδικα, η οποία δεν µπορεί να συζητηθεί χωρίς λεπτοµερειακή

αναφορά σε συγκεκριµένο υπολογιστή. Ένας καλός αλγόριθµος δηµιουργίας

κώδικα µπορεί να παράγει κώδικα που «τρέχει» πολύ πιο γρήγορα από άλλον

ισοδύναµο κώδικα, ο οποίος παρήχθη από κάποιον άλλο όχι πολύ ευέλικτο

αλγόριθµο. Η είσοδος του ∆ηµιουργού Κώδικα, (∆Κ), υποθέτουµε ότι θα είναι

κάποια µορφή ενδιάµεσου κώδικα, όπως τετράδες, τριάδες, δένδρο ή postfix

µορφή, τις οποίες εξετάσαµε στο Κεφάλαιο 6. Η έξοδός του είναι το τελικό

πρόγραµµα το οποίο µπορεί να πάρει διάφορες µορφές: απόλυτο πρόγραµµα

µηχανής, relocatable πρόγραµµα µηχανής, assembly πρόγραµµα ή τέλος πρό-

γραµµα σε κάποια άλλη γλώσσα προγραµµατισµού.



7.1 EÈÛ·ÁˆÁ‹

Το απόλυτο (absolute) πρόγραµµα έχει το προσόν ότι µπορεί να τοποθετηθεί

σε συγκεκριµένη περιοχή της µνήµης και να εκτελεσθεί αµέσως. Μετα-

γλωττιστές τύπου load–and–go για προγράµµατα σπουδαστών παράγουν

απόλυτο κώδικα. 

Ο µεταθετός (Relocatable) κώδικας επιτρέπει τη χωριστή µετάφραση ρουτι-

νών, όπως και τη χρήση άλλων από βιβλιοθήκες (object modules), που συν-

δέονται µαζί σ' ένα πρόγραµµα από κάποιο πρόγραµµα διασύνδεσης (linker).

Οι περισσότεροι Μεταγλωττιστές παράγουν µεταθετό κώδικα.

Το πρόγραµµα assembly διευκολύνει το ∆ηµιουργό Κώδικα µια και του επι-

τρέπει να φτιάξει συµβολικές εντολές και µακρο–εντολές (macros). Το

κόστος στην περίπτωση αυτή είναι ότι πρέπει να γίνει και µετάφραση

assembly µετά τη δηµιουργία του κώδικα assembly.

Παράγοντας κώδικα σε κάποια ανώτερη γλώσσα προγραµµατισµού απλο-

ποιεί παρά πολύ τη δηµιουργία του κώδικα, µια και την δουλειά του δηµι-

ουργού κώδικα θα την κάνει ο Μεταγλωττιστής της γλώσσας αυτής.

Συχνά είναι χρήσιµο να υποθέτουµε ότι ο ενδιάµεσος κώδικας, που αποτε-

λεί την είσοδο στο ∆ηµιουργό Κώδικα, είναι χωρισµένος σε βασικά blocks

και ότι κλήσεις σε procedures προσδιορίζονται µόνο µέσα σε blocks. Με τον

όρο βασικό block εννοούµε µία ακολουθία εντολών ενδιάµεσου κώδικα που

ξεκινάει να εκτελείται µόνο από την αρχή και δεν περιέχει εντολές halt ή

jump (εκτός από το τέλος του).

Ακόµη υποθέτουµε ότι δεν είναι απαραίτητη κάποια φάση βελτιστοποίησης

του ενδιάµεσου κώδικα.

Ο τελικός κώδικας εξαρτάται πάρα πολύ από το συγκεκριµένο υπολογιστή

και το λειτουργικό του σύστηµα. Έστω κατ' αρχήν ότι ο τελικός κώδικας

είναι γλώσσα µηχανής. ∆εν υπάρχει πρόβληµα στην κωδικοποίηση των τελε-

στών σε λειτουργίες της µηχανής (υπολογιστή). Κάποια προβλήµατα παρου-

σιάζονται στην εκλογή των διευθύνσεων των έντελων (operands). Υποθέ-

τουµε ότι έχει ήδη προσδιοριστεί (πριν τη δηµιουργία του κώδικα) η κάθε

περιοχή δεδοµένων (data area) και οι σχετικές θέσεις (offsets) κάθε ονόµα-

τος στην περιοχή. Εν γένει, αν κάποιο όνοµα A έχει θέση f, τότε µία εντολή

µηχανής Ι για την οποία το A είναι έντελο θα περιέχει f στο πεδίο διεύθυν-

σής της. Μερικά άλλα bits της Ι όµως θα εξαρτώνται από τη φύση της περιο-

χής δεδοµένων. Για παράδειγµα, αν το A είναι σε στατική περιοχή και δηµι-

1 4 5E π ™ ∞ ° ø ° ∏
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ουργούµε µεταθετό κώδικα, τότε το µόνο που χρειάζεται είναι να επισυνά-

ψουµε στην εντολή Ι µία ένδειξη για τον φορτωτή (loader ) ότι η διεύθυνση

της Ι πρέπει να µετασχηµατιστεί προσθέτοντας το f στην πρώτη εντολή µηχα-

νής που αντιστοιχεί στην procedure στην οποία ανήκει το A.

Αν η στοχευόµενη µηχανή χρησιµοποιεί καταχωρητές βάσης (base registers),

δεν θέλουµε να µετασχηµατίσουµε τη διεύθυνση της Ι, αλλά πρέπει να

βάλουµε σε κατάλληλα bits της Ι τον αριθµό του καταχωρητή βάσης που έχει

επιλεγεί για την περιοχή δεδοµένων. Τέλος, αν δηµιουργούµε κώδικα µηχα-

νής, τότε ο Μεταγλωττιστής πρέπει να προσθέσει τη διεύθυνση αρχής της

περιοχής δεδοµένων του A, τη στιγµή που η εντολή Ι δηµιουργείται.

Προσπάθησε να συσχετίσεις τις σωστές απαντήσεις της δεξιάς στήλης.

Ο µεταθετός 

κώδικας διευκολύνει πολύ το ∆ηµιουργό Κώδικα.

Το assembly 

πρόγραµµα επιτρέπει τη χωριστή µετάφραση ρουτινών.

Το απόλυτο έχει το προσόν ότι µπορεί να τοποθετηθεί

πρόγραµµα σε συγκεκριµένη περιοχή της µνήµης και 

να εκτελεσθεί αµέσως.

ÕÛÎËÛË 
∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 

7.1

7.2 ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·Ù¿ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÂÏÈÎÔ‡ ÎÒ‰ÈÎ·

Υπάρχουν τρεις περιοχές δυσκολίας, που αναφέρονται σε

• τι εντολές µηχανής να δηµιουργήσουµε, 

• µε ποια σειρά πρέπει να γίνουν οι υπολογισµοί και 

• ποιοι καταχωρητές θα χρησιµοποιηθούν.

Τι εντολές θα δηµιουργήσουµε, εξαρτάται από το ρεπερτόριο εντολών της

στοχευόµενης µηχανής. 

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 7.1

Για παράδειγµα, αν η µηχανή διαθέτει εντολή «πρόσθεσης–στη–µνήµη»

(ADΜ), τότε η εντολή τριών διευθύνσεων A:=A+1 µπορεί να δηµιουργηθεί

µε µία εντολή 



ADΜ A # l αντί της ακολουθίας εντολών

Η σειρά εκτέλεσης των εντολών µπορεί να έχει επίδραση στο πλήθος των

καταχωρητών για ενδιάµεσα αποτελέσµατα. Εµείς, κατ' αρχήν θα δηµιουρ-

γούµε κώδικα για τις εντολές τριών διευθύνσεων µε τη σειρά µε την οποία

αυτές φτιάχτηκαν από τις σηµασιολογικές ρουτίνες.

Τέλος θα αναφερθούµε στο πρόβληµα εκχώρησης καταχωρητών για τους

υπολογισµούς, το οποίο γίνεται πιο πολύπλοκο σε µερικές µηχανές που απαι-

τούν ζεύγη καταχωρητών για ορισµένες πράξεις κυρίως αριθµητικές. Για

παράδειγµα, η εντολή διαίρεσης DΙV A, Β απαιτεί ο διαιρετέος να βρίσκε-

ται σ' ένα ζεύγος καταχωρητών από τους οποίους ο πρώτος είναι ο A και έχει

άρτια αρίθµηση (π.χ. 6), Β παριστάνει το διαιρέτη. Μετά τη διαίρεση ο

άρτιος καταχωρητής (A) περιέχει το υπόλοιπο και ο γειτονικός του περιττός

το πηλίκο.

7.3 ŒÓ· ÌÔÓÙ¤ÏÔ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹

Όπως εξηγήσαµε προηγούµενα για τη δηµιουργία τελικού κώδικα χρειάζε-

ται να αναφερθούµε σε συγκεκριµένη µηχανή. Για το λόγο αυτό θα περι-

γράψουµε µια µηχανή και το ρεπερτόριο εντολών της. Η µηχανή µας υπο-

θέτουµε ότι µπορεί να προσπελάσει τη µνήµη της κατά bytes και έχει συνο-

λική µνήµη 65k bytes σε λέξεις των 16–bit. ∆ιαθέτει οκτώ καταχωρητές γενι-

κής χρήσης R0, R1,…,R7 µε χωρητικότητα 16–bit ο καθένας. ∆ιαθέτει δυα-

δικούς τελεστές της µορφής

ΟΡ προέλευση, προορισµός

όπου κάθε ΟΡ είναι κώδικας λειτουργίας των 4–bit και προέλευση και προ-

ορισµός είναι πεδία διευθύνσεων των 6–bit το καθένα.

Μια και τα πεδία αυτά των 6–bit δεν είναι αρκετά µεγάλα για να επιτρέπουν

άµεση προσπέλαση όλης της µνήµης, ορισµένοι συνδυασµοί από bits στα

πεδία αυτά καθορίζουν ότι ορισµένες λέξεις που ακολουθούν µία εντολή θα

περιέχουν έντελα και/ή διευθύνσεις. Υποθέτουµε τους παρακάτω τρόπους

προσπέλασης διευθύνσεων, που παρουσιάζονται στη µνηµονική τους µορφή

της γλώσσας assembly (operand addressing modes).

LΟAD A; ADD # l; SΤΟRΕ A
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Μεταξύ άλλων θα χρησιµοποιήσουµε τους παρακάτω κώδικες λειτουργίας.

ΜΟV (µετακίνησε την προέλευση στον προορισµό)

ADD (πρόσθεσε την προέλευση στον προορισµό)

SUΒ (αφαίρεσε την προέλευση από τον προορισµό)

Με µερικά παραδείγµατα θα ξεκαθαρίσουµε την έννοια του µήκους (σε

λέξεις) των εντολών. Θα θεωρήσουµε ότι το κόστος µίας εντολής εκφράζε-

ται από το µήκος της σε λέξεις.

Ακολουθούν παραδείγµατα εντολών µηχανής.

• , µεταφέρει τα περιεχόµενα του R0 στην R1 και έχει κόστος

1, µια και απασχολεί µία µόνο θέση µνήµης.

• , µεταφέρει τα περιεχόµενα του R5 στην θέση µνήµης Μ και

έχει κόστος 2, µία και η διεύθυνση της θέσης µνήµης Μ βρίσκεται στη λέξη

που ακολουθεί την εντολή (absolute addressing).

ΜΟV R5, Μ

ΜΟV R0, R1

1. r (register mode). Ο καταχωρητής r περιέχει το έντελο.

2. *r (indirect register mode). Ο καταχωρητής r περιέχει τη διεύθυνση στην

οποία βρίσκεται το έντελο.

3. X(r) (Ιndexed mode). Η διεύθυνση του έντελου βρίσκεται προσθέτο-

ντας την τιµή Χ, που βρίσκεται στην επόµενη λέξη µετά την εντολή, και

το περιεχόµενο του καταχωρητή r.

4. * X(r) (indirect indexed mode). Η τιµή Χ, που βρίσκεται στη λέξη που

ακολουθεί την εντολή, προστίθεται στα περιεχόµενα του r για να δώσει

τη διεύθυνση της λέξης που περιέχει τη διεύθυνση του έντελου.

5. #Χ (immediate). Η λέξη που ακολουθεί την εντολή περιέχει το έντελο.

6. Χ (absolute). Η διεύθυνση του Χ ακολουθεί την εντολή.

Βρείτε τι κόστος έχει η καθεµιά από τις παρακάτω εντολές και εξηγήστε

γιατί.

1. ADD #1, R3 

2. SUΒ 4(R0), *5(R1)

ÕÛÎËÛË 
∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 

7.2
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Θα εξετάσουµε ένα απλοποιηµένο ∆Κ κάνοντας τις παρακάτω υποθέσεις: 

1. Xρησιµοποιούνται τετράδες σαν είσοδος στον ∆Κ.

2. O ∆Κ «θυµάται», αν κάποιο από τα έντελα της τετράδας είναι σε κάποιο

καταχωρητή.

3. Για κάθε τελεστή υπάρχει αντίστοιχος κώδικας µηχανής.

4. Yπολογιζόµενα αποτελέσµατα µπορούν να παραµένουν σε καταχωρητές

για όσο χρειάζεται και αποθηκεύονται αλλού, όταν οι καταχωρητές χρει-

άζονται για άλλες πράξεις ή όταν βρισκόµαστε πριν από κλήση procedure,

jump ή εντολή µε επιγραφή.

Στη συνέχεια θα συζητήσουµε µερικές διευκολύνσεις που χρειαζόµαστε για

τον αλγόριθµο του ∆.Κ.

Επόµενη Χρήση ονοµάτων. H επόµενη χρήση ονοµάτων µέσα σε τετράδες

ενδιάµεσου κώδικα καθορίζεται ως εξής: Έστω ότι η τετράδα i εκχωρεί µία

τιµή στο A. Αν η τετράδα j έχει το A σαν έντελο και ο έλεγχος µπορεί να

περάσει από το i στο j, χωρίς ενδιάµεσα να υπάρχουν εκχωρήσεις στο A, τότε

λέµε ότι η τετράδα j «χρησιµοποιεί» την τιµή του A που υπολογίστηκε στο j. 
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Για να αντιληφθούµε καλύτερα µερικές από τις δυσκολίες στη δηµιουργία

κώδικα, για αυτή τη µηχανή ας υποθέσουµε ότι θέλουµε να φτιάξουµε

κώδικα για µία τετράδα της µορφής A:=Β+C, όπου τα Β και C είναι απλές

µεταβλητές σε συγκεκριµένες θέσεις µνήµης µε τα ίδια ονόµατα. Προ-

σπαθήστε, χωρίς να κοιτάξετε την απάντηση, να καταγράψετε διάφορες

ακολουθίες εντολών που µπορούµε να δηµιουργήσουµε και µε τι κόστος

για την κάθε ακολουθία.

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 
7.1

Σε συνέχεια των παραπάνω, αν υποθέσουµε ότι ο καταχωρητής Ri περιέ-

χει το Β και ότι το C είναι σε θέση µνήµης µε όνοµα C µπορείτε να περι-

γράψετε µια ή περισσότερες ακολουθίες κώδικα, µε το αντίστοιχο κόστος

τους, για την A:=Β+C; Υπόδειξη: H χρήση των καταχωρητών µειώνει το

κόστος των ακολουθιών.

ÕÛÎËÛË 
∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 
7.3
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Χρειαζόµαστε να προσδιορίσουµε για κάθε τετράδα A:=Β op C ποιες είναι

οι επόµενες χρήσεις των A, Β και C και για διευκόλυνση εξετάζουµε χρήσεις

µόνο µέσα στο βασικό block στο οποίο βρίσκεται η τετράδα.

Ο αλγόριθµος που καθορίζει τις επόµενες χρήσεις κάνει µία οπισθοανίχνευ-

ση µέσα στο βασικό block. Έστω ότι σε κάποιο σηµείο φθάνουµε στην

τετράδα 

Στην συνέχεια κάνουµε τα εξής:

i: A:=Β op C.

1. Επισυνάπτουµε στην τετράδα i τις πληροφορίες που βρήκαµε στον

Πίνακα συµβόλων σχετικά µε την επόµενη χρήση και τη διάρκεια ζωής

(liveness) των A, Β και C.

2. Θέτουµε στον πίνακα συµβόλων, για το A, τις ενδείξεις: «νεκρό» και

«δεν έχει επόµενη χρήση».

3. Στον πίνακα συµβόλων θέτουµε στα Β και C ότι είναι «ζωντανά» και i

στις «επόµενες χρήσεις» τους. Σηµειώνουµε ότι τα βήµατα (2) και (3)

δεν µπορούν να αντιµετατεθούν, διότι το A µπορεί να είναι το ίδιο µε

το Β ή το C.

Αν η τετράδα έχει τη µορφή A:=Β ή A:=op Β, τα βήµατα παραµένουν όπως

είναι και αγνοείται το C.

¶∂ƒπ°ƒ∞º∂∞™ ∫∞∆∞Ãøƒ∏∆ø¡ (REGISTER DESCRIPTOR). 

Για να κάνουµε εκχώρηση καταχωρητών (register allocation) πρέπει να δια-

τηρούµε έναν περιγραφέα καταχωρητών, ο οποίος γνωρίζει τι βρίσκεται κάθε

στιγµή µέσα στους καταχωρητές. Συµβουλευόµαστε τον περιγραφέα κάθε

φορά που χρειαζόµαστε ένα καινούριο καταχωρητή. Υποθέτουµε ότι αρχικά

ο περιγραφέας δείχνει ότι όλοι οι καταχωρητές είναι κενοί (διαθέσιµοι).

Καθώς προχωράει η διαδικασία δηµιουργίας κώδικα για το βασικό block κάθε

καταχωρητής µπορεί να κρατάει, την τιµή κανενός ή πολλών ονοµάτων.

¶∂ƒπ°ƒ∞º∂∞™ ¢π∂À£À¡™∂ø¡ (ADDRESS DESCRIPTOR). 

Για κάθε όνοµα µέσα στο βασικό block θα διατηρούµε έναν περιγραφέα διεύ-

θυνσης, ο οποίος γνωρίζει τη θέση (ή θέσεις) στην οποία βρίσκεται η τρέ-

χουσα τιµή του ονόµατος κατά το χρόνο εκτέλεσης. Η θέση αυτή µπορεί να



είναι ένας καταχωρητής, µία θέση σε µια στοίβα, µία διεύθυνση µνήµης ή

κάποιο σύνολο από αυτά. Η πληροφορία αυτή µπορεί να φυλάσσεται στον

πίνακα συµβόλων και χρησιµοποιείται για να καθορίσει τον τρόπο προσπέ-

λασης του ονόµατος.
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1. Κάλεσε µια function GΕΤRΕG( ) για να προσδιορίσει τη θέση L στην

οποία θα πρέπει να εκτελεσθεί ο υπολογισµός Β op C. Η L συνήθως

είναι κάποιος register, αλλά µπορεί να είναι και θέση µνήµης.

2. Συµβουλεύσου τον περιγραφέα διεύθυνσης του Β για να προσδιορίσεις

το Β', την τρέχουσα θέση του Β (µπορεί να είναι µία ή περισσότερες).

Προτίµησε τον καταχωρητή για Β', αν η τιµή του Β είναι στην µνήµη

και σε κάποιο καταχωρητή. Αν η τιµή του Β δεν είναι στην L, δηµιούρ-

γησε την εντολή ΜΟV Β', L για να βάλεις κόπια του Β στην L.

3. ∆ηµιούργησε την εντολή ΟΡ C', L όπου C' είναι η τρέχουσα θέση του

C. Ενηµέρωσε τον περιγραφέα διεύθυνσης του A ώστε να δείχνει ότι

κατά το χρόνο εκτέλεσης θα περιέχει την τιµή του A.

4. Αν οι τρέχουσες τιµές των Β και/ή C δεν έχουν επόµενες χρήσεις, δεν

είναι ζωντανές κατά την έξοδο από το block και βρίσκονται σε κατα-

χωρητές, άλλαξε τον περιγραφέα καταχωρητών έτσι ώστε να δείχνει ότι

µετά την εκτέλεση της A:=ΒopC οι καταχωρητές αυτοί δεν θα περιέ-

χουν πλέον το Β και/ή το C, αντίστοιχα.

Σαν ορισµό για την επόµενη χρήση ονόµατος µπορούµε να θεωρήσουµε τον

εξής: «Ένα όνοµα Α σε µια τετράδα i έχει επόµενη χρήση στην τετράδα j,

αν εµφανίζεται στην τετράδα αυτή (j)». ∆ιορθώστε, συµπληρώστε ή αλλάξ-

τε τον ορισµό αυτό, εάν κατά την άποψή σας δεν είναι ακριβής.

ÕÛÎËÛË 
∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 
7.4

7.4.1 O ·ÏÁfiÚÈıÌÔ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÎÒ‰ÈÎ·

Περιγράφουµε τώρα τον αλγόριθµο. Έχει δοθεί µία ακολουθία τετράδων, οι

οποίες αποτελούν ένα βασικό block. Για κάθε τετράδα της µορφής A:=Β op

C εκτελούνται τα παρακάτω βήµατα:

Όταν έχουµε τελειώσει µε την επεξεργασία όλων των τετράδων του βασικού

block, αποθηκεύουµε µε εντολές ΜΟV, εκείνα τα ονόµατα που είναι ζωντα-
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νά κατά την έξοδο του block και δε βρίσκονται στις θέσεις µνήµης τους. Για

να γίνει αυτό χρησιµοποιούµε τον περιγραφέα καταχωρητών για να προσ-

διορίζουµε τι ονόµατα έχουν µείνει στους καταχωρητές, τον περιγραφέα διεύ-

θυνσης για να προσδιορίσουµε αν το ίδιο όνοµα βρίσκεται ήδη στην θέση

µνήµης του και την πληροφορία για τις ζωντανές µεταβλητές για να καθορί-

σουµε αν το όνοµα πρέπει να φυλαχτεί ή όχι.

Αν η τρέχουσα τετράδα έχει µοναδιαίο τελεστή, τα βήµατα του αλγόριθµου

είναι ανάλογα µε τα παραπάνω.

Μία ειδική περίπτωση είναι η τετράδα A:=Β. Για την περίπτωση αυτή προ-

σπαθήστε να δώσετε περιγραφικά τι λειτουργίες θα πρέπει να κάνει ο ∆ηµι-

ουργός Κώδικα και τι κώδικα θα κατασκευάσει, χωρίς να κοιτάξετε την

απάντηση. 

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 
7.2

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 7.3

Η έκφραση W:=(A–Β)+(A–C)+(A–C) θα µπορούσε να είχε µεταφρασθεί

στην παρακάτω ακολουθία εντολών τριών διευθύνσεων

Τ: = A–Β

U: = A–C

V: = Τ+U

W: = V+U

µε το W να είναι ζωντανό στο τέλος. Ο Αλγόριθµος ∆ηµιουργίας Κώδικα θα

παράγει την παρακάτω ακολουθία του σχήµατος 7.1.



Στο σχήµα 7.1 δε φαίνεται το γεγονός ότι τα A, Β και C είναι πάντοτε στη

µνήµη. Ακόµη υποθέτουµε ότι οι προσωρινές µεταβλητές Τ, U και V δε βρί-

σκονται στη µνήµη, εκτός εάν τις βάλουµε εµείς χρησιµοποιώντας εντολές

ΜΟV. 

Η πρώτη κλήση της GΕΤRΕG επιστρέφει R0 σαν τη θέση στην οποία θα

γίνει ο υπολογισµός του Τ. Μια και το A δε βρίσκεται στον R0 δηµιουργού-

µε εντολές ΜΟV A, R0 και SUB Β, R0. Στη συνέχεια ενηµερώνουµε τον

περιγραφέα καταχωρητών να δείχνει ότι ο R0 περιέχει Τ. Η δηµιουργία του

κώδικα προχωράει έτσι µέχρι και την τελευταία τετράδα. Σηµειώνουµε ότι

ο R1 εκκενώνεται, διότι το U δεν έχει επόµενη χρήση. Τέλος δηµιουργούµε

ΜΟV R0, W για να φυλάξουµε τη ζωντανή µεταβλητή W κατά το τέλος του

block.

7.4.2 ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÒ‰ÈÎ· ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ÂÓÙÔÏÒÓ

Έστω ότι έχει εκχωρηθεί στατική µνήµη για το Β και έχουµε τη δεικτοδοτη-

µένη εντολή A: = Β[Ι]. Αυτή µπορεί να υλοποιηθεί επιλέγοντας κάποιο κατα-

χωρητή L για το A, µε τη βοήθεια της GΕΤRΕG και στη συνέχεια εκτελώ-

ντας τις

ΜΟV Ι', L

ΜΟV Β(L), L µε κόστος 4
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Εντολές ∆ηµιουργούµενoς Περιγραφέας Περιγραφέας 

Κώδικας Καταχωρητών ∆ιεύθυνσης

Καταχωρητές κενοί

Τ: = A–Β ΜΟV A, R0 R0 περιέχει Τ Τ στον R0

SUΒ Β, R0

U: = A–C ΜΟV A, R1 R0 περιέχει Τ Τ στον R0

SUΒ C, R1 R1 περιέχει U U στον R1

V:= Τ+U ADD R1, R0 R0 περιέχει V U στον R1

R1 περιέχει U V στον R0

W:=V+U ADD R1, R0 R0 περιέχει W W στον R0

ΜΟV R0, W – W στον R0 και 

στη µνήµη.

™¯‹Ì· 7.1

Ακολουθία δηµι-

ουργηθέντα

κώδικα για το

block 

W:= (A–Β) +

(A–C) + (A–C)
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αν το Ι δεν βρίσκεται σε καταχωρητή και Ι' είναι µία θέση (µνήµη ή stack)

για το Ι. Αν το Ι βρίσκεται στον R0, εκδίδουµε την

Παρόµοια η A[Ι]:= Β υλοποιείται µε τις

εφόσον το Ι δεν βρίσκεται σε καταχωρητή και Ι' είναι µία θέση για το Ι. Ενώ,

αν το Ι βρίσκεται στον R0, έχουµε

Για τη δηµιουργία κώδικα για άλλους τύπους εντολών µπορείτε να συµβου-

λευθείτε τη βιβλιογραφία. Σε κάθε περίπτωση, η αρχιτεκτονική δοµή του

υπολογιστή αποτελεί τον καθοριστικότερο παράγοντα στη δηµιουργία τελι-

κού κώδικα.

7.5 EÎ¯ÒÚËÛË Î·Ù·¯ˆÚËÙÒÓ

Οι εντολές µηχανής που κάνουν χρήση µόνο καταχωρητών είναι µικρότερες

(σε πλήθος λέξεων) και πιο γρήγορες από εκείνες που κάνουν αναφορά σε

έντελα. Είναι εποµένως προφανές ότι η καλύτερη χρήση των καταχωρητών

θα αποδώσει καλύτερο τελικό κώδικα. Γι αυτό και ενδιαφερόµαστε για τεχνι-

κές, οι οποίες καθορίζουν ποια ονόµατα ενός προγράµµατος θα µπουν σε

καταχωρητές (Register allocation) και ποιος καταχωρητής θα εκχωρηθεί σε

ποιο όνοµα (register assignment). Μια προσέγγιση στο πρόβληµα αυτό του

καταµερισµού και εκχώρησης των καταχωρητών είναι να εκχωρήσουµε

συγκεκριµένους τύπους ποσοτήτων σε ένα τελικό πρόγραµµα σε ορισµένους

καταχωρητές. Για παράδειγµα, µπορούµε να αποφασίσουµε ότι θα εκχωρή-

σουµε µία οµάδα καταχωρητών για συνδέσεις υποπρογραµµάτων, µία άλλη

οµάδα για καταχωρητές βάσης, άλλη για αριθµητικούς υπολογισµούς κάποιο

καταχωρητή για να περιέχει το δείκτη της στοίβας εκτέλεσης (run–time

stack) και λοιπά.

Η προσέγγιση αυτή έχει το πλεονέκτηµα ότι απλοποιεί το σχεδιασµό ενός

µεταγλωττιστή, από την άλλη όµως µεριά εφαρµοζόµενη µε αυστηρότητα

έχει το µειονέκτηµα ότι κάποιοι καταχωρητές µένουν αχρησιµοποίητοι για

µεγάλα διαστήµατα του τελικού κώδικα, ενώ δηµιουργεί και πολλές άχρη-

ΜΟV Β, A(R0) µε κόστος 2

ΜΟV Ι', L

ΜΟV Β,A(L) µε κόστος 4

ΜΟV Β(R0), L µε κόστος 2



στες φορτώσεις και εκφορτώσεις (εντολές LΟAD και SΤΟRΕ ή ΜΟV για

τη µηχανή που περιγράψαµε).

Παρά τη σπουδαιότητα του προβλήµατος καταµερισµού και εκχώρησης των

καταχωρητών δεν θα ασχοληθούµε περισσότερο µαζί του στο βιβλίο αυτό.

7.6 BÂÏÙÈÛÙÔÔ›ËÛË Peephole

Αποτελεί µία τεχνική βελτιστοποίησης που συναντάται σε αρκετούς Μετα-

γλωττιστές, για να ξεπεράσει τις δυσκολίες που συναντώνται στη συντακτι-

κά κατευθυνόµενη δηµιουργία ενδιάµεσου ή object κώδικα. Η µέθοδος δου-

λεύει εξετάζοντας µικρές περιοχές του κώδικα (peepholes), ο οποίος δεν είναι

απαραίτητο να είναι συνεχής. Χαρακτηριστικό της µεθόδου είναι το γεγονός

ότι κάθε βελτιστοποίηση δηµιουργεί συνθήκες για πάρα πέρα βελτιώσεις. Γι

αυτό η µέθοδος δουλεύει µε διαδοχικά περάσµατα πάνω στον κώδικα.

¶∂ƒπ∆∆∂™ º√ƒ∆ø™∂π™ ∫∞π ∂∫º√ƒ∆ø™∂π™

Για παράδειγµα, στην ακολουθία.

1. ΜΟV R0, A

2. ΜΟV A, R0

µπορούµε να διαγράψουµε την εντολή (2), εκτός εάν η (2) έχει κάποια επι-

γραφή. Είναι ασφαλές να διαγράψουµε τη (2) µόνο όταν αποτελούν µέρος

ενός βασικού block. Κώδικας, όπως η παραπάνω ακολουθία (1) και (2), δηµι-

ουργείται αν µεταφράζουµε πάντοτε τις εντολές του τύπου A:=Β op C σε

ΜΟV Β, R0; op C, R0; ΜΟV R0, A. Τότε η µετάφραση των A:=Β+C και

D:=A+Β θα δηµιουργήσει τέτοιο κώδικα.

ª∏ ¶ƒ√™¶∂§∞™πª√™ ∫ø¢π∫∞™

Μπορούµε, και πρέπει, να αποσύρουµε κώδικα ο οποίος δεν προσπελαύνε-

ται και ο οποίος δηµιουργήθηκε είτε από τον προγραµµατιστή, είτε και έµµε-

σα από τον ίδιο τον µεταγλωττιστή στα πλαίσια άλλων βελτιστοποιήσεων

(π.χ.  σαν αποτέλεσµα της µετάδοσης σταθερών –constant propagation). Σε

τέτοια περίπτωση καταλήγουµε να έχουµε κώδικα της µορφής

Goto L1

/* µη προσπελάσιµος κώδικας */

L1:

ο οποίος πρέπει φυσικά να αποσυρθεί µια και δεν εκτελείται ποτέ. 
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¶√§§∞¶§∞ ∞§ª∞∆∞

∆εν είναι ασυνήθιστο αλγόριθµοι δηµιουργίας ενδιάµεσου κώδικα να δηµι-

ουργούν εντολές αλλαγής ροής (goto) σε άλλες εντολές αλλαγής ροής, υπό

συνθήκη ή µη. Μπορούµε να απαλλαγούµε από αυτά στον ενδιάµεσο κώδι-

κα αντικαθιστώντας το

goto L1

…

L1:goto L2

µε το

goto L2

…

L1: goto L2

Aν τώρα δεν υπάρχουν άλµατα στην L1 (µπορούµε να µετράµε το πλήθος

των jumps στη θέση του πίνακα συµβόλων που αντιστοιχεί στη label αυτή),

µπορούµε να εξαλείψουµε την L1:goto L2, µε την προϋπόθεση ότι προηγεί-

ται κάποιο jump χωρίς συνθήκη.

Παρόµοια, η

if A<Β goto L1

…

L1: goto L2

µπορεί να αντικατασταθεί από την

if A<Β goto L2

…

L1: goto L2

Σε αρκετές περιπτώσεις διάφοροι ∆ηµιουργοί Κώδικα δηµιουργούν κώδι-

κα όπως

1) A:=A+0

2) A:=A*1

3) Α:=2*A

4) A:=B^2

Μπορείτε να σκεφθείτε και να προτείνετε βελτιστοποιήσεις για τέτοιου

είδους κώδικα;

ÕÛÎËÛË 
∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 

7.5



™‡ÓÔ„Ë

Στο κεφάλαιο αυτό µελετήσαµε τη δηµιουργία τελικού κώδικα. Είδαµε έναν

απλό υπολογιστή, περιγράψαµε µερικές εντολές από το ρεπερτόριο εντολών

του και τρόπους προσπέλασης των διευθύνσεών του. Εξηγήσαµε την έννοια

του κόστους µιας εντολής, σαν τον αριθµό λέξεων που χρειάζονται για την

εσωτερική αναπαράσταση της εντολής. Στη συνέχεια, για να µπορέσουµε να

περιγράψουµε έναν αλγόριθµο δηµιουργίας κώδικα, εξηγήσαµε την επόµενη

χρήση ονοµάτων µέσα σε ένα βασικό block, τον περιγραφέα καταχωρητών

και τον περιγραφέα διευθύνσεων. ∆ώσαµε τον αλγόριθµο δηµιουργίας κώδι-

κα για µια εντολή τριών διευθύνσεων γενικής µορφής Α:=BopC και ανα-

φερθήκαµε σύντοµα στη δηµιουργία κώδικα για άλλους τύπους εντολών.

Τέλος, αναφερθήκαµε στη βελτιστοποίηση peephole και είδαµε πώς µπορούµε

να απαλλαγούµε από περιττές εντολές, µη προσπελάσιµο κώδικα, πολλαπλά

άλµατα και πώς να εκµεταλλευθούµε τις ιδιοµορφίες του υπολογιστή.
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1.1

Από άποψη δοµής, ένας µεταγλωττιστής και ένας διερµηνευτής µπορούν να

θεωρηθούν ότι αποτελούνται από δύο ξεχωριστά τµήµατα, το εµπρόσθιο

(front–end) και το οπίσθιο (back–end) τµήµα. Το εµπρόσθιο τµήµα είναι ίδιο

και στις δύο περιπτώσεις. Όµως, το οπίσθιο µέρος ενός διερµηνευτή, διερ-

µηνεύει/εκτελεί την ενδιάµεση µορφή κώδικα, η οποία προέκυψε από το

εµπρόσθιο µέρος του, ενώ σε ένα µεταγλωττιστή το οπίσθιο µέρος του παρά-

γει το εκτελέσιµο πρόγραµµα, το οποίο θα εκτελεσθεί από τον υπολογιστή,

όταν το ζητήσει ο χρήστης.

1.2

α) Συχνά παίρνουµε αυτή την απάντηση, που όµως δεν είναι η σωστή διότι,

ενώ αρκετές φορές γίνεται πράγµατι πιο µικρός σε µέγεθος

(κώδικας–αριθµός εντολών) ο µεταγλωττιστής, εν τούτοις ο στόχος είναι

αυτός της απάντησης (γ), δηλαδή να επιταχυνθεί ο συνολικός χρόνος µετά-

φρασης ενός προγράµµατος από το µεταγλωττιστή.

β) Ασφαλώς και δεν είναι έτσι. Το αντίθετο µάλιστα συµβαίνει, δηλαδή για

να υλοποιηθεί η οπισθοµπάλωση (µέσω της οποίας υλοποιείται η µείωση

των περασµάτων), µάλλον λιγότερο τµηµατοποιηµένη γίνεται η δοµή του

µεταγλωττιστή.

γ) Πολύ σωστά. Πράγµατι ο στόχος είναι να µειωθεί ο χρόνος µετάφρασης

του προγράµµατός σας. ∆ηλαδή να µειωθεί ο χρόνος που χρειάζεται ο

µεταγλωττιστής να µεταφράσει το πρόγραµµά σας από πηγαίο σε τελικό

κώδικα, πράγµα που επιτυγχάνεται από µεταγλωττιστές οι οποίοι κάνουν

τα λιγότερα δυνατόν περάσµατα πάνω στις διάφορες εσωτερικές µορφές

του προγράµµατός σας.

δ) Αν επιλέξατε αυτή την απάντηση, τότε µάλλον έχετε µπερδέψει το χρόνο

µετάφρασης µε το χρόνο εκτέλεσης ενός προγράµµατος. Ο χρόνος µετά-

φρασης σχετίζεται µε τη µείωση των περασµάτων, ενώ ο χρόνος εκτέλε-

σης σχετίζεται µε την ύπαρξη ή µη της φάσης βελτιστοποίησης ενός µετα-

γλωττιστή.

ε) Αν επιλέξατε αυτή την απάντηση µάλλον διαβάσατε επιπόλαια και πιθα-

νόν να πρέπει να µελετήσετε επιπλέον και τη Θεµατική Ενότητα «Τεχνο-

λογία Λογισµικού».
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1.3

Για την παραπάνω έκφραση µπορείς να κατασκευάσεις τα παρακάτω δύο

τουλάχιστον δένδρα ανίχνευσης. 

Oι συντακτικοί κανόνες, που περιγράφουν τη σύνταξη µιας γλώσσας προ-

γραµµατισµού, είναι τέτοιοι που να επιτρέπουν την κατασκευή ενός µόνο

δένδρου, αλλιώς λέµε ότι η γραµµατική είναι διφορούµενη και εποµένως δεν

είναι κατάλληλη να χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή ενός µεταγλωττιστή.

Στην προκειµένη περίπτωση δεν σου έχει δοθεί σύνταξη της γραµµατικής

την οποία θα έπρεπε να χρησιµοποιήσεις, εποµένως σωστά έφτιαξες δύο δια-

φορετικά δένδρα. Στο κεφάλαιο της Συντακτικής Ανάλυσης θα δούµε πώς

γράφουµε µη διφορούµενες γραµµατικές, κατάλληλες για την κατασκευή

µεταγλωττιστή.

1.4

Στο κείµενο αυτό υπάρχουν σοβαρά και λιγότερο σοβαρά λάθη. Η φράση

«επιστρέφει τους χαρακτήρες αυτούς στον Συντακτικό Αναλυτή», περιέχει

ένα πολύ σοβαρό λάθος. Ο Λεκτικός Αναλυτής δεν επιστρέφει χαρακτήρες

αλλά tokens, τα οποία είναι κωδικοποιηµένη µορφή των λεκτικών δοµών της

γλώσσας και τα οποία αντιπροσωπεύουν εν γένει σύνολα χαρακτήρων οµα-

δοποιηµένα από το Λεκτικό Αναλυτή µε βάση τους Λεκτικούς Κανόνες της

expr expr expr

*

expr expr

A B /

expr expr exprexpr

expr

C� *A B / C�

(α) (β)



γραµµατικής. ∆εύτερο σοβαρό λάθος είναι η φράση «… µετά τη Σηµασιο-

λογική Ανάλυση». Η Σηµασιολογική Ανάλυση ακολουθεί τη Συντακτική

Ανάλυση και δεν προηγείται αυτής. Λιγότερο σηµαντικό λάθος είναι η φράση

«…υπό µορφή Συντακτικού ∆ένδρου…», ενώ το σωστό είναι «σε κάποια

ενδιάµεση µορφή, όπως τριάδες, τετράδες, κώδικας postfix ή ∆ένδρου Ανί-

χνευσης.

Προσοχή επίσης, στη διάκριση µεταξύ Συντακτικού ∆ένδρου και ∆ένδρου

Ανίχνευσης. Τα Συντακτικά ∆ένδρα είναι διαφορετικά από τα ∆ένδρα Ανί-

χνευσης.

2.1

1) Η απάντηση αυτή δεν είναι σωστή, διότι µια Κανονική Έκφραση στη γενι-

κή της µορφή δεν παράγει µια µόνο συµβολοσειρά, αλλά ένα σύνολο από

συµβολοσειρές, οι οποίες «ορίζουν» µια γλώσσα. Εποµένως, µια Κανονική

‘Έκφραση δεν ορίζει «µια σταθερή» (για παράδειγµα), αλλά ένα σύνολο από

σταθερές ενός συγκεκριµένου τύπου (π.χ. ακέραιες σταθερές). Επίσης δεν

ορίζει ένα identifier αλλά όλους τους identifiers ενός συγκεκριµένου τύπου.

Στην περίπτωση βέβαια των αποκλειστικών λέξεων όπως και των τελεστών,

η Κανονική Έκφραση ορίζει µια µόνο συµβολοσειρά, η οποία αντιστοιχεί

στην αποκλειστική λέξη ή τον τελεστή.

(2) Θαυµάσια, αυτή είναι η σωστή απάντηση.

(3) Αυτή η απάντηση δεν είναι σωστή διότι ένα token περιγράφει µια συγκε-

κριµένη συµβολοσειρά ενός συγκεκριµένου τύπου. Για παράδειγµα τα tokens

ALFA, BETA, και NEWLINE ορίζονται όλα από µια Κανονική Έκφραση, η

οποία περιγράφει τα tokens τύπου identifier.

2.2

Η Κανονική Έκφραση η οποία περιγράφει συρµούς µε τη δοµή που περι-

γράφεται στην άσκηση είναι η

Μ (Μ|ε) Β+ Ε

2.3

Η Κανονική Έκφραση που περιγράφει τις παραπάνω συµβολοσειρές είναι η

0*10*10*10*
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Από αυτή τη Κανονική Έκφραση θα µπορούσες να κατασκευάσεις και το

∆ιάγραµµα Μετάβασης Καταστάσεων το οποίο θα είναι ως εξής:

K/Σ�

0�

1�

2�

3

0�

0�

1�

2�

3

T�

�

�

�

T

1�

1�

2�

3�

–

start 0 2 31 4
s t e p

5 6 7 8
r i n g

nl

9 10 11 12 13
w i t c h

2.4

(1) Η ζητούµενη Κανονική Έκφραση είναι η

s ( t (ep|ring) | witch )

(2) Το δε Γενικευµένο ∆ιάγραµµα Μετάβασης Καταστάσεων που αναγνω-

ρίζει τις λέξεις αυτές είναι το ακόλουθο:

(3) Τέλος ο Πίνακας Μεταβάσεων είναι ο εξής:



3.1

Οι Κανονικές Εκφράσεις χρησιµοποιούνται στις γλώσσες προγραµµατισµού

για να περιγράψουν τις λεκτικές τους δοµές, δηλαδή τα tokens. Αντίθετα, για

να περιγράψουµε τις συντακτικές δοµές της γλώσσας (εντολές) χρησιµο-

ποιούµε τις Context Free γραµµατικές. Μπορούµε φυσικά να χρησιµοποιή-

σουµε Context Free γραµµατικές για να περιγράψουµε και τις λεκτικές δοµές

της γλώσσας, όµως επειδή οι Context Free γραµµατικές είναι πολύ πιο ισχυ-

ρό εργαλείο από τις Κανονικές Εκφράσεις, είναι και πολύ πιο δύσκολο να

φτιάξουµε ‘αναγνωριστές’ για Context Free γραµµατικές απ’ότι είναι για

Κανονικές Εκφράσεις.

3.2

Μια συµβολοσειρά από τερµατικά σύµβολα µιας γραµµατικής είναι πρότα-

ση της γλώσσας που δηµιουργείται από τη γραµµατική αυτή, εάν προκύπτει

µέσα από µια σειρά παραγωγών, οι οποίες ξεκινούν από το Αρχικό σύµβο-

λο της γραµµατικής. Έτσι, δεδοµένου ότι το Αρχικό σύµβολο της γραµµα-
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Με «Τ» σηµειώνονται οι τερµατικές καταστάσεις.

K/Σ s

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

13

T

T

T

11

10

t e p r i n g w e h T

0

1
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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τικής (7) είναι το Ε, µε την παρακάτω σειρά παραγωγών καταλήγουµε στην

πρόταση –( id+ id).

Ε Þ –Ε Þ –(Ε) Þ –(Ε+Ε) Þ –(Ε + id) Þ –( id+ id)

Η παραγωγή αυτή είναι δεξιότερη παραγωγή. Στην ίδια πρόταση, µπορείτε

να καταλήξετε και µε την εξής αριστερότερη παραγωγή:

Ε Þ –Ε Þ –(Ε) Þ –(Ε+Ε) Þ –( id+Ε) Þ –( id+ id)

Οι συµβολοσειρές –Ε, –(Ε), –( Ε+Ε), –(Ε+id ) και –( id+Ε) είναι προτασια-

κές µορφές.

3.3

Ο λόγος που η γραµµατική αυτή είναι διφορούµενη είναι διότι, έχοντας ένα

µόνο κανόνα µε πέντε εναλλακτικά δεξιά µέρη, ορίζει ένα µόνο επίπεδο προ-

τεραιότητας και έτσι οι τελεστές +, *, αλλά και οι µη υποδιαιρέσιµες εκφρά-

σεις (Ε), id και con, έχουν όλα την ίδια προτεραιότητα. Θυµηθειτε ότι για να

ορίσουµε τις προτεραιότητες εισάγουµε καινούρια Μη Τερµατικά σύµβολα

(τα οποία τα είχαµε αναφέρει ως συντακτικές κατηγορίες). Επίσης η γραµ-

µατική αυτή δεν εκφράζει ούτε την προσεταιριστικότητα των τελεστών. Και

πάλι θυµηθήτε ότι την προσεταιριστικότητα την εκφράζουµε µε τον τρόπο

που γράφουµε τους κανόνες. Για παράδειγµα ο κανόνας

Χ Æ Χ@Υ

αποδίδει αριστερή προσεταιριστικότητα για τον τελεστή @, ενώ αντίθετα ο

κανόνας

Χ Æ Υ@Χ

αποδίδει δεξιά προσεταιριστικότητα για τον τελεστή @. Μετά από αυτά µπο-

ρούµε να προχωρήσουµε στην αποδιφοροποίηση.

Εισάγουµε πρώτα ένα νέο Μη Τερµατικό σύµβολο Elem για τις µη διαιρέ-

σιµες εφράσεις µε την υψηλότερη προτεραιότητα.

Elem Æ (Ε)| id| con

Κατόπιν εισάγουµε το σύµβολο Fact για τον τελεστή πολλαπλασιασµού, ο

οποίος είναι αριστερά προσεταιριστικός και έχει την αµέσως χαµηλότερη

προτεραιότητα.

Fact Æ Fact * Elem| Elem



Τέλος, έχουµε το Αρχικό σύµβολο της γραµµατικής Ε για τον τελεστή πρό-

σθεσης που έχει τη χαµηλότερη προτεραιότητα και είναι επίσης αριστερά

προσεταιριστικός:

E Æ E+ Fact| Fact

Έτσι η αρχική διφορούµενη γραµµατική

ΕÆ Ε+Ε| Ε*Ε| (Ε)| id| con

µετασχηµατίστηκε στην ακόλουθη αποδιφοροποιηµένη µορφή:

E Æ E+ Fact| Fact

Fact Æ Fact * Elem| Elem

Elem Æ (Ε)| id| con

3.4

Οι Κανονικές γραµµατικές σύµφωνα µε τον ορισµό τους έχουν τη µορφή

U Æ Ν ή U Æ WΝ, µε Ν�Τ και U και W�V–Τ 

Έτσι, αν συµβολίσουµε το l µε letter και το d µε digit, για πιο ευανάγνωστους

κανόνες και επιπλέον χρησιµοποιήσουµε τα Μη Τερµατικά σύµβολα <id>

και <int> για να εκφράσουµε τα ονόµατα µεταβλητών και τις ακέραιες στα-

θερές αντίστοιχα, τότε οι παρακάτω κανόνες είναι οι ζητούµενοι µια και

παράγουν τις ίδιες συµβολοσειρές τερµατικών συµβόλων:

<id> ÆÆ letter

|<id> letter 

|<id>digit

<int> Æ digit 

|<int> digit

Παρατηρήστε ότι η Κανονική Έκφραση d(d)* θα µπορούσε να είχε δοθεί και

µε τον ισοδύναµο ορισµό της d+ χωρίς φυσικά να αλλάξει τίποτα.
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4.1

Για διευκόλυνση σας, επαναλαµβάνουµε εδώ τον πίνακα προτεραιοτήτων

του Σχήµατος 4.3.

+

•>

* ( ) id $

<• <• •> <• •>

•> •> <• •> <• •>

<• <• <• •�
= <• e4

•> •> e3 •> e3 •>

•> •> e3 •> e3 •>

<• <• <• e2 <• e1

+

*

(

)

id

$

Να θυµίσουµε ότι τα τερµατικά σύµβολα της αριστερής στήλης του πίνακα

αντιστοιχούν στα σύµβολα στην κορυφή της στοίβας, ενώ τα τερµατικά σύµ-

βολα της οριζόντιας γραµµής του πίνακα αντιστοιχούν στα σύµβολα της

εισόδου. 

Παρατηρώντας τον πίνακα βλέπουµε ότι συντακτικό λάθος έχουµε στις εξής

περιπτώσεις:

(, $ e4

), ( e3

), id e3

id, ( e3

id, id e3

$, ) e2

$, $ e1

Μπορούµε τώρα να διακρίνουµε ότι η περίπτωση λάθους που αντιστοιχεί

στην ρουτίνα e3 ουσιαστικά είναι η περίπτωση κατά την οποία λείπει ένας

τελεστής ανάµεσα στα ζεύγη «)(«, «)id», «id(« και «idid». Στην περίπτωση

αυτή η ρουτίνα λάθους θα πρέπει: (1) να τυπώσει ένα διαγνωστικό µήνυµα

συντακτικού λάθους, (2) να επιχειρήσει να ανανήψει από το λάθος «εισάγο-



ντας» έναν τελεστή στην στοίβα και (3) να ενηµερώσει τον προγραµµατιστή

για την πράξη του αυτή. Έτσι ο ψευδοκώδικας για τη ρουτίνα e3 θα µπο-

ρούσε να είναι όπως ο παρακάτω:

e3: print «missing operator»

print «assume «+» is the missing operator»

push_on_stack(«+»)

exit

Για τη ρουτίνα e2 ο ψευδοκώδικας θα µπορούσε να είναι

e2: print «missing (»

print «insert «(»»

push_on_stack(«(»)

exit

Για τη ρουτίνα e4 ο ψευδοκώδικας θα µπορούσε να είναι

e4: print «missing )»

print «insert «)»»

push_on_stack(«)»)

exit

Για τη ρουτίνα e1 ο ψευδοκώδικας θα µπορούσε να είναι

e1: print «missing sentence for translation»

print «terminate compilation»

exit

4.2

Κατασκευάζουµε τα σύνολα των συµβολοσειρών που παράγονται από τον

αρχικό κανόνα του Α και από το µετασχηµατισµένο A (δηλαδή κατασκευά-

ζουµε τις παραγωγές του Α και στις δυο περιπτώσεις).

A A 

| |

Aα βA'

| |

Aα α βαA'

| |

βα α (α) βααA' (β)

|

βααε
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Βλέπουµε δηλαδή ότι και στις δύο περιπτώσεις παράγονται οι ίδιες συµβο-

λοσειρές: βαα και βααε (=βαα).

4.3

Οι ζητούµενες ρουτίνες Αναδροµικής Κατάβασης της γραµµατικής (9) είναι

οι παρακάτω.

procedure Τ( ); /* Τ Æ  FΤ’ */

begin F( ); ΤTONOS( ) end;

procedure ΤTONOS( ) ; /* Τ’ Æ  *FΤ’ | ε */

if input–symbol ’*’

then begin advance( ); 

F( ); 

ΤTONOS( )

end

else /* ε */;

4.4

α. Αν απαντήσατε ότι η δήλωση αυτή είναι αληθής, τότε µπράβο σας, γιατί

φαίνεται ότι έχετε κατανοήσει καλά την ενότητα αυτή.

Αν απαντήσατε ότι η δήλωση αυτή είναι ψευδής, τότε δεν έχετε κατα-

λάβει καλά ότι για τους top down αναλυτές χωρίς οπισθοανίχνευση, όπως

είναι οι Αναδροµικής Κατάβασης και οι LL(1) οι απαιτήσεις από τις γραµ-

µατικές είναι ίδιες. Απλά, ένας LL(1), αναλυτής είναι ένας διαφορετικός

τρόπος υλοποίησης της Αναδροµικής Κατάβασης. 

β. Αν απαντήσατε ότι η δήλωση αυτή είναι ψευδής, πάλι µπράβο σας, και

καλά θα κάνετε να συνεχίσετε µε το επόµενο κεφάλαιο.

Αν απαντήσατε ότι η δήλωση αυτή είναι αληθής, έχετε κάνει λάθος αλλά

µην απογοητεύεστε, γιατί ήταν µια πολύ παραπλανητική ερώτηση. Αυτό

διότι η δήλωση: «Μερικές γραµµατικές οι οποίες είναι κατάλληλες για

συντακτικούς αναλυτές τύπου bottom up είναι επίσης κατάλληλες και για



αναλυτές τύπου LL(1)» θα µπορούσε να ήταν και αληθής σε κάποιες περι-

πτώσεις. Όµως το παράδειγµα που σας δίνεται, δηλαδή η γραµµατική

1. Ε Æ Ε + Τ | Τ

2. Τ Æ Τ * F | F (6)

4. F Æ ( Ε ) | id

Έχει µεν χρησιµοποιηθεί σε Operator Precedence αναλυτή, ο οποίος είναι

πράγµατι bottom up αναλυτής, αλλά η (6) έχει τους κανόνες 1 και 2 οι

οποίοι είναι αριστερά αναδροµικοί κανόνες πράγµα που σ’ έναν Operator

Precedence αναλυτή δε δηµιουργεί κανένα πρόβληµα, αλλά δεν επιτρέ-

πεται σε αναλυτές τύπου LL(1). Έτσι η συνολική δήλωση είναι ψευδής.`

5.1

1. Για απλές µεταβλητές ο πίνακας συµβόλων πρέπει να περιλαµβάνει του-

λάχιστον τις εξής πληροφορίες: 
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• τύπος της µεταβλητής (real, boolean, label, κ.λπ.)

• µορφή (απλή µεταβλητή, array, record, κ.λπ.)

• ακρίβεια, µήκος

• διεύθυνση κατά τον χρόνο εκτέλεσης (run time address)

• είναι external στο πρόγραµµα;

• έχει συναντηθεί η δηλωτική της εντολή;

• είναι recursive;

• ποιες είναι οι τυπικές της παράµετροι; οι «περιγραφείς» των παραµέτρων

αυτών πρέπει να συνδέονται µε το όνοµα της συνάρτησης για λόγους

σύγκρισης µε τις πραγµατικές παραµέτρους κατά τον χρόνο εκτέλεσης.

2. Για procedures ο πίνακας συµβόλων πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον

τις εξής πληροφορίες:

5.2

Η εικόνα του πίνακα µετά την εισαγωγή των συµβόλων S6, S7, S8 τα οποία

ότι κερµατίζονται στις θέσεις 4, 3 και 3 αντίστοιχα είναι ως εξής:
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Αν τα κατάφερες µπράβο σου. Προχωράς πολύ καλά.

Αν δεν κατάφερες να φτιάξεις την παραπάνω µορφή του πίνακα, δεν πειρά-

ζει αρκεί να δοκιµάσεις πάλι αφού ξαναµελετήσεις κυρίως τη χρήση της

CHAIN γιατί µάλλον εκεί θα βρίσκεται το πρόβληµά σου.

5.3

Ένα τρίτο στιγµιότυπο στο σηµείο της επιγραφής L3 του προγράµµατος είναι

το εξής:

Πίνακας ΣυµβόλωνHash Table Buckets

1

2

3

4 –

5

–

0

–

0

6 –

–

0

–

–

0

S1

S2

S3

S4

S5

ARG VALUE CHAIN

POINTFREE

0

–

0

S6

S7

S8

Block List

4

3

4

0

1

1

13 CURRBL = 3

LASTBL = 4

Πίνακας στο L3

LASTER TOPEL L3, L2,  h, g, d, c, b, aL1, f, e, a

Βλέπουµε ότι τα blocks 2 και 4 έχουν ήδη κλείσει και οι αντίστοιχες µετα-

βλητές έχουν µεταφερθεί από την κορυφή της στοίβας στις τελικές τους

θέσεις στο αριστερό µέρος του πίνακα συµβόλων. Αντίθετα τα blocks 1 και

3 παραµένουν ανοικτά. 



Αν η απάντησή σου δεν είναι ίδια µε την παραπάνω πρέπει να ξαναδιαβά-

σεις την αντίστοιχη ενότητα και να ξαναπροσπαθήσεις. Μην επιχειρήσεις

την επόµενη άσκηση αν δε λύσεις πρώτα αυτή.

5.4

Ο ψευδοκώδικας που αντιστοιχεί στη {δράση κλεισίµατος} ενός block είναι

ως εξής.
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/* βάλε το δείκτη να δείχνει στην αρχή της τελικής θέσης των ονοµάτων */

Β(CURRΒL).ΡΟΙΝΤ:= LASΤΕL+1;

/* µετακίνησε τα ονόµατα στην τελική τους θέση*/

/* µετακινείς τόσα ! Β(CURRΒL).ΝΟΕΝΤ ονόµατα αυτού του block */

FΟR i:=1 SΤΕΡ 1 UΝΤΙL Β(CURRΒL).ΝΟΕΝΤ DΟ

ΒΕGΙΝ LASΤΕL:= LASΤΕL+1; 

S(LASΤΕL):= S(ΤΟΡΕL);

ΤΟΡΕL:= ΤΟΡΕL+1

ΕΝD; /* µετακίνηση ολοκληρώθηκε */

/* Κάνε τώρα το περιβάλλον block τρέχον */

CURRΒL:= Β(CURRΒL).SURRΝΟ

/* Αρχή ρουτίνας εισαγωγής ονόµατος στον πίνακα συµβόλων */

/* υποθέτω ότι το όνοµα που θα εισαχθεί στον πίνακα συµβόλων βρίσκε-

ται στη σφαιρική µεταβλητή ΝΑΜΕ*/

/* βάζω το ΝΑΜΕ στην κορυφή της στοίβας στη θέση TOPEL–1 */

Aν η απάντησή σου είναι ίδια ή παραπλήσια µε την παραπάνω, τότε συγχα-

ρητήρια γιατί όχι µόνο έχεις διαβάσει και κατανοήσει την αντίστοιχη ενό-

τητα πολύ καλά, αλλά ξέρεις και να κάνεις καλή χρήση των σχολίων µέσα

στον κώδικα.

Άν η απάντησή σου απέχει από την παραπάνω, µην το βάζεις κάτω γιατί δεν

ήτανε και εύκολη η άσκηση. Μελέτησε προσεκτικά την απάντηση και διά-

βασε πάλι την αντίστοιχη ενότητα του κεφαλαίου. 

5.5

Γράψε ψευδοκώδικα για την υλοποίηση της ρουτίνας εισαγωγής ενός

identifier στο τρέχον block του πίνακα συµβόλων.
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Αν ο κώδικάς σου είναι σαν της απάντησης, τότε µπράβο σου, προχωράς

πολύ καλά. Αν έχεις κάνει και έλεγχο υπερχείλισης, τότε η απάντησή σου

εκτός από σωστή είναι και πλήρης. Αν όχι, τότε κάνε και έλεγχο υπερχείλι-

σης, είναι απλός.

Αν ο κώδικάς σου δεν είναι όπως στην απάντηση, τότε, µελέτησε την απά-

ντηση και ξαναδοκίµασε.

Παρατήρησε ότι στην παραπάνω ρουτίνα λείπει κάτι βασικό: δεν κάνω έλεγ-

χο µήπως το όνοµα υπάρχει ήδη στον πίνακα συµβόλων. Αν το όνοµα υπάρ-

χει ήδη στον πίνακα πρέπει η ρουτίνα µου να εντοπίζει το γεγονός αυτό και

να ενηµερώνει κατάλληλα το συντακτικό αναλυτή, ο οποίος πρέπει να ανα-

φέρει πιθανό συντακτικό λάθος (πολλαπλή δήλωση ονόµατος). Προσπάθησε

να ξαναγράψεις τη ρουτίνα και συζήτησε τη λύση σου µε τον καθηγητή σου.

/* κανονικά πρέπει εδώ να κάνω και έλεγχο υπερχείλισης της στοίβας. Το

αφήνω όµως να το κάνεις εσύ */

TOPEL:= TOPEL – 1;

S(TOPEL):= NAME;

/* αυξάνω κατά 1 το πλήθος των ονοµάτων του block */

B(CURRBL).NOENT:= NOENT +1;

/* κάνω το δείκτη POINT να δείχνει στην κορυφή της στοίβας */

B(CURRBL).POINT:= TOPEL;

/* τέλος ρουτίνας εισαγωγής ονόµατος στον πίνακα συµβόλων */



6.1

Το δένδρο ανίχνευσης διακοσµηµένο στους αντίστοιχους κόµβους µε τις αντί-

στοιχες µεταφράσεις των E.VAL, I.VAL και LEXVAL δίνεται παρακάτω.
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S

E $

+ E

E IE

II

I digit

digit

digit

digit

*

E

LEXVAL = 2

LEXVAL = 3 LEXVAL = 5

LEXVAL = 4

E.VAL = 23

E.VAL = 115

E.VAL = 119

E.VAL = 5

I.VAL = 5

E.VAL = 4

I.VAL = 4

I.VAL = 23

Αν φτιάξατε αυτό το δένδρο µπράβο σας. Αν όχι, δεν πειράζει, µελετήστε

καλά αυτό το δένδρο και, αφού ξαναδοκιµάσετε και το πετύχετε, δοκιµάστε

και µε κάποια άλλη είσοδο όπως η 7+31*2$.

6.2

Η έκφραση αυτή είναι µια φωλιασµένη µορφή εντολής if–then–else, όπου

το εσωτερικό if–then–else δείχνεται µέσα σε πλαίσιο. 

if a then else a+b 

Η postfix µορφή του εσωτερικού if–then–else είναι η

Aντίστοιχα η postfix µορφή για ολόκληρη την έκφραση είναι η

a cd–ac+ac*?ab+ ?

cd– ac+ ac* ?

if c–d then a+c else a*c
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6.3

Παρατηρώντας προσεκτικά τη µορφή του κώδικα που δείχνεται στο Σχήµα

12(α), µπορούµε να γράψουµε το παρακάτω ΣΚΜ σχήµα του κανόνα Ε –>

id relop id, το οποίο παράγει αυτόν τον κώδικα.

Ε –> id(1) relop id(2) { Τ:=ΝΕWΤΕΜΡ( ); Ε.ΡLACΕ:=Τ;

GΕΝ (if id(1).ΡLACΕ relop id (2).ΡLACΕ

goto ΝΕΧΤQUAD+3);

GΕΝ (Τ:=0);

GΕΝ (goto ΝΕΧΤQUAD+2);

GΕΝ (Τ:=1) }

4. Ε –> Ε(1)

{ Ε.ΤRUΕ:= Ε(1).ΤRUΕ; Ε.FALSΕ:= Ε(1).FALSΕ }

6. Ε –> id(1) relop id(2)

{ Ε.ΤRUΕ:= ΜAΚΕLΙSΤ(ΝΕΧΤQUAD);

Ε.FALSΕ:= ΜAΚΕLΙSΤ(ΝΕΧΤQUAD + 1);

GΕΝ(if id(1).ΡLACΕ relop id(2).ΡLACΕ goto–)

GΕΝ(goto–) }

Αν η απάντηση σας είναι ίδια µε την παραπάνω, συγχαρητήρια, έχετε κατα-

λάβει το βασικό τρόπο δηµιουργίας ενδιάµεσου κώδικα. Αν δεν τα καταφέ-

ρατε, µελετήστε την απάντηση και ξαναδοκιµάστε.

6.4

Οι Σηµασιολογικές δράσεις για τους κανόνες 4 και 6 είναι οι παρακάτω:

Αν η απάντηση σας είναι ίδια µε την παραπάνω, συγχαρητήρια, έχετε κατα-

λάβει πώς χρησιµοποιούµε τις λίστες Ε.ΤRUΕ και Ε.FALSΕ. Αν δεν τα κατα-

φέρατε, δεν πειράζει µελετήστε πάλι την υποενότητα 6.4.2 και ξαναδοκιµά-

στε.



6.5

Υπόδειξη: Θεωρήστε ότι ο κώδικας που θα παραχθεί στην περίπτωση αυτή

είναι της µορφής

V:= Ε(1)

goto ___ [L1}

[L2:] V:= V + Ε(2)

[L1:] if V > Ε(3) goto ___ {LΟΟΡ ΕΧΙΤ}

{ κώδικας του S(1) }

…

goto – [L2]

{LΟΟΡ ΕΧΙΤ}…

Ακόµη θυµηθείτε ότι η αρχική γραµµατική θα πρέπει να µετασχηµατισθεί

από

S –> for V:= Ε(1) step Ε(2) until Ε(3) do S(1)

στην

F1 –> for V:= Ε(1)

F2 –> F1 step Ε(2)

F3 –> F2 until Ε(3)

S –> F3 do S(1)

6.6

Υπόδειξη: Θεωρήστε και πάλι ότι ο κώδικας που θα παραχθεί στην περί-

πτωση αυτή είναι της µορφής:

V:= Ε(1)

goto ___ [L1}

[L2:] V:= V + Ε(2)

[L1:] if V > Ε(3) goto ___ {LΟΟΡ ΕΧΙΤ}

{ κώδικας του S(1) }

…

goto – [L2]

{LΟΟΡ ΕΧΙΤ}…

Τώρα θα πρέπει να εισάγετε µαρκαδόρους στον κανόνα 

S –> for V:= Ε(1) step Ε(2) until Ε(3) do S(1)
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οι οποίοι πρέπει να κρατήσουν τις θέσεις της αρχής του κώδικα των Ε(2),

Ε(3) και S(1). 

∆ιαγραµµατικά οι θέσεις των µαρκαδόρων και τα άλµατα ροής δείχνονται

στο παρακάτω διάγραµµα.

S –> for V :=E(1) step E(2) until E(3) do S(1)

Oι θέσεις�

των µαρκαδόρων

7.1

Η σωστή συσχέτιση της αριστερής µε τη δεξιά στήλη δίνεται παρακάτω

Ο µεταθετός 

κώδικας διευκολύνει πολύ το ∆ηµιουργό Κώδικα.

Το assembly 

πρόγραµµα επιτρέπει τη χωριστή µετάφραση ρουτινών.

Το απόλυτο έχει το προσόν ότι µπορεί να τοποθετηθεί

πρόγραµµα σε συγκεκριµένη περιοχή της µνήµης και 

να εκτελεσθεί αµέσως.

Αν η απάντησή σας είναι ίδια µε την παραπάνω, µπράβο σας. Αν όµως

κάνατε διαφορετικές συσχετίσεις τότε πρέπει να ξαναδιαβάσετε πιο προσε-

κτικά την ενότητα 7.1.

7.2

1. Η εντολή ADD #1, R3 προσθέτει το 1 στα περιεχόµενα του καταχωρητή

R3 και έχει κόστος 2 λέξεων. Η δεύτερη λέξη περιέχει τον ακέραιο αριθ-

µό 1.

2. Η εντολή SUΒ 4(R0), *5(R1) αφαιρεί το ((R0) +4) από το ((R1) +5), όπου

(x) δηλώνει το περιεχόµενο του καταχωρητή ή της θέσης Χ. Το αποτέλε-



σµα αποθηκεύεται στη διεύθυνση προορισµού *5(R1). Το κόστος της

είναι 3 λέξεις, µια και οι σταθερές 4 και 5 φυλάσσονται στις επόµενες δύο

λέξεις µετά την εντολή.

Αν η απάντησή σας είναι ίδια µε την παραπάνω, συγχαρητήρια, έχετε κατα-

νοήσει τόσο την έννοια του κόστους µιας εντολής, όσο και τους τρόπους προ-

σπέλασης διευθύνσεων του υποθετικού υπολογιστή. Αν η απάντησή σας είναι

διαφορετική, τότε θα πρέπει να ξαναδιαβάσετε την ενότητα 7.3 και να προ-

σπαθήσετε πάλι.

7.3

Με τις υποθέσεις της άσκησης µπορούµε να δηµιουργήσουµε την ακολου-

θία

η οποία έχει κόστος 2 λέξεων, ή την ακολουθία

µε κόστος 3 και µε την υπόθεση ότι το Β δε χρειάζεται στη συνέχεια (είναι

νεκρό). Η δεύτερη ακολουθία γίνεται ελκυστική, αν η τιµή του C πρόκειται

να ξαναχρησιµοποιηθεί στη συνέχεια (µέσα στο βασικό block), οπότε µπο-

ρούµε να την πάρουµε από τον Rj. Εν γένει, υπάρχει µεγάλος αριθµός από

διαφορετικές περιπτώσεις που πρέπει να εξετάζονται κατά τη δηµιουργία

κώδικα.

7.4

Ο σωστός ορισµός πρέπει να συµπληρωθεί µε τα εξής:

1. Οι τετράδες πρέπει να βρίσκονται µέσα στο ίδιο βασικό block.

2. Η τετράδα j έπεται της i.

3. Το Α στην τετράδα j πρέπει να µην είναι διεύθυνση προορισµού της τετρά-

δας j διότι τότε θα είναι νεκρό και δεν θα έχει επόµενη χρήση (οπότε θα

πρέπει να εκδοθεί εντολή καταχώρησης στο Α).

ADD Rj, Ri

ΜΟV C, Rj

ADD C, Ri
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7.5

Για τις δύο πρώτες περιπτώσεις µπορούµε προφανώς να εξαλείψουµε τις

εντολές αυτές. 

Στην τρίτη περίπτωση, πολλαπλασιασµού επί δύο, όπως στην A:=2*A µπο-

ρούµε να αντικαταστήσουµε τον πολλαπλασιασµό µε πρόσθεση (Α:=Α+Α)

ή µε εντολή µετατόπισης (shift), αν το έντελο A είναι σταθερής υποδιαστο-

λής. 

Για την τέταρτη περίπτωση σηµειώνουµε ότι ορισµένες εντολές µηχανής

θεωρούνται «φθηνότερες» από άλλες. Για παράδειγµα είναι φθηνότερο να

υλοποιήσουµε την A^2 µε A*A αντί µίας κλήσης σε κάποια ρουτίνα ύψω-

σης σε δύναµη.

Παρόµοια πολλαπλασιασµός σταθερής υποδιαστολής ή διαίρεση µε µία

δύναµη του δύο είναι προτιµότερο να υλοποιηθεί µε εντολή µετατόπισης.

Με την ευκαιρία να σηµειώσουµε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δηµι-

ουργίας κώδικα µπορούµε να εκµεταλλευθούµε ιδιοµορφίες του υπολογιστή.

Κάποιοι υπολογιστές µπορεί να διαθέτουν hardware εντολές για την υλο-

ποίηση συγκεκριµένων λειτουργιών αποδοτικότερα. Η χρήση αυτών των

εντολών µπορεί να βελτιώσει το χρόνο εκτέλεσης του προγράµµατος σηµα-

ντικά. Για παράδειγµα υπάρχουν εντολές που προσθέτουν ή αφαιρούν την

σταθερή 1 (ένα) στο (από) το έντελο πριν ή µετά τη χρήση της τιµής του. Η

χρήση της δυνατότητας αυτής βελτιώνει σηµαντικά την ποιότητα του κώδι-

κα, όταν µπαίνει ή βγαίνει ένα στοιχείο σε κάποια στοίβα, όπως στην περί-

πτωση που περνάµε τις παραµέτρους µιας ρουτίνας. Ακόµη µπορούµε να

κάνουµε χρήση της δυνατότητας αυτής στον κώδικα για εντολές της µορφής

Χ:=Χ+1.
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1.1

Ο Λεκτικός Αναλυτής αναγνωρίζοντας το «5» βλέπει τον επόµενο χαρακτή-

ρα να είναι η τελεία «.», άρα δεν µπορεί να καταλήξει αν πρόκειται για την

ακέραια σταθερή «5» ή για την πραγµατική σταθερή «5.», προχωράει επο-

µένως στον επόµενο χαρακτήρα «Ε» και τώρα έχει µπροστά του την συµ-

βολοσειρά «5.Ε». Η συµβολοσειρά αυτή είναι πιθανό να είναι µια πραγµα-

τική σταθερή σε εκθετική µορφή αρκεί ο επόµενος χαρακτήρας να είναι πρό-

σηµο (+|–) ή ψηφίο. Πρέπει λοιπόν να διαβάσει και τον επόµενο χαρακτήρα

πριν καταλήξει για τον τύπο του token που προσπαθεί να αναγνωρίσει. Έτσι,

διαβάζει υποχρεωτικά και τον χαρακτήρα «Q» για να αναγνωρίσει τελικά ότι

πρόκειται για την ακέραια σταθερή «5».

Μετά την αναγνώριση του «5» ο δείκτης του Λεκτικού Aναλυτή δείχνει την

τελεία του ΕQ και επιστρέφει στο Συντακτικό Aναλυτή το ζεύγος: τύπος

«constant» (σταθερή) και τιµή «5» ή ένα δείκτη στον Πίνακα Συµβόλων.

Μετά την πλήρη αναγνώριση της εντολής από το Λεκτικό Aναλυτή η σειρά

των tokens µοιάζει µε την

[if, ] [(, ] [const, 341] [eq, ] [id, 729] [), ] [goto, ] [label, 554]

όπου ο δείκτης µέσα στις τετραγωνικές παρενθέσεις δίνει τη σχετική θέση

στον Πίνακα Συµβόλων, όπου φυλάσσονται οι πληροφορίες για τις σταθε-

ρές, τις µεταβλητές και τις επιγραφές (constants, variables, labels).

1.2

(α) µε την υπόθεση ότι το Β βρίσκεται στον Accumulator και το A πρόκει-

ται να χρησιµοποιηθεί σε επόµενη έκφραση (έχει επόµενη χρήση) αντί του

(2) µπορώ να φτιάξω µόνο

ADD C (3)

(β) αν δεν έχω πληροφορία για την επόµενη χρήση (next use) του A ή ξέρω

ότι το A δεν έχει επόµενη εκχώρηση φτιάχνω:

ADD C

SΤΟRΕ A 

(γ) άλλοι συνδυασµοί είναι δυνατοί.
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2.1

Παρατηρούµε κατ’ αρχήν ότι το διάγραµµα για τα keywords δε συνδυάζε-

ται µε εκείνο των identifiers, διότι δηµιουργούνται προβλήµατα σύγκρουσης

καταστάσεων, π.χ. βλέποντας τα γράµµατα «els» δεν µπορούµε να διακρί-

νουµε αν είµαστε στην κατάσταση 12 ή την 24.

Στα διαγράµµατα που δείχνονται παρακάτω δεν υπάρχουν έξοδοι λάθους.

Επίσης στις καταστάσεις 5, 9, 13, 16 και 21 δεν φαίνεται ότι, στην περίπτω-

ση που ο επόµενος χαρακτήρας είναι γράµµα ή ψηφίο, τότε µεταβαίνουµε

στην κατάσταση 24 (identifier).

start

d = digit�

l = letter�

l/d = letter or digt

0 2 3 4 51 6

*

start

Constrant:

B E G I N b

nl

7 8 9 10

*
E N D b

nl

11 12 13 14

*
L S E b

nl

nl

Keyvords

return(1,)

return(2,)

15 16 17

*
I F b

nl
return(3,)

18 19 20 21 22

*
T H E N b

26 27 28

*
d

d

not d

nl

return(4,)

return(7, install(   ))

return(5,)

start

Identifier:

23 24 25

*
l

l/d

not l/d
return(6, install(   ))



2.2

Ο Λεκτικός Αναλυτής (L) που φτιάχνει ο LΕΧ επιστρέφει πάντοτε στο Συντα-

κτικό Aναλυτή µια ποσότητα, τον τύπο του token. Για να επιστρέψει και

κάποια τιµή, η τιµή αυτή τοποθετείται στην καθολική µεταβλητή LΕΧVAL.

Το παρακάτω «πρόγραµµα» καθορίζει τον Λεκτικό Aναλυτή που επιθυµούµε:

AUΧΙLΙARΥ DΕFΙΝΙΤΙΟΝS

letter=A|Β|…|Ζ

digit =0|1|…|9

ΤRAΝSLAΤΙΟΝ RULΕS

begin {return 1}

end {return 2}

if {return 3}

then {return 4}

else {return 5}

letter (letter|digit)* {LΕΧVAL:=ΙΝSΤALL(); return 6}

digit* {LΕΧVAL:=ΙΝSΤALL(); return 7}

< {LΕΧVAL:=1; return 8}

< = {LΕΧVAL:=2; return 8}

= {LΕΧVAL:=3; return 8}

<> {LΕΧVAL:=4; return 8}

> {LΕΧVAL:=5; return 8}

> = {LΕΧVAL:=6; return 8}
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=

Relational operators:

start 29 30 31

*

<
not�

=/<

not =

return(8,1)

32 return(8,2)

=
37 return(8,6)

>
33 return(8,4)

=
34 return(8,3)

>
35 36 return(8,5)

™¯‹Ì· 2.4

∆ιαγράµµατα Μετάβασης

Καταστάσεων για τα

tokens του Σχήµ. 2.3

™¯‹Ì· 2.8

Το «Πρόγραµµα» του LΕΧ

για τα tokens 

του Σχήµατος 2.3



Πράγµατι, αν ξεκινήσετε µε τον κανόνα ΕÆΕ+Ε θα καταλήξετε στο δένδρο

(α), που αντιστοιχεί στην άνω αριστερά παραγωγή του Σχήµατος 3.2, ενώ αν

ξεκινήσετε µε τον κανόνα ΕÆΕ*Ε, θα καταλήξετε στο δένδρο (β), το οποίο

αντιστοιχεί στην άνω δεξιά παραγωγή του ίδιου σχήµατος. Ο λόγος για τον

οποίο η πρόταση id+id*id έχει δύο διαφορετικά δένδρα ανίχνευσης είναι,

διότι η γραµµατική (7) είναι διφορούµενη. Αν παρατηρήσετε λίγο τη γραµ-

µατική αυτή θα δείτε ότι δεν εκφράζει τις προτεραιότητες ούτε τις προσε-

ταιριστικότητες των τελεστών. Για παράδειγµα η γραµµατική αυτή υποδη-

λώνει, ότι οι τελεστές + και * έχουν την ίδια προτεραιότητα. Επιπλέον, δεν
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Aς υποθέσουµε ότι ο L που θα προκύψει από τους παραπάνω κανόνες έχει

είσοδο begin ακολουθούµενο από ένα κενό. Το πρώτο και το έκτο πρότυπο

ταιριάζουν στο begin και κανένα πρότυπο δεν ταιριάζει σε ολόκληρη τη συµ-

βολοσειρά εισόδου. Μια και το πρότυπο «begin» προηγείται στους κανόνες

από εκείνο των identifiers (έκτο), ο L αναγνωρίζει το keyword begin. Aνά-

λογη κατάσταση εµφανίζεται στην αναγνώριση των < = και <.

3.1

E Þ E + E E Þ E * E

Þ id + E Þ E + E * E

Þ id + E * E Þ id + E * E

Þ id + id * E Þ id + id * E

Þ id + id * id Þ id + id * id

µε δύο αντίστοιχα δέντρα ανίχνευσης:

™¯‹Ì· 3.2

Tα δένδρα ανίχνευσης της

πρότασης id+id*id

E

E E+

�

id
E E*

�

id id

E

E E*

�

id
E E+

�

id id



1 8 3A ¶ A N T H ™ E I ™  ¢ PA ™ T H P I O T H T ø N

έχουµε τρόπο να αποφασίσουµε ποιoν από τους εναλλακτικούς κανόνες πρέ-

πει να χρησιµοποιήσουµε σε κάθε παραγωγή. Έτσι µπορούµε να φτιάξουµε

είτε το ένα δένδρο είτε το άλλο.

3.2

statÆ if cond then stat

| if cond then stat else stat (11)

| other – stat

Για να δούµε, αν η γραµµατική (11) είναι διφορούµενη, πρέπει να εξετά-

σουµε, µήπως για κάποια πρότασή της προκύπτουν περισσότερα από ένα

δένδρα ανίχνευσης. Έτσι βλέπουµε ότι η πρόταση

if C1 then S1 else if C2 then S2 else S3

θα δώσει το παρακάτω δένδρο:

stat

if thencond stat else stat

if thencond stat else stat

C2 S2 S3

™¯‹Ì· 3.3

∆ένδρο ανίχνευσης της 

if C1 then S1 else if C2

then S2 else  S3 

Η (11) όµως είναι τελικά διφορούµενη διότι η πρόταση 

Η (11) όµως είναι τελικά διφορούµενη, διότι η πρόταση

if C1 then if C2 then S1 else S2 (12)

έχει τα δύο δένδρα ανίχνευσης που δίνονται στο Σχήµα 3.4.

Σε όλες τις γλώσσες προγραµµατισµού που περιέχουν τέτοιες εντολές προ-

τιµάται το δένδρο (α). Ο γενικός κανόνας που χρησιµοποιείται είναι: κάθε

else να ζευγαρώνεται µε το πλησιέστερο προηγούµενο αζευγάρωτο then.

Aυτό αποτελεί τον κανόνα αποδιφοροποίησης ο οποίος, αν θέλουµε, µπορεί
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stat

if thencond stat else stat

stat

if thencond

C1

statif thencond

C2 S1

C2 S1 S2

stat

if thencond stat else stat

C1 S2

™¯‹Ì· 3.4

Tα δένδρα ανίχνευσης της

if C1 then if C2 then S1

else S2

να εισαχθεί στη γραµµατική (11) και να πάρουµε την εξής:

stat Æ matched – stat | unmatched – stat

matched – stat Æ if cond then matched – stat else matched – stat 

| other – stat

unmatched – stat Æ if cond then stat

| if cond then matched – stat else unmatched – stat

Η γραµµατική αυτή δηµιουργεί τις ίδιες συµβολοσειρές µε την (11), αλλά

επιτρέπει ένα µόνο δένδρο για την (12), δηλαδή αυτό που συσχετίζει κάθε

else µε το προηγούµενο αζευγάρωτο then. Στο Κεφάλαιο 4 θα δούµε και ένα

άλλο τρόπο αποδιφοροποίησης της (11).



4.1

(α) Η γραµµατική (5) είναι Οperator γραµµατική αλλά δεν είναι

Οperator–Ρrecedence γραµµατική, διότι µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι

ισχύουν δύο σχέσεις προτεραιότητας µεταξύ + και +. Συγκεκριµένα, από τον

κανόνα (3), αν αAbβ είναι το Ε+Ε (δηλ. α = ε, A = Ε, b = + και β = Ε), το δε

A => γaδ θα µπορούσε να είναι το Ε => Ε+Ε (όπου γ=Ε, a=+, και δ=Ε), τότε

+ ∑> +. Aν χρησιµοποιήσουµε τον κανόνα (2) για τις ίδιες συµβολοσειρές

θα διαπιστώσουµε ότι + <∑ +.

(β) Η (5) όµως µπορεί να µετασχηµατισθεί στην παρακάτω γραµµατική η

οποία είναι Οperator Ρrecedence και µη διφορούµενη.

Ε Æ Ε + Τ | Τ

Τ Æ Τ * F | F (6)

F Æ ( Ε ) | id

(γ) Θα κατασκευάσουµε τώρα τον πίνακα των σχέσεων προτεραιότητας όλων

των τερµατικών συµβόλων για την γραµµατική (6). Ο πίνακας αυτός είναι εκεί-

νος που θα κατευθύνει το Συντακτικό Αναλυτή στην επιλογή των handles.

Κατ’ αρχήν βρίσκουµε για κάθε µη τερµατικό, εκείνα τα τερµατικά που µπο-

ρούν να είναι πρώτα ή τελευταία τερµατικά σε µια συµβολοσειρά, η οποία

παράγεται από αυτό το µη τερµατικό. Παρατηρούµε ότι όλες οι παραγωγές

από το F θα έχουν τα σύµβολα (ή id σαν πρώτο τερµατικό και τα σύµβολα)

ή id σαν τελευταίο. Μια παραγωγή από το Τ µπορεί να αρχίζει Τ => Τ*F,

που δείχνει ότι ο * µπορεί να είναι και πρώτο και τελευταίο τερµατικό σύµ-

βολο από τις παραγωγές του Τ. Ακόµη, µια παραγωγή του Τ µπορεί να αρχί-

ζει µε Τ => F, που δείχνει ότι κάθε πρώτο ή τελευταίο τερµατικό που παρά-

γεται από το F, είναι επίσης ένα πρώτο ή τελευταίο τερµατικό που παράγε-

ται από το Τ. Έτσι το Τ έχει τους *, (, id σαν πρώτα και τους *, ), id σαν

τελευταία τερµατικά σε µια παραγωγή του. Παρόµοια για το Ε βρίσκουµε

ότι τα +, *, (, id µπορούν να είναι πρώτα και τα *, +, ), id τελευταία τερµα-

τικά που προκύπτουν από τις παραγωγές του Ε.

Έχουµε λοιπόν τον πίνακα του Σχήµατος 4.2,

Μη Τερµατικό Πρώτα Τερµατικά Τελευταία Τερµατικά

Ε *, +, (, id *, +, ), id

Τ *, (, id *, ), id

F (, id ), id
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™¯‹Ì· 4.2

Πίνακας µε τα πρώτα και

τελευταία τερµατικά σύµ-

βολα των Ε, Τ και F
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Για να υπολογίσουµε τώρα τη σχέση =∑, ψάχνουµε τα δεξιά µέλη της (6) για

δυο τερµατικά σύµβολα µε ένα µη τερµατικό ή τίποτα στην µέση. Βρίσκου-

µε λοιπόν από τον κανόνα F Æ ( Ε ) ότι ( =∑ ).

Κατόπιν εξετάζουµε τη σχέση <∑. Ψάχνουµε τα δεξιά µέρη των κανόνων για

ένα τερµατικό στο αριστερό µέρος ενός µη τερµατικού για να παίξουν τους

ρόλους των a και A του κανόνα (2). Για κάθε τέτοιο ζεύγος, το a σχετίζεται

µε <∑. µε κάθε τερµατικό που µπορεί να είναι πρώτο σε κάποια συµβολοσει-

ρά παραγόµενη από το A. Στην (6) εξετάζουµε τα + και Τ στο δεξιό µέρος

Ε+Τ, τα * και F στο Τ*F, και τα (και Ε στο (Ε). Το ζευγάρι +:Τ δίνει + <∑ *,

+ <∑ (, και + <∑ id. Το ζευγάρι *:F δίνει * <∑ (, και * <∑ id. Το ζευγάρι (:Ε

δίνει (<∑*, (<∑ +, (<∑ C, και (<∑ id. Τέλος προσθέτουµε τις σχέσεις $| <∑ *, $|

<∑ +, $| <∑ (, και $| <∑ id, µια και το $| πρέπει να συνδέεται µε την σχέση <∑
µε όλα τα δυνατά πρώτα τερµατικά παραγόµενα από το αρχικό σύµβολο Ε.

Συµµετρικά κατασκευάζουµε τη σχέση ∑>. Ψάχνουµε τις δεξιές πλευρές για

ένα µη τερµατικό στα αριστερά ενός τερµατικού, για να παίξουν τους ρόλους

των A και b του κανόνα (3). Τότε κάθε τερµατικό που µπορεί να είναι τελευ-

ταίο σε µια συµβολοσειρά που παράγεται από το A, σχετίζεται µε ∑> µε το b.

Έτσι στην (6) τα ζευγάρια που αντιστοιχούν στα A και b είναι Ε:+, Τ:*, και Ε:).

Άρα θα έχουµε τις σχέσεις *∑>+, + ∑>+, )∑>+, id∑>+, *∑>*, )∑>*, id∑>*,

*∑>), +∑>), )∑>) και id∑>).

Aκόµη προσθέτουµε τις σχέσεις *∑>$, +∑>$, )∑>$ και id∑>$, σύµφωνα µε

τον κανόνα (3). Έχουµε λοιπόν τον πίνακα του Σχήµατος 4.3.

™¯‹Ì· 4.3

Ο πίνακας προτεραιοτή-

των της Ο–Ρ 

γραµµατικής (6)

+

•>

* ( ) id $

<• <• •> <• •>

•> •> <• •> <• •>

<• <• <• •�
= <• e4

•> •> e3 •> e3 •>

•> •> e3 •> e3 •>

<• <• <• e2 <• e1

+

*

(

)

id

$
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4.2

στοίβα είσοδος έξοδος

$ Ε id+id*id$

$ Ε' Τ id+id*id$ Ε –> ΤΕ'

$ Ε' Τ' F id+id*id$ Τ –> FΤ'

$ Ε' Τ' id id+id*id$ F –> id

$ Ε' Τ' +id*id$

$ Ε' +id*id$ Τ' –> ε

$ Ε' Τ + +id*id$ Ε' –> +ΤΕ'

$ Ε' Τ id*id$

$ Ε' Τ' F id*id$ Τ –> FΤ'

$ Ε' Τ' id id*id$ F –> id

$ Ε' Τ' *id$

$ Ε' Τ' F* *id$ Τ' –> *FΤ'

$ Ε' Τ' F id$

$ Ε' Τ' id id$ F –> id

$ Ε' Τ' $

$ Ε' $ Τ' –>ε

$ $ Ε' –>ε

5.1

Παρατηρούµε ότι θα υπάρξουν 3 συγκρούσεις µε τα S1, S2, S3 πριν το S4

τελικά αποθηκευτεί στην 5η θέση που είναι κενή.

Από το παράδειγµα φαίνεται το µειονέκτηµα της µεθόδου µετά από µερικές

συγκρούσεις. Οι θέσεις εισόδου τείνουν να οµαδοποιούνται σχηµατίζοντας

µακριές αλυσίδες από γεµάτες θέσεις.

Μια προσέγγιση του µέσου αριθµού συγκρίσεων για την εύρεση ενός στοι-

χείου, δίνεται από τη σχέση

Ε = (1–lf/2) /(1–lf)

όπου If ο συντελεστής φόρτου. Έτσι για πίνακα γεµάτο κατά 10% αναµέ-

νουµε 1.06 συγκρίσεις. Για γεµάτο κατά 50% 1.5 συγκρίσεις και για γεµάτο

™¯‹Ì· 4.8

Τα βήµατα του Αναλυτή

για είσοδο id+id*id



κατά 90% 5.5 συγκρίσεις. Σηµειώνεται ότι το Ε δεν εξαρτάται από το µέγε-

θος του πίνακα, αλλά από το πόσο γεµάτος είναι.

5.2

Ο κώδικας ο οποίος θα υλοποιεί το άνοιγµα, δηλαδή τη δηµιουργία, ενός

νέου block, θα εκτελεσθεί από ένα bottom up συντακτικό αναλυτή, όταν

αυτός αναγνωρίσει το ΒΕGΙΝ στην κορυφή της στοίβας και το «µειώσει»

στο <blockbegin>. Στο συντακτικό αναλυτή έχει δοθεί ο κανόνας και η

δράση ως εξής:

<blockbegin> Æ ΒΕGΙΝ { κώδικας της δράσης }

Εµείς γνωρίζουµε ότι το αποτέλεσµα της δράσης πρέπει να είναι να προ-

σθέσει ένα στοιχείο στο block list και να κάνει το στοιχείο αυτό να αναφέ-

ρεται σαν το τρέχον block. Έτσι, λαµβάνοντας υπόψη τη δοµή του πίνακα

και τις µεταβλητές που µας δόθηκαν, γράφουµε την παρακάτω δράση.
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{

/* αύξησε κατά ένα το µέγιστο αριθµό block LASΤΒL */

LASΤΒL:= LASΤΒL+1;

/* βάλε στη θέση LASΤΒL του block list µια τριάδα τιµών που αντιστοι-

χούν στο περιβάλλον block (SURRNO), στο πλήθος των τοπικών µετα-

βλητών (NOENT) και τη θέση του πίνακα που θα βρίσκονται οι µεταβλη-

τές αυτές (POINT) */

Β(LASΤΒL):= (CURRΒL, 0, ΤΟΡΕL);

/* κάνε το block αυτό τρέχον /*

CURRΒL:= LASΤΒL;

}

<block> Æ <blockbegin><decllist>;<statlist> ΕΝD {δράση κλεισίµατος}

Το κλείσιµο ενός block θα υλοποιηθεί, σε αντιστοιχία µε το άνοιγµα, όταν ο

συντακτικός αναλυτής, µε βάση τον κανόνα

αναγνωρίσει στην κορυφή της στοίβας το

<blockbegin><decllist>;<statlist> ΕΝD

το οποίο και θα µειώσει σε <block>. Τότε θα εκτελέσει και τον κώδικα

{δράση κλεισίµατος}.
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6.1

Η σηµασιολογική δράση περιγράφεται στο Σχήµα 6.13 και χρησιµοποιεί δύο

µεταφραστικά πεδία Ε.ΡLACΕ και Ε.ΜΟDΕ για το µη τερµατικό σύµβολο

Ε. Ο αναλυτής εποµένως θα χρειάζεται δύο πεδία στη στοίβα µετάφρασης

για την υλοποίηση αυτού του µεταφραστικού σχήµατος. Καθώς ο αριθµός

των τύπων (modes) αυξάνει, αυξάνουν κατά δύναµη του δύο και οι διαφο-

ρετικές περιπτώσεις (ή και χειρότερα αν υπάρχουν τελεστές µε περισσότε-

ρα από δύο έντελα). Χρειάζεται λοιπόν προσεκτική κωδικοποίηση των σηµα-

σιολογικών κανόνων, όταν αυξάνει ο αριθµός των τύπων (modes).

{ Τ:= ΝΕWΤΕΜΡ( ) ;

if Ε(1).ΜΟDΕ = ΙΝΤΕGΕR and Ε(2).ΜΟDΕ = ΙΝΤΕGΕR

then begin

GΕΝ(Τ:=Ε(1).ΡLACΕ int op Ε(2).ΡLACΕ) ;

Ε.ΜΟDΕ:= ΙΝΤΕGΕR

end

else if Ε(1).ΜΟDΕ= RΕAL and Ε(2).ΜΟDΕ = RΕAL

then begin

GΕΝ(Τ:=Ε(1).ΡLACΕ real op Ε(2).ΡLACΕ) ;

Ε.ΜΟDΕ:= RΕAL

end

else if Ε(1).ΜΟDΕ = ΙΝΤΕGΕR /* and Ε(2).ΜΟDΕ=RΕAL*/

then begin

U:=ΝΕWΤΕΜΡ( ) ;

GΕΝ(U:=inttoreal Ε(1).ΡLACΕ) ;

GΕΝ(Τ:=U real op Ε(2). ΡLACΕ) ;

Ε.ΜΟDΕ:=RΕAL

end

else /* Ε(1).ΜΟDΕ = RΕAL and Ε(2).ΜΟDΕ = ΙΝΤΕGΕR*/

begin

U:=ΝΕWΤΕΜΡ( ) ;

GΕΝ(U:=inttoreal Ε(2).ΡLACΕ) ;

GΕΝ(Τ:=Ε(1).ΡLACΕ real op U) ;

Ε.ΜΟDΕ:= RΕAL

end;

Ε. ΡLACΕ:=Τ }

™¯‹Ì· 6.13

Σηµασιολογική δράση 

για τον κανόνα 

Ε –> Ε(1) οp Ε(2)



6.2

Στη (2), όπου το Α δηλώνει εντολή καταχώρησης, απλώς αρχικοποιούµε τη

λίστα S.NEXT.

(2)     S–>A {  S.NEXT:= MAKELIST() }

(1)     S–>begin L end {  S.NEXT:=L.NEXT }
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(3)     L–>L(1) ; M S {  BACKPATCH(L(1).NEXT, M.QUAD)

L.NEXT:=S.NEXT}

Στην (3) γίνεται χρήση του µαρκαδόρου Μ, διότι χρειαζόµαστε να πισοµπα-

λώσουµε το L(1).NEXT να δείχνει στην αρχή του κώδικα του S.

6.3

Αριστερή παραγοντοποίηση του if στο S δίνει

S –> if Ε then S ΤAΙL

ΤAΙL –> else S | ε

Κατόπιν απαλείφουµε την αριστερή αναδροµή στους κανόνες του L και έχου-

µε το

L –> L ; S | S

να γίνεται

L –> S L'

L' –> ; S L' | ε

Παρακάτω δίνεται η ρουτίνα S. Για απλοποίηση της ρουτίνας έχουν παρα-

λειφθεί εντολές οι οποίες αφαιρούν σύµβολα, όπως if ή while, από τη συµ-

βολοσειρά εισόδου.

Ρrocedure S ( ) ;

Switch (first input token)

begin

case 'if':

begin ( Ε.ΤRUΕ, Ε.FALSΕ):= Ε( ) ;

/* Ε recognizes a Βoolean expression and

returns Ε.ΤRUΕ and Ε.FALSΕ */

ΒACΚΡAΤCΗ(Ε.ΤRUΕ, ΝΕΧΤQUAD) ;

/* note that no marker nonterminal is needed, we can
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backpatch as soon as the expression is found. */

if next input symbol is 'then' then S(1).ΝΕΧΤ:=S( )

/* S returns S.ΝΕΧΤ */

else ΕRRΟR( ) ;

if next input symbol is 'else' then

begin

GΕΝ (goto –): /* jump after S(2) */

ΒACΚΡAΤCΗ (Ε.FALSΕ, ΝΕΧΤQUAD);

/* ΝΕΧΤQUAD is now the beginning of the 

statement following the code for S(1) */

S(1).ΝΕΧΤ:=ΜΕRGΕ(S(1).ΝΕΧΤ, 

ΜAΚΕLΙSΤ(ΝΕΧΤQUAD–1));

S(2). ΝΕΧΤ:= S( );

/* S returns S.ΝΕΧΤ */

return ΜΕRGΕ (S(1).ΝΕΧΤ, S(2).ΝΕΧΤ)

/* S returns its own S.ΝΕΧΤ list */

end

else /* no else part is present */

return ΜΕRGΕ (S(1).ΝΕΧΤ, Ε.FALSE)

end /* 'if' case */

case 'while':

begin

QUAD:= ΝΕΧΤQUAD;

/* Τo remember the beginning quadraple for the expression */

(Ε.ΤRUΕ, Ε.FALSΕ):= Ε ( ) ;

ΒACΚΡAΤCΗ(Ε.ΤRUΕ, ΝΕΧΤQUAD);

if next input symbol is 'do' then

begin

S(1).ΝΕΧΤ:= S ( ) ;

ΒACΚΡAΤCΗ(S(1).ΝΕΧΤ, QUAD);

GΕΝ (goto QUAD);

/* S jumps to the code for Ε after it finishes */

return Ε.FALSΕ

/* S. ΝΕΧΤ for the while–statement is the list Ε. FALSΕ */

end



else ΕRRΟR ( )

end /* 'while' case */

case 'begin':

begin

L.ΝΕΧΤ:= L ( )

/* L Returns L.ΝΕΧΤ */

return L.ΝΕΧΤ

end /* 'begin' case */

case 'id': /* do not remove id from input string */

begin

A( ) ;

/* search for assignment statement */

return ΜAΚΕLΙSΤ ( )

/* return empty list for S. ΝΕΧΤ */

end /* 'id' case */

default: ΕRRΟR ( )

end /* Switch ends here */

7.1

Μπορούµε να δηµιουργήσουµε τις παρακάτω ακολουθίες εντολών µε το

αντίστοιχο κόστος τους, υποθέτοντας ότι οι καταχωρητές R1 και R2 περιέ-

χουν τις τιµές των Β και C αντίστοιχα και η τιµή του Β δε χρειάζεται µετά

την εκχώρηση.
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1. ΜΟV Β, R0

ADD C, R0

ΜΟV R0, A Κόστος 6

2. ΜΟV Β, A

ADD C, A Κόστος 6

3. ΜΟV *R1, *R0

ADD *R2, *R0 Κόστος 2

Και άλλες ακολουθίες εντολών είναι δυνατές. Για παράδειγµα, καλύτερος

κώδικας µπορεί να παραχθεί για την εντολή A:=Β+C, αν δηµιουργήσουµε

την απλή εντολή ADD Rj, Ri, µε κόστος 1, και αφήσουµε το αποτέλεσµα A
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στον Ri. Αυτό είναι δυνατό µόνο όταν ο Ri περιέχει το Β, ο Rj περιέχει το C

και το Β δε χρειάζεται (not live) µετά την εντολή.

Παρατηρούµε λοιπόν ότι για να παράγουµε «καλό» κώδικα για αυτή τη

µηχανή (όπως και τις περισσότερες) πρέπει να κάνουµε καλή χρήση στις

δυνατότητές της για προσπέλαση διευθύνσεων.

7.2

Αν το Β είναι σε κάποιο καταχωρητή, απλώς άλλαξε τους περιγραφείς κατα-

χωρητών και διεύθυνσης έτσι ώστε να καταγράφουν ότι η τιµή του A βρί-

σκεται τώρα µόνο στον καταχωρητή που έχει την τιµή του Β. Αν το Β δεν

έχει επόµενη χρήση και δεν είναι ζωντανό κατά την έξοδο του block, ο κατα-

χωρητής δεν έχει πλέον την τιµή του Β. 

Αν το Β είναι στη µνήµη πρέπει να χρησιµοποιήσουµε την GΕΤRΕG για να

βρούµε έναν καταχωρητή στον οποίο να φορτώσουµε το Β και να κάνουµε

τον καταχωρητή αυτό να είναι η θέση του A. Αλλιώς, µπορούµε να δηµι-

ουργήσουµε µία εντολή , που είναι προτιµότερο, αν η τιµή του

A δεν έχει επόµενη χρήση στο block.

ΜΟV Β, A





BÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·

Η βιβλιογραφία γύρω από τους Μεταγλωττιστές παρουσιάζει µια ιδιοµορφία,

η οποία είναι αποτέλεσµα τριών παραγόντων: της πολυπλοκότητας των Μετα-

γλωττιστών, του εξαιρετικά µεγάλου όγκου θεωρητικής γνώσης, που είναι απα-

ραίτητη για µια πλήρη θεωρητική τεκµηρίωση, και του γεγονότος ότι για να

δοθεί ένα ολοκληρωµένο «παράδειγµα» κατασκευής ενός µετρίου µεγέθους

Μεταγλωττιστή, χρειάζεται ένα ογκώδες βιβλίο µόνο γιαυτό. Έτσι, αφενός µεν,

δεν υπάρχουν βιβλία που να καλύψουν την ύλη πλήρως θεωρητικά και πρα-

κτικά, αφετέρου δε, τα υπάρχοντα βιβλία καλύπτουν κατά κανόνα τον ένα από

τους δυο αυτούς άξονες και είναι (εκτός ελάχιστων περιπτώσεων) εξαιρετικά

µεγάλης έκτασης. Για το λόγο αυτό στη Θεµατική Υποενότητα «Μεταγλωττι-

στές», σας δίνεται το «βασικό» θεωρητικό και λειτουργικό πλαίσιο µε απλό

και κατανοητό τρόπο και η κατά το δυνατόν λιγότερη θεωρία, ενώ στην Θεµα-

τική Υποενότητα «Eργαστηριακές Ασκήσεις µεταγλωττιστών» (ΘΕ 9.1) σας

δίνεται συµπληρωµατικό θεωρητικό υλικό και εργαλεία, και µέσω µιας σειράς

αυξητικών ασκήσεων θα έχετε τη δυνατότητα να κατασκευάσετε ένα µικρό

Μεταγλωττιστή ή ∆ιερµηνευτή.

Στη βιβλιογραφία που ακολουθεί θα διαπιστώσετε ότι τα περισσότερα βιβλία

χωρίζονται σε «θεωρητικά» και «εφαρµοσµένα». Σε πρώτη φάση θα χρεια-

σθείτε λιγότερο τα βιβλία εφαρµογής και γιαυτό σας συνιστώ να ασχοληθείτε

µε αυτά λίγο αργότερα, όταν θα έχετε καταλάβει τα βασικά πράγµατα γύρω

από Μεταφραστές και παράλληλα θα έχετε αποκτήσει ικανοποιητική προ-

γραµµατιστική εµπειρία. Η παρακάτω βιβλιογραφία παρ’ ότι είναι περιορι-

σµένη καλύπτει επαρκώς και τις δυο κατηγορίες βιβλίων.

[1] R. Ηunter, Compilers: Τheir Design and Construction Using Ρascal, John

Wiley & Sons, 1985.

Είναι ένα καλογραµµένο βιβλίο για σχεδίαση Μεταγλωττιστών, στο

οποίο οι διάφοροι αλγόριθµοι που περιγράφονται είναι γραµµένοι σε

Pascal. Το βιβλίο αυτό είναι από τα ελάχιστα βιβλία για Μεταγλωττιστές

µε τόσο µικρό αριθµό σελίδων (272), που όµως καλύπτει ικανοποιητικά

το αντικείµενό του για προπτυχιακό επίπεδο. Θεωρώ ότι µαζί µε το

βιβλίο του Μ. Σκορδαλάκη (δείτε παρακάτω), αποτελεί καλό συµπλη-

ρωµατικό υλικό της Θεµατικής Υποενότητας Μεταγλωττιστές. ∆ίνει

βασικές αρχές και λειτουργίες χωρίς όµως έµφαση σε πρακτικές εφαρ-

µογές, διότι τότε θα αύξανε ο όγκος του βιβλίου κατά πολύ. Ένα ιδιαί-
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τερο χαρακτηριστικό αυτού του βιβλίου είναι η χρήση του Pascal P–code

σαν ενδιάµεσου κώδικα υποθετικής µηχανής (µηχανή Pascal) και η δηµι-

ουργία κώδικα Assembly από το Pascal P–code.

[2] Μ. Σκορδαλάκης, Εισαγωγή στους Μεταγλωττιστές, ΕΜΠ, Aθήνα 1993.

Το βιβλίο αυτό προορίζεται ως βοήθηµα σ’ ένα µάθηµα εισαγωγικό στη

σχεδίαση και κατασκευή Μεταγλωττιστών. ∆ίνει έµφαση στα πρακτικά

προβλήµατα σχεδίασης και υλοποίησης και όχι στα θεωρητικά. Έτσι µπο-

ρεί να θεωρηθεί σαν πολύ καλό συµπληρωµατικό διδακτικό υλικό της

Θεµατικής Υποενότητας Μεταγλωττιστές και καλύπτει προσεκτικά επι-

λεγµένη ύλη που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την υλοποίηση ενός

Μεταγλωττιστή. Στην παρούσα έκδοση (1993) η υποθετική µηχανή (υπο-

λογιστής) που είχε χρησιµοποιηθεί παλαιότερα αντικαταστάθηκε από

IBM PC µε επεξεργαστή 8086.

[3] A. V. Aho, R. Sethi, J. D. Ullman, Compilers: Ρrinciples techniques, and

Tools, Addison–Wesley, 1986.

Πρόκειται για το κλασικότερο σύγγραµµα σε αρχές, τεχνικές, θεωρία και

εργαλεία για τη σχεδίαση και κατασκευή µεταφραστικών συστηµάτων.

Καλύπτει ολόκληρο το απαιτούµενο βασικό θεωρητικό υπόβαθρο για

όλες τις φάσεις της µεταφραστικής διαδικασίας και περιλαµβάνει πολύ

εκτεταµένη βιβλιογραφία. ∆ε θα βρείτε στο βιβλίο αυτό πολλές συντα-

γές του τύπου «πώς το φτιάχνω» και γιαυτό το λόγο ορισµένοι το θεω-

ρούν πολύ «θεωρητικό». ∆ε συµµερίζοµαι αυτή την άποψη (όπως και

αρκετοί άλλοι συνάδελφοι) και το θεωρώ σαν το πιο πλήρες πανεπιστη-

µιακό σύγγραµµα, το οποίο λόγω της έκτασης του µπορεί να χρησιµο-

ποιηθεί σε προπτυχιακό αλλά και σε εισαγωγικό µεταπτυχιακό επίπεδο.

Στο βιβλίο αυτό έχει στηριχθεί σε αρκετό βαθµό και το υλικό της Θεµα-

τικής Υποενότητας που έχετε στα χέρια σας.

[4] D. Gries, Compiler Construction for Digital Computers, John Wiley &

Sons, 1971.

Είναι ένα από τα πρώτα (ίσως το πρώτο) βιβλία που γράφτηκαν σε σχε-

δίαση Μεταγλωττιστών. Παρουσιάζει για πρώτη φορά µε συστηµατικό

και θεωρητικά τεκµηριωµένο τρόπο όλες τις φάσεις της µεταφραστικής

διαδικασίας. Αφιερώνει ένα σηµαντικό µέρος της ύλης του στη «θεωρία

τυπικών γλωσσών», καλύπτει όµως και τα υπόλοιπα θέµατα, όπως ανά-

νηψη από λάθη, δηµιουργία κώδικα, βελτιστοποίηση κ.λπ. Αν και µπο-



ρεί να θεωρήσει κανείς ότι είναι ξεπερασµένο από την άποψη ότι δεν

καλύπτει αναλυτές LL(1) και LR(1), παρόλα αυτά αποτελεί το πρώτο

σοβαρό και πλήρες σύγγραµµα για την εποχή του και σηµαντικό µέρος

της ύλης του παραµένει επιστηµονικά επίκαιρο. Για παράδειγµα το κεφά-

λαιο για τους ∆ιερµηνευτές παραµένει κλασικό. 

[5] J–Ρ. Τremblay, Ρ. Sorenson, Τhe Τheory and Ρractice of Compiler

Writing, ΜcGraw–Ηill, 1985.

Το βιβλίο αυτό είναι αρκετά προχωρηµένο και µπορεί να χρησιµοποιη-

θεί σε µάθηµα «σχεδίαση Μεταγλωττιστών» δυο εξαµήνων είτε σε προ-

χωρηµένο προπτυχιακό επίπεδο, είτε σε εισαγωγικό µεταπτυχιακό επί-

πεδο. Για να µπορέσετε να το διαβάσετε και να το κατανοήσετε θα πρέ-

πει να έχετε τουλάχιστον ένα χρόνο πρακτική εµπειρία σε κάποια γλώσ-

σα προγραµµατισµού και βασικές γνώσεις από Αρχιτεκτονική Υπολογι-

στών, γλώσσα Assembly, ∆οµές ∆εδοµένων και ∆ιακριτά Μαθηµατικά.

[6] Ronald Mak, Writing Compilers & Interpreters, An Applied Approach

Using C++, Second Edition, John Wiley, 1996.

Το βιβλίο αυτό σας διδάσκει πώς να γράψετε Μεταγλωττιστές και ∆ιερ-

µηνευτές από καθαρά πρακτική σκοπιά. Απευθύνεται σε «πρακτικούς»

προγραµµατιστές οι οποίοι δεν επιθυµούν να διαβάσουν άλλα πιο παρα-

δοσιακά «θεωρητικά» βιβλία σε σχεδίαση Μεταγλωττιστών, έχουν όµως

σηµαντική προγραµµατιστική εµπειρία και φυσικά τις προαπαιτούµενες

γνώσεις αυτής της Θεµατικής Υποενότητας. Σας το συνιστώ σαν ένα

πολύ καλό «εργαστηριακό» βιβλίο µε µεγάλο αριθµό πρακτικών παρα-

δειγµάτων. Καταπιάνεται µε την κατασκευή ενός ∆ιερµηνευτή, ενός

αλληλεπιδραστικού εκσφαλµατωτή και ενός Μεταγλωττιστή της Pascal

και παράγει κώδικα για τον επεξεργαστή 8086.

[7] Τ. Ρittman and J. Ρeters, Τhe Art of Compiler Design, Τheory and

Ρractice, Ρrentice–Ηall Ιnternational Ιnc. 1992.

[8] M. E. Lesk & E. Schmidt, Lex – A Lexical Analyzer Generator.

Θα το βρείτε στο Internet πολύ εύκολα και κυρίως δωρεάν. Είναι το βασι-

κό βιβλίο οδηγιών του Lex, το οποίο παρά την ηλικία του παραµένει και

σήµερα ένα άριστο εισαγωγικό κείµενο µε πολλά παραδείγµατα.
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Block list: Μία δοµή δεδοµένων, η οποία µας βοηθάει να κρατάµε όλα τα

στοιχεία του πίνακα συµβόλων που ανήκουν στο ίδιο block (έχουν την

ίδια εµβέλεια) σε συνεχόµενη περιοχή του πίνακα. 

Bootstrapping: H διαδικασία κατασκευής ενός Μεταγλωττιστή για µια

γλώσσα Χ και ο οποίος είναι γραµµένος στη γλώσσα Χ και παράγει κώδι-

κα για µια µηχανή A.

Bottom up ανάλυση: Mια µέθοδος συντακτικής ανάλυσης, η οποία δηµι-

ουργεί το δένδρο ανίχνευσης από µια συµβολοσειρά εισόδου w και προ-

χωρεί προς τη ρίζα.

Context–free γραµµατικές: (Γραµµατικές χωρίς συµφραζόµενα). Μια γραµ-

µατική G είναι γραµµατική Chomsky τύπου 2 ή Context–free, αν όλοι

συντακτικοί της κανόνες έχουν τη µορφή U =>u, µε U �  V* (δες την επε-

ξήγηση του ορισµού στην ενότητα 3.5).

LEX: Tο πιο γνωστό πρόγραµµα γεννήτορας λεκτικών αναλυτών το οποίο

παίρνει λεκτικές προδιαγραφές (σε µορφή κανονικών εκφράσεων) µιας

γλώσσας και παράγει ένα λεκτικό αναλυτή για τη γλώσσα αυτή.

LL(1) ανάλυση: Ένας διαφορετικός τρόπος υλοποίησης της µεθόδου ανα-

δροµικής κατάβασης, ο οποίος χρησιµοποιεί έναν πίνακα συντακτικής

ανάλυσης.

Operator precedence: Mια υλοποίηση της Bottom up (Shift–reduce) µεθό-

δου συντακτικής ανάλυσης, η οποία εφαρµόζεται σε γραµµατικές τύπου

Operator Precedence. Οι γραµµατικές αυτές (υποσύνολο των γραµµατι-

κών χωρίς συµφραζόµενα) δεν έχουν κανόνα µε δεξιό µέρος ε (κενό) ή

δυο συνεχόµενα µη τερµατικά σύµβολα.

Postfix κώδικας: Mία από τις µορφές ενδιάµεσου κώδικα. Αν e1 και e2 είναι

εκφράσεις σε postfix µορφή και οp κάποιος δυαδικός τελεστής, τότε η

έκφραση e1 οp e2, σε postfix µορφή, είναι e1e2 οp. Στις postfix εκφράσεις

δε χρησιµοποιούνται παρενθέσεις, διότι η θέση και το πλήθος των έντε-

λων των διαφόρων τελεστών επιτρέπουν µία και µοναδική αποκωδικο-

ποίηση των εκφράσεων αυτών.

Recursive descent: Μέθοδος αναδροµικής κατάβασης. Είναι µια Top down

µέθοδος, η οποία εφαρµόζεται σε γραµµατικές τύπου LL(1) και η οποία

χρησιµοποιεί αναδροµικές ρουτίνες.
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Shift–reduce: H βασική Bottom up µέθοδος συντακτικής ανάλυσης.

Token: Μια γραµµατοσειρά από χαρακτήρες της γλώσσας προγραµµατι-

σµού, η οποία σχηµατίζει µια αποδεκτή λεκτική οντότητα (λεκτική µονά-

δα), π.χ.'+', 'IF', 'TOKEN', ':='.

Top down ανάλυση: Mια µέθοδος συντακτικής ανάλυσης η οποία δηµιουρ-

γεί το δένδρου ανίχνευσης για µια συµβολοσειρά εισόδου w αρχίζοντας

από τη ρίζα και δηµιουργώντας τους κόµβους σε preorder διαπέραση.

Αλυσιδωτός κερµατισµός: ∆ες την αναλυτική περιγραφή στην ενότητα

5.4.2.

Αλφάβητο: Το αλφάβητο ή κλάση χαρακτήρων (Alphabet ή Character Class)

αναφέρεται σε ένα πεπερασµένο σύνολο συµβόλων, τα οποία χρησιµο-

ποιούνται σε µια γλώσσα. Σύµβολο και χαρακτήρας υπονοούν το ίδιο

πράγµα.

Απόλυτο πρόγραµµα: Το απόλυτο (absolute) πρόγραµµα έχει µορφή τέτοια,

η οποία του επιτρέπει να τοποθετηθεί σε συγκεκριµένη (σταθερή) περιο-

χή της µνήµης και να εκτελεσθεί αµέσως. Μεταγλωττιστές τύπου

load–and–go για προγράµµατα σπουδαστών παράγουν απόλυτο κώδικα.

Βασικό block: Mία ακολουθία εντολών ενδιάµεσου κώδικα που ξεκινάει να

εκτελείται µόνο από την αρχή και δεν περιέχει εντολές halt ή jump (εκτός

από το τέλος του).

Bελτιστοποίηση: Mία τεχνική βελτιστοποίησης του τελικού κώδικα, η οποία

συναντάται σε αρκετούς Μεταγλωττιστές, για να ξεπεράσει τις δυσκολίες

που προέρχονται από τη συντακτικά κατευθυνόµενη δηµιουργία ενδιά-

µεσου ή τελικού κώδικα. Η µέθοδος δουλεύει εξετάζοντας µικρές περιο-

χές του κώδικα (peepholes), ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι συνε-

χής. Χαρακτηριστικό της µεθόδου είναι το γεγονός ότι κάθε βελτιστο-

ποίηση δηµιουργεί συνθήκες για πάρα πέρα βελτιώσεις. Γι αυτό η µέθο-

δος δουλεύει µε διαδοχικά περάσµατα πάνω στον κώδικα.

Βελτιστοποίηση Κώδικα: Mια προαιρετική φάση που χρησιµοποιείται για

να βελτιώσει τον ενδιάµεσο κώδικα ώστε το τελικό (object) πρόγραµµα

να λειτουργεί (τρέχει) πιο γρήγορα και/ή να καταλαµβάνει λιγότερο χώρο

στη µνήµη.

Γλώσσα: Με τον όρο Γλώσσα (Language) εννοούµε οποιοδήποτε σύνολο

συµβολοσειρών που σχηµατίζεται από κάποιο αλφάβητο.



Γραµµατικές Chomsky: Ανάτρεξε στην ενότητα 3.5 για τον πλήρη και τυπι-

κό ορισµό των γραµµατικών του Chomsky.

Γραµµικός κερµατισµός: H απλούστερη µέθοδος επανακερµατισµού διευ-

θύνσεων. Συνίσταται στο να επιλέξουµε την επόµενη κατά σειρά κενή

θέση του πίνακα συµβόλων.

∆ηµιουργός κώδικα: Ένας αλγόριθµος δηµιουργίας τελικού κώδικα. Η είσο-

δος του ∆ηµιουργού Κώδικα (∆Κ) είναι κάποια µορφή ενδιάµεσου κώδι-

κα, όπως τετράδες, τριάδες, δένδρο ή postfix µορφή. Η έξοδός του είναι

το τελικό πρόγραµµα.

∆ιάγραµµα Μετάβασης Καταστάσεων (∆ΜΚ) (Transition Diagram): Mια

γραφική αναπαράσταση καταστάσεων (που αναπαρίστανται σαν κόµβοι

– κύκλοι) και µεταβάσεων από µια κατάσταση σε µια άλλη (που αναπα-

ρίστανται µε κατευθυνόµενα βέλη). Είναι ένα χρήσιµο εργαλείο που χρη-

σιµοποιείται στους Λεκτικούς Aναλυτές για γραφική αναπαράσταση των

tokens. 

∆ιερµηνευτής: (Ιnterpreter) O µεταφραστής ο οποίος µετασχηµατίζει το

αρχικό πρόγραµµα στην ενδιάµεση γλώσσα και στη συνέχεια εκτελεί τη

γλώσσα αυτή.

∆ιφορούµενη γραµµατική: ∆ιφορούµενη/ασαφής (Ambiguous) λέγεται µια

γραµµατική η οποία παράγει περισσότερα από ένα δένδρα ανίχνευσης για

µια πρόταση.

Ενδιάµεσος Κώδικας: Μια ενδιάµεση µορφή του πηγαίου κώδικα. Οι συνη-

θέστερες µορφές είναι δένδρο, τριάδες, τετράδες και postfix.

Επανακερµατισµός διευθύνσεων: Όταν δύο σύµβολα κερµατίζουν στον

ίδιο δείκτη (θέση του πίνακα συµβόλων), τότε έχουµε σύγκρουση. Προ-

φανώς µόνο ένα σύµβολο µπορεί να τοποθετηθεί σε κάθε θέση του πίνα-

κα, εποµένως πρέπει να βρούµε κάποια άλλη θέση για το δεύτερο σύµ-

βολο.

Κανονική 'Εκφραση (ΚΕ): Οι Κανονικές Εκφράσεις είναι ένας συµβολι-

σµός που χρησιµοποιούµε για να καθορίσουµε µία κλάση γλωσσών που

είναι γνωστές σαν Κανονικά Σύνολα (Regular sets) ή Κανονικές Γραµ-

µατικές (Regular grammars).

Κερµατισµός διευθύνσεων: Mια µέθοδος µετατροπής συµβόλων σε δείκτες

στα στοιχεία του πίνακα συµβόλων. Με τον όρο σύµβολο εννοούµε τη

2 0 1° § ø ™ ™ A P I O



2 0 2 M E TA ° § ø T T I ™ T E ™

συµβολοσειρά των χαρακτήρων του ονόµατος µιας µεταβλητής, µιας επι-

γραφής ή άλλης ονοµατισµένης προγραµµατιστικής οντότητας.

Κώδικας τριών διευθύνσεων: Ο κώδικας τριών διευθύνσεων είναι µία ακο-

λουθία εντολών της γενικής µορφής A:=Β op C, όπου A, Β και C είναι

µεταβλητές του προγράµµατος, σταθερές ή µεταβλητές που δηµιούργη-

σε ο Μεταγλωττιστής και op είναι κάποιος τελεστής. 

Λεκτική Ανάλυση: Η φάση της µεταγλώττισης κατά την οποία αναγνωρί-

ζονται οι λεκτικές µονάδες της γλώσσας (tokens).

Λεκτικός Αναλυτής (ΛΑ): Ο Λεκτικός Αναλυτής διαβάζει έναν–έναν τους

χαρακτήρες του αρχικού προγράµµατος και τους χωρίζει σε µια ακολου-

θία ατοµικών λεκτικών µονάδων που καλούνται tokens.

Μαρκαδόρος: Ένας κανόνας της µορφής Μ –>ε, ο οποίος εισάγεται σαν

σηµατοδότης στην γραµµατική. Ο αποκλειστικός σκοπός αυτού του κανό-

να είναι η ενεργοποίηση µιας σηµασιολογικής δράσης, η οποία θα συλ-

λάβει τον αριθµό της επόµενης τετράδας (εφόσον δηµιουργούµε τετρά-

δες σαν ενδιάµεσο κώδικα) την κατάλληλη στιγµή και θα τον διατηρήσει

για µετέπειτα χρήση.

Μεταγλωττιστής: ή Συµβολοµεταφραστής (Compiler) είναι ένας µετα-

φραστής στον οποίο η αρχική γλώσσα είναι υψηλού επιπέδου, όπως C,

ΡL/Ι, FΟRΤRAΝ, ΡASCAL κ.λπ. και η τελική γλώσσα είναι χαµηλού επι-

πέδου όπως γλώσσα Assembly ή γλώσσα µηχανής.

Μεταθετό πρόγραµµα: Ο µεταθετός (Relocatable) κώδικας – πρόγραµµα –

επιτρέπει τη χωριστή µετάφραση ρουτινών όπως και τη χρήση άλλων από

βιβλιοθήκες (object modules), που συνδέονται µαζί σ' ένα τελικό πρό-

γραµµα µε τη βοήθεια κάποιου προγράµµατος διασύνδεσης (linker). Οι

περισσότεροι Μεταγλωττιστές παράγουν µεταθετό κώδικα. Ο µεταθετός

κώδικας µπορεί να φορτωθεί σε οποιαδήποτε περιοχή της µνήµης απο-

φασίσει το λειτουργικό σύστηµα.

Μεταφραστής: (Τranslator) Ένα πρόγραµµα το οποίο παίρνει σαν είσοδο

ένα πρόγραµµα γραµµένο σε κάποια γλώσσα προγραµµατισµού (αρχική

γλώσσα – source language) και δίνει στην έξοδο ένα πρόγραµµα σε

κάποια άλλη γλώσσα (τελική γλώσσα – target or object language).

Μεταφραστικό πεδίο: Στα πλαίσια της Συντακτικά Κατευθυνόµενης Μετά-

φρασης, µια τιµή που συσχετίζεται µ' ένα γραµµατικό σύµβολο ονοµά-



ζεται «µετάφραση» (translation) του συµβόλου αυτού. Η µετάφραση αυτή

µπορεί να είναι µία δοµή µε πεδία διαφόρων τύπων οπότε µιλάµε για

«µεταφραστικά πεδία».

Μη Προσδιοριστικό Πεπερασµένο Αυτόµατο (ΜΠΠΑ): Ένα γενικευµέ-

νο ∆ιάγραµµα Μετάβασης Καταστάσεων (∆ΜΚ), το οποίο δεν είναι εν

γένει εύκολο να εξοµοιωθεί από ένα απλό πρόγραµµα (δες ορισµό στην

ενότητα 2.4).

Οπισθοανίχνευση: Αναφέρεται στη γενική µορφή Τop–Down ανίχνευσης

κατά την οποία στην περίπτωση αποτυχίας να ταιριάσει κάποιος κανόνας

µε τη συµβολοσειρά εισόδου τότε χρειάζεται να δοκιµάσουµε κάποιο από

τα εναλλακτικά δεξιά µέρη αυτού του κανόνα (backtracking). 

Οπισθοµπάλωση κώδικα: Σε πολλές περιπτώσεις δηµιουργίας ενδιάµεσου

κώδικα ο κώδικας που δηµιουργούµε είναι µια ακολουθία από εντολές

jump µε τους στόχους (διευθύνσεις) των jumps να είναι προσωρινά ακα-

θόριστοι. Κάθε τέτοια τετράδα θα ανήκει σε κάποια λίστα τετράδων που

πρόκειται να συµπληρωθούν όταν οι στόχοι έχουν προσδιορισθεί. Αυτό

το εκ των υστέρων συµπλήρωµα των τετράδων καλείται backpatching

(οπισθοµπάλωµα).

Πεπερασµένο Αυτόµατο (ΠΑ): Πρόκειται για ένα γενικευµένο ∆ιάγραµµα

Μετάβασης Καταστάσεων (∆ΜΚ), το οποίο αντιστοιχεί σε κάποια Κανο-

νική 'Εκφραση (δες ορισµό στην ενότητα 2.4).

Περάσµατα: Οι φάσεις της µεταγλώττισης είναι δυνατόν, κατά την υλοποί-

ηση ενός µεταγλωττιστή, να ενοποιηθούν σε ένα ή περισσότερα περά-

σµατα (passes).

Περιγραφέας (descriptor): ∆είκτης σε περιοχή του πίνακα συµβόλων που

φυλάσσονται οι ιδιότητες µιας ποσότητας (π.χ. όνοµα µεταβλητής, πίνα-

κα κ.λπ.).

Περιγραφέας διευθύνσεων: Για κάθε όνοµα µέσα στο βασικό block διατη-

ρούµε έναν περιγραφέα διεύθυνσης, ο οποίος γνωρίζει τη θέση (ή θέσεις)

στην οποία βρίσκεται η τρέχουσα τιµή του ονόµατος κατά το χρόνο εκτέ-

λεσης. Η θέση αυτή µπορεί να είναι ένας καταχωρητής, µία θέση σε µια

στοίβα, µία διεύθυνση µνήµης ή κάποιο σύνολο από αυτά. Η πληροφο-

ρία αυτή µπορεί να φυλάσσεται στον πίνακα συµβόλων και χρησιµοποι-

είται για να καθορίσει τον τρόπο προσπέλασης του ονόµατος κατά τη

δηµιουργία κώδικα.
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Περιγραφέας καταχωρητών: Mια δοµή στην οποία καταγράφεται τι βρί-

σκεται κάθε στιγµή µέσα στους καταχωρητές. Κατά τη δηµιουργία κώδι-

κα για να κάνουµε εκχώρηση καταχωρητών (register allocation) χρησι-

µοποιούµε τις πληροφορίες για τα περιεχόµενα των καταχωρητών που

είναι καταγραµµένες στον περιγραφέα καταχωρητών.

Πηγαίος Κώδικας: Tο πρόγραµµα του χρήστη γραµµένο σε κάποια γλώσ-

σα προγραµµατισµού.

Πίνακας Μεταβάσεων (ΠΜ): Mια αναπαράσταση ενός ΠΠΑ ή ενός

ΜΠΠΑ σε µορφή πίνακα.

Προεπεξεργαστής: (Ρreprocessor) O µεταφραστής ο οποίος µετασχηµατί-

ζει προγράµµατα από µια υψηλή γλώσσα σε ισοδύναµα προγράµµατα

µιας άλλης υψηλής γλώσσας (κατά κανόνα πρόκειται για την ίδια βασι-

κή γλώσσα π.χ. Ρreprocessor για C++ σε C).

Προσδιοριστικό Πεπερασµένο Αυτόµατο (ΠΠΑ): Το ΠΠΑ (Deterministic

Finite Automaton) είναι ένα γενικευµένο ∆ιάγραµµα Μετάβασης Κατα-

στάσεων (∆ΜΚ), το οποίο µπορεί να εξοµοιωθεί εύκολα από ένα πρό-

γραµµα (δες ορισµό στην ενότητα 2.4).

Σηµασιολογική Ανάλυση: Η φάση της µεταγλώττισης, η οποία εφαρµόζε-

ται στον καθορισµό του τύπου των ενδιάµεσων αποτελεσµάτων, στον

έλεγχο του τύπου των παραµέτρων και στον προσδιορισµό λειτουργίας

που αναφέρεται από κάποιο τελεστή (π.χ. ο τελεστής + µπορεί να ανα-

φέρεται σε ακέραια ή floating point πρόσθεση, σε λογικό «ΟR» ή και σε

άλλη πράξη).

Σηµασιολογική δράση: Ρουτίνα την οποία επισυνάπτουµε στους συντα-

κτικούς κανόνες µιας context–free γραµµατικής και µέσω της οποίας υλο-

ποιούµε τη δηµιουργία του ενδιάµεσου κώδικα κατευθείαν από τη συντα-

κτική δοµή της γλώσσας.

Συµβολοσειρά (string ή sentence ή word): Mια ακολουθία από πλήθος συµ-

βόλων. 

Συναρτήσεις κερµατισµού: Συναρτήσεις µετατροπής των συµβόλων σε δεί-

κτες στις θέσεις (που περιέχουν τα στοιχεία) του πίνακα συµβόλων. Παίρ-

νουν τη συµβολοσειρά του ονόµατος και τη µετασχηµατίζουν σε ένα ακέ-

ραιο αριθµό – δείκτη.

Συντακτικά Κατευθυνόµενη Μετάφραση: Mία τεχνική, η οποία µας επι-



τρέπει να επισυνάπτουµε ρουτίνες (σηµασιολογικές δράσεις) στους

συντακτικούς κανόνες µιας context–free γραµµατικής και έτσι να εκφρά-

ζουµε τη δηµιουργία του ενδιάµεσου κώδικα κατευθείαν από τη συντα-

κτική δοµή της γλώσσας.

Συντακτική Ανάλυση: Η φάση της µεταγλώττισης κατά την οποία ανα-

γνωρίζονται οι συντακτικές δοµές της γλώσσας (εντολές, εκφράσεις).

Συντακτική κατηγορία: Συνώνυµο του µη τερµατικού συµβόλου.

Συντακτικό δένδρο: Ένα από τα τρία είδη ενδιάµεσου κώδικα που συνα-

ντώνται στους διάφορους µεταγλωττιστές είναι το Συντακτικό ∆ένδρο

και είναι ένα δένδρο στο οποίο κάθε φύλλο παριστάνει ένα έντελο και

κάθε εσωτερικός κόµβος έναν τελεστή.

Συντακτικός Αναλυτής (ΣΑ): Ελέγχει ότι τα tokens που παίρνει από το

Λεκτικό Aναλυτή υπακούουν στις συντακτικές προδιαγραφές της γλώσ-

σας και επιπλέον σχηµατίζει τον ενδιάµεσο κώδικα σε κάποια µορφή

(δένδρο, τετράδες κ.λπ.) για τις επόµενες φάσεις.

Τελικό πρόγραµµα: Το τελικό πρόγραµµα το οποίο παράγεται από ένα ∆ηµι-

ουργό Κώδικα µπορεί να πάρει διάφορες µορφές: απόλυτο πρόγραµµα

µηχανής, µεταθετό (relocatable) πρόγραµµα µηχανής: πρόγραµµα

assembly ή τέλος πρόγραµµα σε κάποια άλλη γλώσσα προγραµµατισµού.

Τελικός Κώδικας (Οbject code): Παράγεται κατά την τελική φάση (δηµι-

ουργία Κώδικα) της µεταγλώττισης και είναι µια απεικόνιση του πηγαί-

ου προγράµµατος του χρήστη στον κώδικα µηχανής του υπολογιστή στον

οποίο θα εκτελείται το πρόγραµµα.

Τελικό Πρόγραµµα: Tο πρόγραµµα του χρήστη µετά τη µετάφρασή του από

ένα µεταφραστή. 

Τετράδες: Μια από τις αναπαραστάσεις των εντολών τριών διευθύνσεων η

οποία αποτελείται από µία δοµή τεσσάρων πεδίων.

Τριάδες: Μια από τις αναπαραστάσεις των εντολών τριών διευθύνσεων η

οποία αποτελείται από µία δοµή τριών πεδίων.
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