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Поняття мовного процесора. Типи мовних процесорів
Розглянемо проблему перетворення одного представлення
алгоритму в інше на прикладі задачі компіляції вхідної програми,
написаною мовою високого рівня, в об’єктний код конкретної
машини.
Підготовка довільної програми починається зі створення і
редагування файлу з текстом цієї програми. Файл, як правило, має
стандартне для даної мови розширення. Далі виконується компіляція
(трансляція) програми, яка містить у собі кілька фаз, наприклад,
лексичний, синтаксичний, семантичний аналізи, фази генерації ї
оптимізації коду. У результаті трансляції отримується об'єктний
модуль готової програми, який має стандартне розширення ".obj".
Компонування програми полягає в об'єднанні одного або декількох
об'єктних модулів програми, об'єктних модулів зі стандартними
функціями, узятих з бібліотечних файлів, та інших корисних модулів.
У результаті компоновки отримується завантажувальний модуль у
виді окремого файлу (програмний файл) зі стандартним розширенням
".exe". Далі програмний файл завантажується в пам'ять і виконується.
Програма, що дозволяє виконати директиви і речення вхідної
мови, яку використовує програміст, називається мовним процесором
[1]. А сам процес виконання називають компіляцією (трансляцією,
перекладом). Компіляція складається з двох частин:
 аналіз – розбиття початкової програми на складові частини
та створення проміжного представлення;
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 синтез – побудова цільової програми з проміжного
представлення.
Мовні процесори умовно можна поділити на компілятори,
транслятори, інтерпретатори і байт-код-транслятори. Часто мовні
процесори узагальнено називають компіляторами.
Мовні процесори
Компілятори
Транслятори
Інтерпретатори
Байт-код-трнслятори

Рис.1.
Компілятор. Компілятор – це програма, що допускає в якості
входу вхідну програму, написану на відповідній мові програмування,
а на вихід повертає іншу версію цієї самої програми, яка вже
написана на машинній мові деякого комп’ютера. Для того, щоб
запустити програму хоч один раз її треба відкомпілювати після
написання (перекласти в код для процесора) і більше до цієї
процедури не повертатися. Одержується запускний exe-файл або
інший бінарний файл, який ґрунтується на машинній мові, зрозумілій
процесору. Під час виконання програми на переклад не витрачаються
ресурси машини, програми працюють швидко і тому такий тип
переведення програм дуже розповсюджений. Приклади компіляторів:
Pascal, C/C++. Недолік компіляторів полягає в тому, що скомпільований бінарний код прив'язаний до певної платформи, на яку була
розрахована програма, і на інших платформах працювати не буде.
Транслятор. Майже те, же саме що і компілятор, але програма
переводиться у машинний код набагато простіше: справа транслятора
тільки замінити знайдені оператори на відповідні команди процесора.
Одна команда в програмі це і є одна команда процесора. У мовах
високого рівня, таких як Паскаль, одна команда дає кілька десятків
команд процесора. Звичайно транслятори все рівно називають
компіляторами. Приклад транслятора: Assembler. Асемблери
транслюють мову низького рівня, а компілятори – високого.
Інтерпретатор. Інтерпретатор – це програма, яка в якості входу
отримує відповідну програму вхідної мови і послідовно перетворює її
код, покроково виконуючи всі дії, описані в цій програмі. Причому це
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відбувається кожен раз, коли програма запускається на виконання.
Інтерпретатори, як правило, простіші в написанні ніж транслятори,
але виконуються повільніше і не дають можливості створити
виконуваний файл (exe-файл). Приклад інтерпретатора: Basic.
Байт-код-транслятор. Байт-код-транслятор – це мовний
процесор, що реалізує проміжний підхід, при якому програма
перетворюється
в
проміжний
двійковий
вигляд,
котрий
інтерпретується якоюсь «віртуальною машиною» під час виконання.
При
використанні
байта-коду
програми
високого
рівня
перетворюються у проміжний вид, здатний виповнюватися на різних
апаратних платформах. Приклад байт-код-транслятора: Java. Байт-код
Java перетворюється у машинний код за допомогою спеціального
інтерпретатора, що називається віртуальною машиною Java (Java
Virtual Machine – JVM). JVM формує виділений простір у пам'яті для
збереження байта-коду і породжуваних структур. Ця пам’ять
відділена від пам'яті основної системи.
JIT-компілятор (динамічний just-in-time компілятор). JITкомпілятор не інтерпретує проміжний код віртуальною машиною, а
перетворює його у «рідний» для даної машини код. JIT-компілятор
генерує машинний код прямо в оперативній пам'яті, не зберігаючи
його. Це приводить до значного збільшення швидкості виконання
додатка. Саме так і улаштована нова платформа Microsoft .NET.
Розглянемо [9] схему трансляції в архітектурі платформи
Microsoft .Net: вихідні тексти програм тут компілюються в спеціальне
проміжне представлення (Microsoft Intermediate Language, часто
вживається скорочення IL або MSIL). Проміжне представлення
містить усю необхідну інформацію про програму, але не прив'язано
до якої-небудь визначеної мови програмування або до машинного
коду якої-небудь цільової платформи. Для запуску програми
необхідно спеціальне оточення, яке виконує програми, і бібліотеки
динамічної підтримки (execution engine & runtime).
Особливістю
трансляції в .NET є те, що проміжне представлення не
інтерпретується; замість цього використовується механізм компіляції
часу виконання, що генерує машинний код.

Основні фази мовного процесора. Моделі компілятора
У різних мовних процесорах з різних мов програмування є
спільні процеси. Спільне є, наприклад, те, що вхідна програма має
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форму тексту і являє собою послідовність символів. Мовний
процесор цю послідовність перетворює на послідовність машинних
команд, які виконують дії, описані в початковій програмі.
Концептуально мовний процесор працює фазово, в процесі кожної
фази відбувається перетворення початкової програми з одного
представлення в інше. На практиці фази можуть об'єднуватись і деякі
проміжні представлення можуть не будуватись в явному вигляді.
Типове розбиття компілятора на фази виглядає так:
 пре процесор;
 лексичний аналіз;
 організація таблиць;
 синтаксичний аналіз;
 семантичний аналіз;
 генерація проміжного коду;
 оптимізація;
 генерація машинного коду.
Препроцесор. Препроцесор – це фаза трансляції, що виконує
попередню обробку тексту програми. Він робить заміну одних частин
тексту програми на інші, написані тією ж мовою (приклад:
препроцесор мови С). Ця фаза, як і деякі інші, необов’язкова і може
бути відсутнею.
Лексичний аналіз. На цьому етапі проводиться розбиття вхідної
послідовності символів на найпростіші змістовні одиниці (лексеми).
Змістовні одиниці – це ідентифікатори змінних, ключові слова,
спеціальні знаки, знаки операцій і таке інше. З кожною лексемою
пов’язано два значення: клас або тип лексеми і значення лексеми.
Таким чином, лексичний аналіз – це програма, входом якої є
послідовність символів, що складають програму на мові високого
рівня, а виходом – послідовність лексем, на які розбивається вхідна
програма. Цей вихід є входом для етапу синтаксичного аналізу.
Організація таблиць. Після того, як на етапі лексичного аналізу
розпізнані лексеми, інформація про деякі з них збирається і
записується в таблиці. Прикладом такої таблиці може бути таблиця
ідентифікаторів. Роботу з таблицею ідентифікаторів організовують
таким чином, щоб забезпечувались швидкий пошук інформації про
ідентифікатор та швидке додавання ідентифікаторів у таблицю.
Крім таблиць ідентифікаторів, можуть бути потрібні таблиці
підпрограм, таблиці даних, таблиці команд і таке інше. Ці таблиці
далі використовуються на наступних етапах роботи компілятора і,
зокрема, на етапі синтаксичного аналізу. Існують різні способи
7

організації таблиць. При побудові компіляторів найчастіше
використовуються хеш-таблиці (таблиці розміщення).
Синтаксичний аналіз. Синтаксичний аналіз – це процес, при
якому досліджується послідовність лексем і встановлюється, чи
задовольняє вона правилам мови програмування. У відповідності з
структурою мови програмування деякі лексеми об’єднуються в
оператори. Далі оператори об’єднуються в блоки, а блоки – в
програму. Правила таких об’єднань утворюють синтаксис мови
програмування. Синтаксичну структуру операторів потрібно знати і
для генерації коду.
Синтаксичний аналізатор одержує на вхід результат роботи
лексичного аналізатора і розбирає його відповідно до деякої
граматики. Ця граматика аналогічна граматиці, використовуваної при
описі вхідної мови. Після синтаксичного аналізу можна вважати, що
вихідна програма перетворена в деяке проміжне представлення. Одна
з форм проміжного представлення – це дерево розбору програми
(іноді його також називають синтаксичним деревом). У дереві
розбору програми внутрішні вузли відповідають операціям, а листи
представляють операнди.
Семантичний аналіз. Семантичний аналіз звичайно полягає в
перевірці правильності типів даних, використовуваних у програмі.
Крім того, на цьому етапі компілятор повинний також перевірити, чи
дотримуються визначені контекстні умови правил вхідної мови. У
сучасних мовах програмування одним із прикладів контекстних умов
може служити обов'язковість опису змінних: для кожного входження
ідентифікатора, що використовується, повинне існувати єдине
визначальне входження. Інший приклад контекстної умови: число й
атрибути фактичних параметрів виклику процедури повинні бути
погоджені з оголошенням цієї процедури.
Генерація проміжного коду. Дерево, яке одержується в
результаті синтаксичного аналізу використовується для перетворення
початкової програми в деяку іншу форму. Ця форма одразу може
бути машинною мовою, але найчастіше – це проміжний код.
Проміжний код складається з найпростіших команд (коду операцій і
декількох операндів). Як правило, проміжний код написаний на мові,
подібній до мови асемблер.
Оптимізація коду. Основна мета фази оптимізації полягає в
перетворенні проміжного представлення програми з метою
підвищення ефективності результуючої об'єктної програми.
Відзначимо, що існують різні критерії ефективності, наприклад,
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швидкість виконання або об’єм пам'яті, необхідний програмі.
Очевидно, що всі перетворення, здійснювані на фазі оптимізації,
повинні приводити до програми, яка є еквівалентною до вхідної.
Оптимізацію можна проводити на різних етапах:
 працювати з початковою програмою;
 оптимізувати структури, що отримуються в результаті
синтаксичного аналізу;
 працювати з проміжним кодом.
Генерація машинного коду (асемблювання). Асемблювання –
це заключний етап, на якому проміжний код перетворюється в
машинний код. Деякі компілятори можуть одразу без проміжного
коду видавати машинний код, особливо в тому випадку, коли
оптимізація не передбачається. При генерації машинного коду
розв’язуються такі задачі:
 розміщення даних у пам’яті;
 вибір способу доступу до них;
 вибір регістрів для обчислення.
Аналіз помилок. Практично на всіх фазах роботи мовного
процесора аналізуються помилки. Помилки можуть бути різних типів,
наприклад:
 помилки, при яких вхідні символи не утворюють
лексему;
 помилки, при яких вхідну програму можна розбити на
лексеми, але послідовність лексем не задовольняє
синтаксичні правила мови;
 програма має правильну синтаксичну структуру, але
неможливо згенерувати код (таке буває, наприклад, коли
змінна не має опису).
При знаходженні помилки компілятор може видати
повідомлення про помилку і завершити свою роботу або – видати
повідомлення про помилку, проігнорувати її, дати рекомендації по її
виправленню і продовжити пошук наступних помилок.
Фази лексичного, синтаксичного та семантичного аналізів
розкладають початкову програму на частини. Генерація проміжного
коду, оптимізація та генерація машинного коду синтезують
об'єктну програму. Керування таблицями та обробка помилок
використовуються на всіх фазах компіляції.
В залежності від складності мовного процесора деякі
перераховані вище фази можуть бути відсутніми або об’єднаними в
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один модуль. Одну з можливих моделей компілятора схематично
можна зобразити наступним чином:

При реалізації компілятора одна чи декілька фаз (можливо,
частина фази) об'єднуються в програмні модулі, які визначають
проходи. За кожний прохід з файлу прочитується початкова програма
чи результат попереднього проходу; здійснюється перетворення,
задане його фазами; записується результат у проміжний або в
результуючий файл. Число проходів та методика об'єднання фаз у
прохід визначаються особливостями вхідної мови та комп’ютера.
Багатопрохідний компілятор займає менше оперативної пам'яті, ніж
однопрохідний, але працює повільніше через необхідність
багаторазового читання та записування файлів.

Рис.3.
Вище наведено приклад трипрохідного компілятора, де (1) –
початкова програма, (2) – послідовність лексем, (3) – проміжний код,
(4) – машинний код.
Далі буде детально розглядатися процес побудови мовного
процесора для простої демонстраційної мови SPL [2]. Для спрощення
будемо вважати, що проміжний код – це код спеціальної уявної
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(віртуальної) машини, яку будемо називати SPL-процесором. Фази
синтаксичного аналізу і генерації проміжного коду об’єднаємо. Тоді
модель компілятора буде виглядати так:

Рис.4.
Таким чином, проміжний код, створений в процесі
синтаксичного аналізу буде програмою для SPL-процесора.
Виконувати цю програму буде інтерпретатор, який фактично
моделює роботу SPL-процесора.
Перш, ніж реалізовувати подану вище модель, розглянемо
окремо фази лексичного і синтаксичного аналізу для більш простих
задач, які є складовими частинами повного процесу компіляції.

Розпізнавання ідентифікаторів і констант
Лексичний аналіз є найбільш простою і формалізованою фазою
трансляції. Будь-який алгоритм лексичного аналізу базується на
послідовному перегляді тексту, з поверненням і перечитуванням із
вхідної послідовності не більш ніж одного символу, тому програму
лексичного аналізатора іноді називають сканером. Під час лексичного
аналізу з послідовності окремих символів, виділяються
слова
(лексеми, символи наступної фази – синтаксичного аналізу).
Типовими словами в мові програмування є коментарі,
ідентифікатори, константи, службові слова, знаки операцій.
Лексичний аналіз і скінченні автомати
Найпростіший лексичний аналізатор можна побудувати, не
використовуючи ніяких формальних методів, а просто аналізуючи
послідовності символів, що утворюють лексичні одиниці.
Формальною основою опису процесу лексичного аналізу є скінченні
автомати.
Неформально скінченний автомат можна розуміти як систему,
яка у кожен момент часу може знаходиться в одному з скінченної
кількості заданих станів. Кожен такт автомата полягає в тому, що при
перебуванні у будь-якому стані при зчитуванні одного з вхідних
символів він переходить у визначений стан.
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Формально [1] недетермінованим скінченним автоматом M
називається п’ятірка M  (Q, ,  , q0 , F ) , де
Q - скінченна множина станів автомату Q ={q0, q1, … , qn };
 - скінченна множина вхідних символів  ={a1, a2, … ,am };
 - відображення множини Q   в P (Q) (множину всіх
підмножин Q ), що визначає поведінку керуючого пристрою
(функцію  (q, a), де q  Q , a   , називають функцією переходів);
q0  Q - початковий стан керуючого пристрою;
F  Q - множина заключних станів.
Робота скінченного автомату полягає у виконанні послідовності
кроків (тактів). Такт визначається поточним станом керуючого
пристрою, який оглядається голівкою читання. Зміна стану автомата
– це зміна керуючого пристрою і зсув голівки вправо на одну комірку.

Рис.5.
Задачею лексичного аналізатора є розпізнавання і виділення
лексеми (слова) – послідовності символів, тому в скінченному
автоматі вводиться множина F
заключних станів, в яких
завершується розпізнавання лексеми.
Скінченний автомат M є детермінованим, якщо для кожних
a  , q  Q існує не більше одного стану, в який відбувається
перехід. Далі будемо розглядати лише детерміновані скінченні
автомати.
Функцію переходів автомату можна задавати як таблицю
переходів або як діаграму переходів.
Матриця (таблиця) переходів – це двовимірний масив, який для
кожної пари “стан (рядок) і символ (стовпець)” визначає новий стан,
у який він переводиться. Номер цього стану і знаходиться в матриці.
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Діаграмою переходів (графом переходів) автомата M називається
навантажений граф, вершини якого навантажені іменами станів
автомату, і в діаграмі присутнє ребро ( p, q), p, q  Q , якщо
справджується таке співвідношення: q   ( p, a), a   . Ребра
навантажені всіма символами a   , по яких є перехід з p в q.
Тобто, діаграмою переходів скінченого автомата є орієнтований
граф, вершинами якого є стани автомата, а ребра графа визначаються
функцією переходу автомата.
Кожному стану автомата, що на діаграмі відображається
кружечком, відповідає “поведінка” скінченного автомата.
Наприклад, якщо автомат розпізнає константу як послідовність
цифр, то він повинний мати стан, який можна назвати як “очікування
чергової цифри”. Перехід автомата з одного стану в інший на діаграмі
відображається спрямованою дугою. Умова, при якій відбувається
цей перехід, а також дія, що здійснює скінченний автомат при
переході, пишеться над дугою. У автоматі умовою переходу є
значення чергового символу рядка, що аналізується, а неявною дією є
просування до чергового символу в рядку.
Ось так виглядає діаграма переходів [10] автомата для
розпізнавання звичайної беззнакової десяткової константи й
ідентифікатора.

Рис.6.
Проектування скінченного автомату за допомогою діаграми
переходів відбувається наочно. Визначаються стани скінченого
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автомату, їм присвоюється “зміст”, а потім визначається, при яких
умовах відбувається перехід з одного стану в інший.
Використовуючи діаграму переходів, можна написати програму
лексичного аналізатора за таким алгоритмом:
 основний цикл програми являє собою послідовний

перегляд рядка;
 програма має змінну стану, по якій у тілі циклу

організується переключення;
 кожній

вітці перемикача відповідає один стан
детермінованого скінченого автомата й один вузол
діаграми переходів, тут програмується “поведінка”
автомата для даного стану – аналізується поточний
символ і по ньому визначається новий стан автомата;

 якщо автомат попадає в заключний стан (подвійний

круг), то відбулося або розпізнавання ідентифікатора,
або розпізнавання беззнакової цілої константи.
Лексичний аналізатор цілочислових констант і
ідентифікаторів
Побудуємо
лексичний
аналізатор
для
розпізнавання
ідентифікаторів і констант мови С (беззнакові десяткові, вісімкові та
шістнадцяткові константи).
Вхідна послідовність символів
зберігається у файлі. Задача полягає у знаходженні в послідовності
зазначених лексем.
Нагадаємо, що в мові С вісімкова константа починається з одного
нуля і містить цифри від 0 до 7, шістнадцяткова – починається з
символів 0x і містить цифри від 0 до 7 і букви від a до f і від A до F.
У програмі визначається змінна ST – поточний стан
детермінованого скінченого автомата. Уся множина вхідних
символів розбивається на непересічні множини – класи CL. Класи
вибираються таким чином, щоб забезпечувалося однозначне
переключення автомата, якщо аналізуються не самі символи, а їхні
класи. Отже, множину символів необхідно розбити на наступні класи:
Клас символу Множина символів
0

цифра 0

1

цифри 1-7
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2

цифри 8-9

3

буква x

4

букви A-F,a-f

5

інші букви, крім букв x, A-F,a-f

6

інші символи

Тобто, символи, на які детермінований автомат повинен
забезпечувати різну реакцію, повинні бути рознесені в окремі класи.
Оскільки лексичний аналізатор повинен розпізнавати різні типи
лексем, потрібно визначити різні типи заключних станів. Тому
незаключні стани занумеруємо невід’ємними числами, а заключні –
від’ємними. Заключний стан -1 буде означати, що знайдено
ідентифікатор, -2 – знайдено шістнадцяткову константу, -3 –
вісімкову константу, -4 – десяткову, -5 – інший символ. Дуги
навантажимо цифрами, що відповідають класу прочитаного символу.
Будемо вважати, що після розпізнавання будь-якої лексеми автомат
переводиться в початковий незаключний стан 0.

Рис.7.
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На діаграмі переходів, наведеній на рис.7, у стані 1 відбувається
накопичення ідентифікатора, у стані 3 – накопичення вісімкової
константи, у стані 4 – шістнадцяткової, а у стані 5 – десяткової.
// програмна реалізація лексичного аналізатора
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
int class_symb(char c) // визначенням класу символу
{
switch (c)
{
case '0': return 0;
case '8': return 2;
case '9': return 2;
case 'x': return 3;
default:
if (isdigit(c)) return 1;
if (isalpha(c))
{
if ((toupper(c) >= 'A') && (toupper(c)<='F'))return 4;
return 5;
}
return 6;
}
}
void main()
{
char S[100]; // утримує один рядок з файлу
int ST;
// стан автомата
int CL;
// клас символу
int BEG;
// індекс початку лексеми
int M[][7]= // матриця переходів
{
{ 2, 5, 5, 1, 1, 1,-5 },
{ 1, 1, 1, 1, 1, 1,-1 },
{ 5, 4, 5, 3,-4,-4,-4 },
{ 3, 3, 3,-2, 3,-2,-2 },
{ 4, 4,-3,-3,-3,-3,-3 },
{ 5, 5, 5,-4,-4,-4,-4 }
};
// масив для виводу результатів
// результуючий індекс відповідає значенню -ST-1
char *out[]={"Ідентифікатор", "Константа-16",
"Константа-8","Константа-10","Інший символ" };
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char name[30]; //Ім’я файлу з вхідною послідовністю символів
FILE *in;
do
{
printf("Ім\’я файлу:");
gets(name);
}
while ((in=fopen(name,"r"))==NULL);
S[0]='\0';
int i=0;
ST=0; // початковий стан
while(1)
{
if ((ST==0) && (S[i]=='\0'))
{
// зчитування одного рядка файлу в рядок s
if (fgets(S,100,in)==NULL)
{
printf("Кінець роботи\n");
return;
}
i=0;
}
if (ST==0) BEG=i;

// початок лексеми

CL=class_symb(S[i]); // визначення класу символу
ST=M[ST][CL];
// перехід автомату
i++;
if (ST < 0 )
// заключний стан ?
{
// якщо розпізнана лексема – “інший символ”, то її не треба
// друкувати і не треба повертати символ назад
if( ST!= -5)
{i--; // інкремент індексу відмінено
printf("%s ",out[-ST-1]); // друк типу лексеми
for (int j= BEG; j<i; j++) // друк самої лексеми
putchar(S[j]);
puts("");
}
// перехід в початковий стан після розпізнавання лексеми
ST=0;
}
}
}
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Для вхідного файлу lex.dat з таким містимим
123"uuu"jjjjjjjj 0xAF66 077 068
0xd 134"string"06

програма видала наступні результати:
Константа-10 123
Ідентифікатор uuu
Ідентифікатор jjjjjjjj
Константа-16 0xAF66
Константа-8 077
Константа-8 06
Константа-10 8
Константа-16 0xd
Константа-10 134
Ідентифікатор string
Константа-8 06
Кінець роботи

Лексичний аналізатор одної лексеми – дійсне число
Побудуємо лексичний аналізатор, якому на вхід буде подаватися
одна лексема, а він буде визначати, чи є ця лексема дійсним числом.
Для цього спочатку визначимо регулярний вираз, потім за
регулярним виразом побудуємо скінченний автомат, а по автомату
напишемо програму розпізнавання.
Визначимо структуру дійсного числа. Дійсне число буде
складатися з:
 необов’язкового знаку числа;
 послідовності цифр або порожньої послідовності;
 десяткової крапки;
 послідовності з однієї або декількох цифр;
 необов’язкової експоненціальної частини, що складається з
 букви E;
 необов’язкового знаку;
 послідовності з однієї або більше цифр.
Побудуємо регулярний вираз, який відповідає визначеній
структурі:
( |  | e)d * d  ( E ( |  | e) d  | e)

.
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Тут е – порожній символ, d – будь-яка цифра від 0 до 9,
вертикальні риски означають альтернативу, круглі дужки оточують
групу символів і змінюють пріоритет операцій. Запис d* означає, що
цифра може повторюватись скільки завгодно разів або не
повторюватись жодного разу. Запис d+ означає послідовність з однієї
або більшої кількості цифр. Запис d+ можна записати так dd*.
Існують формальні алгоритми, які дозволяють по регулярному
виразу побудувати скінченний автомат. Діаграма переходів
детермінованого скінченного автомата, що відповідає регулярному
виразу, має вигляд:

Рис.8.
Оскільки даний автомат розпізнає тільки один тип лексем, то всі
заключні стани тут рівнозначні (вони позначені подвійними
кружечками). Якщо розпізнавання лексеми закінчується в
заключному стані, то ця лексема – дійсне число, яке відповідає
визначеним вище умовам.
Можна показати, що стани А і В є еквівалентними між собою,
тобто такими, що замість одного з них можна використовувати
інший. Отже, вилучимо стан В (замість нього будемо
використовувати стан А) і отримаємо таку діаграму переходів:

Рис.9.
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За
діаграмою переходів побудуємо таблицю переходів
детермінованого скінченного автомату.
d
.
E Ознака заключного стану
+
–
A
A
A
C
0
S

A
C
0
A 


D
0
C 



D
F
1
D 


G
G
H
0
F


H
0
G 



H
1
H 



За таблицею переходів запрограмуємо лексичний аналізатор
двома різними способам. Перший з них (на основі конструкції whileswitch-case) легший для розуміння, а другий – універсальний. За його
допомогою можна запрограмувати довільний детермінований
скінченний автомат для розпізнавання одної лексеми, змінивши лише
вхідні дані (числову матрицю переходів, масиви вхідних символів і
заключних станів).
Автоматне програмування на основі конструкції
while-switch-case
int avtomat(char *s)
{
char q='S';
char a;
int i=0;

// початковий стан автомата
// поточний символ

while ((a=s[i++]) != '\0')
switch (q) // поточний стан автомата
{
case 'S': if (a=='+' || a=='-' || isdigit(a)) q='A';
else if (a=='.') q='C';
else return 0;
break;
case 'A': if (isdigit(a)) q='A';
else if (a=='.') q='C';
else return 0;
break;
case 'C': if (isdigit(a)) q='D';else return 0;
break;
case 'D': if (isdigit(a)) q='D';
else if (a=='E')q='F';
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else return 0;
break;
case 'F': if (a=='+' || a=='-' ) q='G';
else if (isdigit(a)) q='H';
else return 0;
break;
case 'G': if (isdigit(a)) q='H'; else return 0;
break;
case 'H': if (!isdigit(a)) return 0;
break;
default: { puts("Error");return 0;}
}
return (q=='D' || q=='H'); // заключний стан ?
}
void main()
{
char st[80]; // вхідний рядок
puts("Введіть дійсне число");
gets(st);
if(avtomat(st)) puts("Лексема – дійсне число ");
else puts("Лексема не є дійсним числом ");
}

Універсальна програмна реалізація детермінованого скінченного
автомата
Перепишемо таблицю переходів, занумерувавши вхідні
символи і стани автомата натуральними числами. Переходи
у порожню множину позначимо нулями. Доповнимо отриману
матрицю нулевим рядком і нулевим стовпчиком, а масив
заключних станів – нулевим елементом.
void main()
{
int tabl[][6]={{0,0,0,0,0,0}, // матриця переходів
{0,2,2,2,3,0},
{0,0,0,2,3,0},
{0,0,0,4,0,0},
{0,0,0,4,0,5},
{0,6,6,7,0,0},
{0,0,0,7,0,0},
{0,0,0,7,0,0}},
symbol[256],
// масив вхідних символів
zakl []={0,0,0,0,1,0,0,1}; // масив заключних станів
for(int i=0; i<256;i++)symbol[i]=0;
// заповнення масиву вхідних символів
symbol[(int)'+']=1;
symbol[(int)'-']=2;
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for(char c='0'; c<='9';c++)symbol[(int)c]=3;
symbol[(int)'.']=4;
symbol[(int)'E']=5;
char st[80]; // вхідний рядок
char a;
// поточний символ
int q=1;
// початковий стан
puts("Введіть дійсне число");
gets(st);
i=0;
while ((a=st[i++]) != '\0')
q=tabl[q][symbol[(int)a]]; // перехід автомата
// стан q заключний ?
if(zakl[q]) puts("Лексема – дійсне число ");
else puts("Лексема не є дійсним числом ");
getch();
}

Розбір та інтерпретація математичних формул
При написанні наукового програмного забезпечення часто
виникає задача додати можливість інтерактивно вводити й
обчислювати математичні формули у своїй програмі. Традиційно
існує два підходи:
 запрограмувати формулу у коді програми і дати можливість
інтерактивно змінювати лише деякі її параметри;
 дозволити користувачеві вводити в деякому редакторі
формулу з наступною її обробкою деяким математичним
ядром.
До переваг першого підходу можна віднести швидкість
виконання і мінімальні розміри модуля, що виконується. Але цей
підхід не дуже гнучкий, тому що користувач може керувати тільки
параметрами задачі, а якщо необхідно що-небудь додати або змінити
– потрібно переписувати початковий код програми. Реалізацію
другого підходу можна розділити на три основних напрямки:
 використання спеціальних математичних пакетів як серверів
автоматизації для обчислення формул;
 інтерпретація;
 компіляція.
Перший напрямок рекомендується використовувати в тому
випадку, коли є встановленими, наприклад, математичні пакети
MathLab, MathCad або Excel чи інші пакети. Ці пакети досить
потужні, але їх код є закритим і тому вони є “чорною скринькою” для
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програміста. Крім того, при необхідності перенесення готового
проекту на інший комп’ютер виникає проблема наявності на ньому
потрібного пакету. Як приклад реалізації першого напрямку, у [8]
наведено програми, в яких обчислення формул відбувається за
допомогою методу Evaluate об’єкта WorkSheet. Як сервер
автоматизації використано MS Excel (COM-сервер), а як засіб
розробки – Visual Basic .NET і Delphi (COM-клієнт).
Компіляція – це аналіз і трансляція формул безпосередньо в
машинний код або в програму мовою високого рівня. До переваг
цього підходу можна віднести високу швидкість обчислень, а до
недоліків – більш складну обробку формул у порівнянні
з
інтерпретацією.
Розглянемо далі інтерпретацію формул спочатку на прикладі
числових виразів, а потім – для формул з використанням стандартних
функцій і змінних.
Метод рекурсивного спуску для інтерпретації числових
виразів
Для пояснення принципів, що лежать в основі методу
рекурсивного спуску, розглянемо задачу обчислення значення
арифметичної формули. Використаємо ідеї, запропоновані в [9].
Будемо розглядати формули, що складаються з одноцифрових
операндів, бінарних операцій додавання ‘+’, віднімання ‘–‘, множення
‘*’ і ділення націло ‘/’, а також круглих дужок. Як завжди, пріоритети
операцій множення і ділення рівні і їхній пріоритет більше, ніж
пріоритети операцій додавання і віднімання, причому пріоритети цих
операцій також рівні. Будемо називати операції ‘+’ і ‘–‘ операціями
типу додавання, а операції ‘*’ і ‘/’ – операціями типу множення.
Круглі дужки використовуються для зміни стандартного порядку
виконання операцій. Наша задача полягає в написанні програми, що
обчислює значення числової формули.
Досліджувані нами формули можна подати у такий спосіб:
T1+T2+…+Tn ,
де Ti – це формула виду F1i*F2i*…*Fmi. У свою чергу, Fji – це або
число, або довільна формула в круглих дужках.
Уявимо собі процес обчислення значення формули. Спочатку
обчислюється F11, далі з'ясовується, яка операція слідує за F11. Якщо
це операція типу множення, то, знаючи її лівий операнд,
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обчислюється правий операнд і виконується операція. Тим самим,
одержується лівий операнд для можливих наступних операцій типу
множення. Якщо після обчислення формули F1*F2*…*Fn, виявиться,
що далі слідує операція типу додавання, то процес обчислення такої
формули буде аналогічний описаному вище алгоритму.
Обчислення значення формули
Для обчислення складної формули будемо спочатку обчислювати
її частини. Розділимо усі можливі формули на 3 класи:
1. найпростіші формули: числа і довільні формули в круглих
дужках, наприклад, 3, (1+3–8);
2. формули, що містять операції типу множення, тобто
множення і ділення, наприклад, 8*2*(5+2)/7. Операції типу
множення виконуються над найпростішими формулами;
3. формули, що містять операції типу додавання, тобто
додавання і віднімання, наприклад, 8*2*(5+2)/7+3+(7+38)*(2–7). Операції типу додавання виконуються над
формулами, що містять операції типу множення.
Можна уявити собі процес обчислення значення формули, як
наступний виклик:
Expression (Term (Factor ())),
де Factor() – функція обчислення найпростішої формули (перший
клас), що є або числом, або довільною формулою в круглих дужках,
Term() – функція обчислення значення формули, що містить операції
типу множення (другий клас), Expression() – функція обчислення
значення формули, що містить операції типу додавання (третій клас).
Опишемо функцію, що обчислює значення найпростішої
формули:
int Factor()
{
char ch = getсhe();
if (isdigit (ch)) return ch-'0'; // операнд – цифра
if (ch == '(') // формула в дужках
{
// рекурсивне обчислення формули в дужках
int result= Formula(); /* з цієї функції починає аналізуватись будь-яка формула, початкова – в тому числі */
if (getсh() == ')') return result;
}
return error ("Несподіваний символ");
}
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Зазначимо, що цю функцію викликає функція Term(), яку в свою
чергу викликає Expression(), тобто тут задіяна непряма рекурсія, яка
спускається до самого простого операнда з найвищим пріоритетом –
числа. Звідси випливає назва описаного методу обчислення формули
– метод рекурсивного спуску.
У функції викликається допоміжна функція error(), яка друкує
повідомлення і повертає значення 0:
int error(char* s)
{
cputs(("\n\r"); cputs(s); return 0;
}

Формула, що містить операції типу множення
Загальний вигляд формули, що містить операції типу множення:
F1*F2*…*Fn.
Ми зможемо зрозуміти, що маємо справу з подібною формулою
тільки в момент зустрічі операції множення або операції ділення.
Обробляти такі формули буде процедура Term(), параметром якої є
цілочислове значення, що представляє лівий операнд формули F1*F2,
тобто F1. Для того, щоб обчислити значення такої формули, ми
повинні вибрати її правий операнд, який може бути найпростішою
формулою, а потім виконати операцію.
int Term (int left)
{
char ch = getсhe();
if (ch != '*' && ch !='/')
{
/* оскільки черговий символ не є позначенням очікуваної
операції, то треба повернути непотрібний операнд
(символ) у потік вводу */
ungetch(ch);
return left; /* повертаємо невикористане значення */
}
/* якщо операція очікувана, необхідно обчислити значення
правого операнда */
int right = Factor();
if (ch == '*')
{
/* Цей виклик дозволить рекурсивно обчислити іншу частину
формули, передавши як параметр результат множення */
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return Term(left * right);
}
/* ділення */
if (right == 0) return error ("Ділення на нуль");
return Term(left / right);
}

Формула, що містить операції типу додавання
Загальний вигляд формули, що містить операції типу додавання:
T1+T2+…+Tn.
Неважко помітити, що така формула буде зустрічатись тільки у
виразах де є операції додавання або віднімання. Такі формули буде
обробляти функція Expression(), параметром якої є цілочислове
значення, що представляє лівий операнд операції типу додавання.
Алгоритм наступної функції такий же, як і функції Term().
int Expression (int left)
{
char ch = getche();
if (ch != '+' && ch != '-')
{
ungetch(ch);
return left;
}
int right = Term (Factor());
if (ch == '+')return Expression(left + right);
return Expression(left - right);
}

Функція обчислення числової формули виглядає так:
int Formula ()
{return Expression (Term (Factor ()));}

Протестувати програму можна за допомогою основної функції
вигляду:
int main()
{
cputs("\n\rЧислова Формула: ");
cprintf("\n\rРезультат обчислення %d", Formula());
return 0;
}
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Синтаксичний аналіз і контекстно-вільні граматики
Міркування щодо обчислення значення числової формули,
наведені вище, можна формально описати правилами. Такі правила
задають синтаксичні конструкції не тільки операторів присвоєння, а і
взагалі всіх операторів мови програмування. За виявлення та
перевірку правильності всіх конструкцій вхідної мови відповідає
синтаксичний аналізатор.
Синтаксичний аналізатор – це частина компілятора, яка приймає
вихід лексичного аналізатора і розбирає його у відповідності із
граматикою вхідної мови. Синтаксичний аналізатор – основна
частина компілятора на етапі аналізу. Лексичний розбір є
необов’язковою фазою. Лексичний аналізатор тільки дозволяє
позбавити складний за структурою синтаксичний аналізатор від
розв’язання простих задач по виявленню та запам’ятовування лексем
вихідної програми.
Як правило, синтаксичні конструкції мов програмування можуть
бути описані за допомогою контекстно-вільних граматик, деякі з мов
програмування можуть бути описані за допомогою регулярних
виразів. Найчастіше регулярні граматики застосовні до мов
асемблера, а синтаксис мов високого рівня ґрунтується на граматиці
контекстно-вільних мов. Більше того, він описується контекстновільними граматиками, продукції яких задовольняють певні
структурні обмеження.
Розглянемо далі коротко граматики Хомського і такі, важливі
для синтаксичного аналізу їх види як контекстно-вільна і LA(1)граматика.
Граматики Хомського. Основні поняття
Граматикою Хомського називається четвірка G = (N, T, P, S), де
T – алфавіт означуваної мови, або множина термінальних
символів (терміналів).
N – множина позначень понять мови, тобто нетермінальних
символів (нетерміналів).
P – множина правил виведення (продукцій) вигляду v w, де
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v  ( T  N )* N ( T  N )* , w  ( T  N )* ,
тобто правий ланцюжок є довільною послідовністю терміналів і
нетерміналів, а лівий містить принаймні один нетермінал.
S – початковий нетермінал із множини N, або головне поняття,
яким позначаються слова мови.
Граматика
називається
G
(безконтекстною), якщо кожне правило
A   , A  N ,   (T  N )* .

контекстно-вільною
з P має вигляд:

Приклад. G  ({E , T , F },{a, ,*, (, )}, P, E ).
P:
E  E  T |T
T T *F | F
F  (E) | a
Нетермінали E, T, F відповідно є скороченнями слів "Expression",
"Term", "Factor", тобто "вираз", "доданок", "множник". Вони
позначають вирази зі знаками операцій ‘+’ і ‘*’, доданки та множники
в них відповідно. Вертикальна риска означає альтернативу вибора
правила для розгортання нетерміналу. Розгортання нетерміналу – це
заміна його на праву частину правила. Отже, правило E  E  T | T
рівносильно двом правилам
E  E T
E T
Ця граматика продукує арифметичні вирази з операціями
додавання і множення над операндом а. Пріоритет виконання
операцій підтримується, а для його зміни використовуються круглі
дужки. Тобто, дана граматика генерує ланцюжки, схожі на ті, що
використовувались в попередньому параграфі з тою різницею, що
замість одноцифрових операндів використовується термінал а і
відсутні операції ділення і віднімання.
Знайдемо один вираз, який належить мові граматики (індекси
вверху означають номер правила, яке використовується для
розгортання нетермінала):
28

E  (1) E  T  (1) T  T  ( 2 ) F  T  (3) a  T  ( 2 ) a  T * F  (3)
a  T * a  (3) a  F * a  (3) a  a * a.
Якщо вибирати інші правила, то виведеться інший ланцюжок.
Всі ланцюжки, які належать мові граматики, виводяться з
початкового нетерміналу і складаються лише з термінальних
символів. Теоретично для аналізу належності деякого ланцюжка мові
граматики G, можна розробити алгоритм аналізу на основі
перебирання продукцій, але він буде практично неприйнятним
внаслідок його оцінки складності. Один із шляхів до ефективних
алгоритмів аналізу полягає в обмеженні структури продукцій і
позбавленні від перебирання за рахунок звуження множини
контекстно-вільних граматик. Далі розглядаються саме такі обмежені
граматики (LA(1)-граматики) та побудова алгоритму аналізу для них.

LA(1)-граматики. Ліворекурсивні та розширені продукції
Неформально можна означити LA(1)-граматику, як таку, що є
контестно-вільною і дозволяє вибирати необхідну для розгортання
продукцію за першим символом ще не розпізнаної частини слова.
"LA(1)" позначає речення "Look Ahead 1 symbol", тобто "подивитися
вперед на 1 символ".
Правило вигляду AAv називається ліворекурсивним. Якщо в
граматиці є продукції A Av|u, де u е (е – порожній ланцюжок), то
граматика – не є LA(1)-граматикою, але її можна перетворити у
LA(1)-граматику.
За допомогою правил A Av|u виводяться слова з множини {u,
uv, uvv, …}, яка задається регулярним виразом uv* або u{v}. Записи v*
і {v} означають , що ланцюжок v може повторюватись скільки
завгодно разів або жодного разу.
Продукції з регулярними виразами в правій частині називаються
розширеними, як і граматики з такими продукціями.
Замість продукцій A Av|u запишемо розширену продукцію A
u{v}. Правила вигляду A u{v} вже задовольняють умовам LA(1)граматик.
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Побудуємо еквівалентну G  ({E , T , F }, {a,*,, (, )}, P , E ) розширену граматику G0, записавши замість продукцій P продукції P1:
P: E E+T|T, T T*F|F, F (E)|a
P1: E T{+T}, T F{*F}, F (E)|a
Граматика G0 – це LA(1)-граматика. До такої граматики можна
застосувати метод рекурсивного спуску. Кожне правило розширеної
граматики G0 можна зобразити за допомогою синтаксичної діаграми.
Синтаксичні діаграми
Синтаксичною діаграмою [2] називається орієнтований граф з
двома фіксованими вершинами: вхідна вершина, з якої виходить одна
дуга, і кінцева вершина, в яку входить одна дуга. Дуги графа можуть
бути поміченими термінальними та нетермінальними символами.
Вигляд синтаксичної діаграми для правила B , де B  N,  –
регулярний вираз в алфавіті NT, можна визначити рекурсивно:
1. Якщо =a, aT, то діаграма має вигляд:

Рис.10.
2. Якщо =A, AN, то діаграма має вигляд:

Рис.11.
3. Якщо =1|2|…|n, де і – регулярні вирази, то діаграма має
вигляд:

Рис.12.
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4. Якщо =12…n, де і – регулярні вирази, то діаграма має
вигляд:

Рис.13.
5. Якщо =1*, де 1 – регулярні вирази, то діаграма має вигляд:

Рис.14.
Якщо задана розширена граматика, то їй відповідає набір
діаграм, по одній діаграмі на кожне правило, що відповідає одному
нетерміналу.
Оскільки при синтаксичному аналізі основну роль відіграють
дуги синтаксичної діаграми, що задають напрямок аналізу, то
вершини в діаграмі не вказують (не виділяють).
Синтаксичний аналізатор розпізнавання виразів
Методом рекурсивного спуску побудуємо
синтаксичний
аналізатор,
що
розпізнає
мову
граматики
G0  ({E , T , F }, {a ,*, , (, )}, P1 , E ) з продукціями P : E T{+T}, T
1

F{*F}, F (E)|a. Для цього кожне правило розширеної граматики
подамо за допомогою синтаксичної діаграми.
Синтаксична діаграма нетермінала E (правило E T{+T}):

Рис.15.
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Синтаксична діаграма нетермінала T (правило T F{*F}):

Рис.16.
Синтаксична діаграма нетермінала F (правило F (E)|a ):

Рис.17.
Для кожного правила по синтаксичній діаграмі напишемо
однойменну функцію.
// аналіз ланцюжка для граматики G0
char c; // глобальна змінна (поточний символ)
void T();
// нетермінал T
void F();
// нетермінал F
void error()
{ printf("no\n"); exit(0);}
void E()
{T();while (c=='+'){c=getchar();T();}}
void T()
{F();while (c=='*'){c=getchar();F();}}
void F()
{
if (c=='(') {
c=getchar();E();
if(c!=')')error();
}
else if(c=='a')c=getchar();
else error();
}
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void main()
{c=getchar(); E();
if(c=='\n') printf("yes\n");
}

else printf("no\n");

Тут по синтаксичних діаграмах запрограмовано метод
рекурсивного спуску. Спочатку викликається функція E(), яка
відповідає головному нетерміналу, далі з неї викликається функція
Т(), яка
відповідає поняттю “доданок”. Вона, в свою чергу
звертається до “множника” (функція F()), а той, застосовуючи
непряму рекурсію, – знов до функції E().
Якщо на вхід даної програми подати деякий ланцюжок, то
програма, проаналізувавши його, дасть відповідь, чи належить
ланцюжок мові граматики G0.
У наступному параграфі знов буде використано синтаксичні
діаграми, але, крім розпізнавання ланцюжків, відбуватиметься і
виконання обчислень.
Побудова синтаксичного аналізатора математичних
формул
Розширимо розглянуту вище задачу обчислення числової
формули можливостями виклику стандартних функцій і
використанням змінних, а не тільки чисел. При реалізації поставленої
задачі виділимо фази лексичного і синтаксичного аналізу.
Інтерпретатор формул повинен
 працювати з числами з плаваючою крапкою (дійсними
числами);
 виконувати основні математичні операції (додавання,
віднімання, множення, ділення, піднесення до степеню);
 зберігати
пріоритети
операцій,
підтримувати
використання дужок;
 обчислювати основні математичні функції одного
аргументу (тригонометричні функції, логарифми, обернені
тригонометричні функції);
 виводити інформацію про помилки при невірному
вхідному рядку, а також при недопустимих аргументах
функцій та недопустимих операціях;
 у випадку правильного вхідного рядка повертати
обчислене значення в змінну дійсного типу;
 працювати з декількома змінними.
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Для скорочення опису однотипових дій, які легко реалізувати
самостійно, при побудові інтерпретатора обмежимось тільки трьома
функціями (синус, косинус, квадратний корінь) і одною змінною х.
Розглянемо принцип
роботи
інтерпретатора.
Програма
інтерпретатора складається із чотирьох основних частин:
 лексичний аналізатор;
 синтаксичний аналізатор;
 аналізатор помилок, який працює на всіх етапах;
 стартова підпрограма, яка виконує ініціалізацію, запускає
процес аналізу і виводить результати.
Запуск процесу обчислення
Для запуску процесу обчислення формули використовується
функція calculate з двома параметрами: вхідний рядок, в якому
задається формула за правилами, прийнятими у мові Basic, і значення
змінної х. Якщо змінна в рядку з формулою не використовується, то
другий параметр можна опустити.
// стартова

програма

double calculate(char* line, double x=0)
{
var_value = x;
// глобальна змінна (значення змінної х
Error = 0;
// глобальна змінна (наявність помилок)
// запис вхідного рядка у вхідний потік cin
cin = *new istream (100,line);
get_token();
//лексичний аналіз (зчитування лексеми)
double result = expr(); //синтаксичний аналіз (обчислення)
if (Error) return 0;
//аналіз помилок
else return result;
}
void main()
//приклад основної програми
{
// результат, очевидно, дорівнює 1
cout<<"Result="
<<calculate("sin(x)^2+cos(x)^2",23.4567)<< << endl;
// результат дорівнює 15
cout<<"Result= "<<calculate("sqrt(x^2)^3-3*(1+x)",3)<<endl;
cout<<"Result= "<<calculate("-((23.4-0.1)^2)^3")<< endl;
cout<<"Result= "<<calculate("sin(-0.0123)/219999")<< endl;
cout<<"Result= "<<calculate("-123.123E-10")<< endl;
}
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Лексичний аналіз
Задача лексичного аналізу полягає в послідовному зчитуванні
символів і складанні з них лексеми, з якою працюють уже функції
більш високого рівня – функції синтаксичного аналізатора. Вхідний
рядок записаний у стандартний вхідний потік C++ cin. Лексичний
аналізатор читає символи з потоку і передає інформацію про
наступну лексему синтаксичному аналізатору.
У програмі використовуються такі глобальні змінні:
enum token_value // типи лексем
{
VAR,
// змінна х
NUMBER,
// число
PLUS,
// знак ‘+’
MINUS,
// знак ‘-’
MUL,
// знак ‘*’
DIV,
// знак ‘/’
LP,
// знак ‘(’
RP,
// знак ‘)’
FUNC,
// ім’я функції
POW,
// знак ‘^’ (піднесення до степеню)
END
// ознака кінця рядка
};
token_value curr_tok;
double var_value=0;
double number_value;
int function_code;
int Error;

//поточна лексема
//значення змінної х
//значення останнього числа
//код останньої функції
//прапорець помилки

Функцію лексичного аналізу виконують підпрограми
token_value get_token();//функція отримання поточної лексеми
token_value function(); //сканування імені функції

Функція отримання поточної лексеми
token_value get_token()
{
//Пропуск пробілів і перевірка закінчення ланцюжка
do {
if (!cin.get(ch)) return curr_tok = END;
} while isspace(ch);
if (isdigit(ch) || ch ==‘.’)// лексема типу NUMBER
{cin.putback(ch); cin >> number_value;
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return curr_tok=NUMBER;}
switch (ch) { // визначення типу інших лексеми
case 'x' : return curr_tok=VAR;
case '*' : return curr_tok=MUL;
case '/' : return curr_tok=DIV;
case '+' : return curr_tok=PLUS;
case '-' : return curr_tok=MINUS;
case '^' : return curr_tok=POW;
case '(' : return curr_tok=LP;
case ')' : return curr_tok=RP;
default : // лексема типу FUNC
if (isalpha(ch))
{
cin.putback(ch);
return function();
}
return error("невірна лексема");
}
}

Функція визначення імені функції та її кодування
token_value function()
{
char func_name[20];
char* p = func_name, ch;
// накопичення рядка з ыменем
while (cin.get(ch) && isalnum(ch)) *p++ = ch;
// повернення у вхідний потік лишнього символу
cin.putback(ch);
*p='\0'; // ознака кінця імені функції
// визначення конкретної функції та встановлення її коду
if(!strcmp(func_name,"sqrt")) function_code=1; else
if(!strcmp(func_name,"sin")) function_code=2; else
if(!strcmp(func_name,"cos")) function_code=3; else
return error(strcat("невідома функція: ",func_name));
return curr_tok=FUNC;
}

Обробка помилок
На етапах лексичного і синтаксичного аналізу передбачення
можливих помилок користувача є необхідним засобом досягнення
надійності роботи інтерпретатора. Помилки користувача можуть не
тільки спричинити неправильне обчислення виразу, як результат
порушення математичної логіки, а і викликати критичні помилки. У
даній програмі перехоплюються помилки, починаючи від невірних
лексем та синтаксично неправильно записаних виразів і закінчуючи
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недопустимими аргументами функцій. У випадку виникнення
помилки значення виразу може бути непередбачуване, проте
користувач повідомляється про це.
У наведеному вище коді відбувалося звертання до функції
error(), яка як параметр одержує рядок з описом помилки, що
відбулася. До цієї функції ми будемо звертатися і з синтаксичного
аналізатора. Вона виводить повідомлення про помилку і встановлює
значення змінної Error=1. Цю змінну необхідно буде аналізувати при
одержанні результату. Оскільки, якщо відбулась помилка результати
аналізатора є невірними, необхідно змінити вхідний рядок і
повторити запуск.
Функція обробки помилок
//виводить помилку і припиняє зчитування лексем
token_value error (char* s)
{
Error=1; // глобальна змінна
cerr << "Помилка: " << s << endl;
return curr_tok=END;
}

Синтаксичний аналіз
Структуру математичної формули визначимо за допомогою
конткстно-вільної граматики, яку перетворимо у LA(1)-граматику.
Граматика аналізатора має вигляд G= ( N, T, P, EXPR ),
де множина нетермінальних символів задається так:
N= {EXPR, TERM, PRIM, POW },
а множина термінальних символів –
T = { +, –, /, *, ^, (, ), FUNC, VAR, NUMBER, END}.
Правила граматики Р
Правила КВ граматики
Правила LA(1) граматики
EXPR –> EXPR+TERM
EXPR –> EXPR–TERM
EXPR –> TERM { +TERM | -TERM }
EXPR –> TERM
TERM –> TERM / POW
TERM –> TERM * POW
TERM –> POW { / POW | * POW }
TERM –> POW
POW –> POW ^ PRIM
POW –> PRIM { ^ PRIM }
POW –> PRIM
PRIM –> NUMBER | VAR | –PRIM | (EXPR) | FUNC(EXPR) | END
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Нагадаємо, що термінальні символи розпізнаються на етапі
лексичного аналізу і в програмі позначаються так:
 VAR – змінна х;
 NUMBER – дійсне число;
 PLUS – знак ‘+’;
 MINUS – знак ‘-’;
 MUL – знак ‘*’;
 DIV – знак ‘/’;
 LP – знак ‘(’;
 RP – знак ‘)’;
 FUNC – ім’я функції (sin, cos або sqrt);
 POW – знак ‘^’ (піднесення до степеню);
 END – ознака кінця рядка.
Кожне правило розширеної граматики можна зобразити за
допомогою синтаксичної діаграми, в якій прямокутниками позначено
нетермінали, а овалами чи колами – термінальні символи (лексеми).
Правило: EXPR –> TERM { +TERM | -TERM }

Рис.18.
Правило: TERM –> POW { / POW | * POW }
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Рис.19.
Правило: POW –> PRIM { ^ PRIM }

Рис. 20.
Правило:
PRIM –> NUMBER | VAR | –PRIM | (EXPR) | FUNC(EXPR) | END

Рис.21.
Кожному нетерміналу граматики відповідає своя функція з
іменем, яке співпадає з нетерміналом, але пишеться малими літерами.
Кожна з функцій викликає інші функції (з вищим пріоритетом).
Термінальні символи (наприклад, END, NUMBER, +) розпізнаються
лексичним аналізатором (функція get_token()). Нетермінальні
символи розпізнаються функціями синтаксичного аналізатора expr(),
term(), pow() і prim(). Як тільки обидва операнди виразу або підвиразу
стали відомі, він обчислюється.
Для всіх функцій синтаксичного аналізатора передбачається, що
функція get_token() уже була викликана, і тому в глобальній змінній
curr_tok зберігається наступна лексема, що підлягає аналізу. Це
дозволяє аналізатору заглядати на одну лексему вперед. Кожна
функція аналізатора завжди читає на одну лексему більше, ніж
потрібно для розпізнавання того правила, для
якого вона
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викликалася. Кожна функція аналізатора обчислює "свій" вираз й
повертає його результат.
Функція обробки операцій типу додавання

Функція expr() обробляє додавання й віднімання. Вона
складається з одного циклу, у якому розпізнані терми додаються або
віднімаються. Відзначимо, що вираз виду 21-3+42 обчислюються як
(21-3)+42, що визначається правилами граматики.
double expr() {
double left = term();
while (curr_tok == PLUS || curr_tok == MINUS)
if(curr_tok == PLUS){get_token(); left += term();}
else {get_token(); left -= term();}
return left;
}

Функція обробки операцій типу множення

Функція term() обробляє множення і ділення аналогічно тому, як
функція expr() – додавання і віднімання. Перевірка відсутності
ділення на нуль необхідна, оскільки результат ділення на нуль
невизначений і, як правило, призводить до помилки.
double term() {
long double left = pow();
while (curr_tok == MUL || curr_tok == DIV)
if (curr_tok == MUL)
{
get_token();
left *= pow();
}
else
{
get_token();
long double d = pow();
if (d == 0)return error("ділення на
left /= d;
}
return left;
}
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0")

Функція обробки операції піднесення до степеню

Функція pow() відповідає за обчислення степеня. Вона працює з
первинними нетерміналами, тобто викликає функцію prim() для
одержання операндів. А також перевіряє на допустимість значень
операндів і у випадку помилки повідомляє про це.
double pow()
{ double left = prim();
while (curr_tok == POW )
{
get_token();
long double p=prim();
if ((left==0)&&(p==0)) left=1;
else
if ((left<=0)&&((int)p!=p)) return
error ("при пiднесеннi до степеня x^y x<=0 а y-не цiле");
else
if ((left==0)&&(p<0))return
error ("при пiднесеннi до степеня x^y x=0 a y<0");
else
left = pow(left,p);
}
return left;
}

Функція обробки первинного (primary)

Функція prim(), що обробляє первинне, багато в чому схожа на
функції expr(), term() i pow(). Це найнижчий рівень рекурсивного
спуску, тобто в цій функції обчислюються вирази найвищого
пріоритету: повертаються значення чисел та змінних, обчислюються
значення функцій і т.д. При цьому ведеться контроль над
допустимими значеннями аргументів функцій.
double prim() {
switch (curr_tok) {
case NUMBER:
get_token();
return number_value;
case VAR:
get_token();
return var_value;
case MINUS:
get_token();
return -prim();
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case LP:
{
get_token();
double e = expr();
if (curr_tok != RP)
return error("відсутня )");
get_token();
return e;
}
case FUNC:
{
get_token();
if (curr_tok != LP)
return error("відсутня (");
get_token();
double e = expr();
if (curr_tok != RP)
return error("відсутня )");
get_token();
switch (function_code)
{
{case 1: {if (e>=0)return sqrt(e);
else return error("аргумент<0");}
case 2: return sin(e);
case 3: return cos(e);
}
}
case END: return 0;
default: return error("відсутня змінна або число");
}
}

Побудова інтерпретатора мови програмування SPL
Неформальний опис мови SPL
Як приклад застосування основних методів компіляції
розглянемо написаний на мові С інтерпретатор, створений для
реалізації простої універсальної мови програмування високого рівня
SPL [2].
Формальний опис синтаксису мови задається за допомогою
формальних граматик і буде розглядатись далі.
Алфавіт мови SPL утворюють:
 букви латинського алфавіту;
 десяткові цифри;
 символи + – */ % = (),; \t \n і пробіл.
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Із символів складаються лексеми – мінімальні ланцюжки, що
мають самостійний зміст.
Ідентифікатором є послідовність букв та цифр, що починається з
букви. Числом без знака – послідовність цифр. З позицій синтаксису
мови всі ідентифікатори однакові й утворюють лексему, що
позначається через IDEN.
Аналогічно цілі числа без знаку утворюють лексему NUMB. Одинадцять спеціальних ідентифікаторів задають службові слова:
if, while, return, print, read, begin, end, int, const, then, do.
Символи \t, \n і пробіл допустимі в кожному місці програми, за
винятком ідентифікаторів та чисел без знака; в процесі обробки
програми вони не беруться до уваги. Знаки операцій + , –, *, /, % та
роздільники '(', ')', ',', ';' утворюють окремі лексеми.
Мова SPL має тільки цілі скалярні дані: константи
(ідентифікатори, числа) та змінні. Змінні можуть бути такими:
глобальними (областю дії їх є вся програма і пам'ять для них
виділяється статично) та локальними (областю їх дії є функція, де
вони визначаються, а пам'ять для них виділяється динамічно). Вирази
будуються з констант, змінних і імен функцій із використанням
круглих дужок та знаків цілочислових операцій +, –, *, /, %.
Вирази задаються так: v, c, (е1 ), f (е1 , е2 , ..., е n ), е1 + е2 , е1 - е2 , е1 *
е2 , е1 / е2 , е1 % е2 , +е1 ,- е1 , де v – змінна, с – константа, f –
ідентифікатор функції, е1, е2, …, еп – вирази.
В мові SPL є оператори:
 присвоєння v = е;
 умовний
if e then sp end;
 циклу
while e do sp end;
 повернення return e;
 друку
print e;
 введення
read v;
(v означає змінну, e – вираз, sp – список операторів).
В умовному операторі та в операторі циклу sp виконується,
якщо значення виразу e більше від нуля – йому відповідає
істинність; значенню e  0 відповідає хибність.
Програма складається з функцій та опису глобальних
змінних і констант, які мають бути описані до їхнього
використання. Описи задаються у вигляді
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int v1 , v2, ..., vl;
const с1 = n1, c2=n2, …, ck=nk;
де c1 c2, ..., ck – ідентифікатори констант, n1 n2, ... ,nk –
числа, v1, v2, ..., vl, – ідентифікатори змінних. Ім'я одної

функції – main, з цiєї функції починається виконання програми.
Функція може залежати від параметрів і описується так:
f(p1, p2, ... , pn )
begin
dcl
spop
end

Тут f – ідентифікатор функції, p1, p2, ... , pn – різні
ідентифікатори формальних параметрів, spop – список операторів,
dcl – опис локальних констант та змінних. Параметри передаються
тільки за значенням. Допускаються пряма та непряма рекурсії.
Функція main() також може мати параметри, початкові
значення яких вводяться перед виконанням програми.
Функція може повертати значення або оператором return e в
місце виклику, або зміною значень глобальних змінних. Програма
закінчує роботу, якщо досягнуто кінець end якої-небудь функції і
при виконанні не зустрівся оператор return, або якщо у функції
main зустрінеться оператор return е – тоді значення виразу е
друкується.
Приклад: SPL-програми для обчислення максимуму двох
введених чисел з демонстрацією використання функції max().
Файл VAR1.SPL
main()
begin
int x, y;
read x; read y; print max(x, y)
end
max(a,b)
begin
if a-b then return a end;
if b-a then return b end;
return a
end

Приклад: Наступна програма обчислює результат піднесення
до степеня значення а з невід'ємним показником степеня b,
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показуючи можливості передачі параметрів функції main() і
використання оператора return e у функції main().
Файл VAR2.SPL
main(a,b)
begin
int z;
z = 1;
while b do
if b % 2 then z = z * a end;
a = a* a; b = b/2;
end;
return z
end

Склад інтерпретатора
Розробимо інтерпретатор для SPL, що складається з фаз:
 лексичного аналізу (файл lexan.cpp);
 синтаксичного аналізу (syntax. cpp);
 інтерпретації (inter.cpp);
 роботи з таблицями (table.cpp).
Описи типів даних, що використовуються, вміщені у файлі
protot.h. Там же описано прототипи функцій.
Використовуються допоміжні файли:
 error.cpp – містить функції повідомлень про помилки;
 printrez.cpp – друк у файли створених таблиць і
об’єктної програми.
Для виклику інтерпретатора треба викликати файл spl.exe з
параметром – іменем файлу, де записана spl-програма. Інтерпретатор
послідовно проводить лексичний, синтаксичний аналізи, генерує
об’єктний код, а потім його виконує. Якщо в SPL-програмі є
помилки, то інтерпретатор працює до першої виявленої помилки,
видає повідомлення про помилку з номером помилкового рядка і
закінчує роботу.
Якщо наведені вище SPL-програми записані відповідно у файлах
VAR1.SPL та VAR2.SPL, то результатом роботи інтерпретатора з
початковими даними 3 і 4 на дисплеї буде:
>SPL VAR2. SPl

>SPL.EXE VAR1. SPl

2>3 4

1>3

81

1>4
4
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У цих прикладах інтерпретатор запускався з командного рядка.
Інформація, що вводиться користувачем, підкреслена. У запрошенні
на ввід вказується кількість очікуваних даних.
Для зручності роботи з інтерпретатором створено інтегроване
середовище, яке дозволяє одночасно працювати з декількома SPLпрограмами, робити покрокову відладку, переглядати створені у
процесі компіляції файли з проміжним кодом, результатами
лексичного аналізу і стеком, що моделює пам’ять даних.

Рис.22.
Нижче записано головний файл Spl.cpp з функцією main().
Файл Spl.cpp
#include "error.cpp"
#include "protot.h"
#include "anal.cpp"
#include "printrez.cpp"
#include "inter.cpp"
void main(int ac, char * av[])
{
if(ac==1) error1("вiдсутнiй файл програми\n");
analys(av[1]);// знаходиться у файлі anal.cpp
interp();
return;
}

Змінна av є покажчиком на вектор параметрів команди, ас –
кількість параметрів у векторі av. Якщо виклик інтерпретатора
правильний, то ас дорівнює 2, av[1] є покажчиком на ланцюжок
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літер, що задає ім'я файла SPL-програми. Викликається функція
analys(av[1]), що здійснює лексичний та синтаксичний аналізи
програми з вказаного файла. Далі видається повідомлення про
результат аналізу.
Функція printtab() друкує у файли створені таблиці та програми і
текстовому і двійковому вигляді.
Функція interp() інтерпретує (виконує) об’єктну програму.
Файл Аnal.сpp містить всі функції для аналізу початкової
програми. Він має вигляд
Файл Anal.cpp
FILE * PF;
#include "lexan.cpp"
#include "table.cpp"
#include "syntax.cpp"
// analys - вiдкриття файла nf, початок аналiзу
void analys(char * nf)
{
printf("SPL: аналіз файла %s\n",nf);
PF=fopen(nf,"r");
if(PF)
{ get(); // знаходиться у файлі lexan.cpp
prog();//знаходиться у файлі syntax.cpp
}
else error2("%s: файл не вiдкривається",nf);
}

Лексичний аналіз
У процесі лексичного аналізу розрізняються лексеми:
 службові слова if, while, return, print, read, begin, end,
int, const, then, do;
які кодуються відповідно константами IFL, WHILEL,
RETRL, PRITL, READL, BEGINL, ENDL, INTL,
CONSTL, THENL, DOL;
 знаки операцій та роздільники, закодовані літеральними
константами '+', '-', '*', '/', '%', '=', '(', ')', ', ', ';' ;
 ціле без знака з кодом NUMB;
 ідентифікатор з кодом IDEN;
 кінець файла з кодом EOF.
У процесі лексичного аналізу визначаться глобальні змінні:
 lex – тип (номер) розпізнаної лексеми;
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 lvalnumber – значення лексеми, якщо lex=NUMB – ціле
число;
 lvalword – значення лексеми, якщо lex=IDEN –
покажчик на елемент в таблиці ідентифікаторів TNM;
 nst — номер рядка програми, що вміщує лексему.
Заголовочний файл protot.h, який підключається до функцій
лексичного аналізу, містить прототипи функцій, структури та ін,
зокрема, там описано константи, які визначають лексеми:
enum { IFL=257, WHILEL, RETRL, PRITL, READL,
BEGINL, ENDL, INTL, CONSTL, THENL, DOL, NUMB, IDEN
};

Файл Lехan.сpp містить функції лексичного аналізу:
 get() – введення з файлу PF наступноi лексеми в lex
та при необхідності – в lvalnumber і lvalword;
 number() – введення лексеми число;
 word() – введення лексеми iдентифiкатор або
ключове слово.
При кожному зверненні до функції get() з файла початкової
програми читається послідовність літер, що утворює чергову лексему,
розпізнається лексема та відшукуються значення змінних lex, nst і,
якщо необхідно, lvalword або lvalnumber.
Файл Lехan.сpp
#include ‘protot.h’
…
extern FILE * PF;
int nst=0, lvalnumber, lex;
char * lvalword;
int nch='\n';
// get - введення наступної лексеми в змінні lex
// (lvalnumber, lvalword) з файлу PF
void get(void)
{
if(nch==EOF) { lex=EOF; return; }
while (isspace(nch))
{
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та lval

if(nch=='\n') nst++;
nch=getc(PF);
}
if(isdigit(nch)) number(); //введення лексеми число
//введення службового слова чи ідентифікатора
else if(isalpha(nch)) word();
// чи є символ nch у рядку
else if (strchr("(),*;=+-/%",nch))
{
lex=nch;
nch=getc(PF); }
else if(nch==EOF) lex=EOF;
else error4("%c: недопустимий символ", nch);
}
// number - введення лексеми: число
void number(void){
// puts("Function number()");
for(lvalnumber=0; isdigit(nch); nch=getc(PF))
lvalnumber=lvalnumber*10+nch-'0';
lex=NUMB;
}
// word - введення лексеми: ідентифікатор або ключове
// слово
void word(void)
{
static char *
serv[]={"if","while","return","print","read",
"begin", "end", "int", "const", "then","do"};
static int cdl[]={ IFL, WHILEL, RETRL, PRITL, READL,
BEGINL, ENDL,INTL, CONSTL, THENL, DOL
};
char tx[40];
char *p1=tx;
int i;
for( ;isalpha(nch)||isdigit(nch); nch=getc(PF))
*(p1++)=nch;
*p1='\0';
for(i=0;i<11;i++)
if(strcmp(serv[i],tx)==0)
{
lex=cdl[i];
return;
}
lex=IDEN;
lvalword=add(tx);
return;
}
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Функція add() здійснює пошук і в разі необхідності вводить ідентифікатор в таблицю TNM. Масив TNM містить ланцюжки літер, які
задають усі різні ідентифікатори, що зустрічаються в початковій
програмі. Так, масив для програми VAR1.SPL містить 6 ланцюжків:
"main", "x", "y" , "max", "a", "b" і вказівник ptn першого вільного
елемента масиву TNM[400]:
main\0x\0y\0max\0a\0b\0
0
5 7 9
13 15 ptn
Опис функції add() і таблиці TNM, розміщений у файлі table.cpp,
має вигляд:
Файл Тable.cpp
char TNM[400], *ptn=TNM; // Таблиця TNM
// add - пошук та додавання в TNM iдентiфiкатора nm
char * add(char * nm)
{
char * p;
for(p=TNM; p<ptn; p+=strlen(p)+1)
if(strcmp(nm,p)==0) return p;
if((ptn+=strlen(nm)+1)>TNM+400)
error1("переповнення TNM");
return(strcpy(p,nm));
}

Синтаксичний аналіз
Формальний синтаксис мови SPL
Синтаксис мови SPL описується розширеними граматиками з
використанням символів [ ] в регулярних виразах у правих частинах
правил. Якщо r – регулярний вираз, що задає множину R, то [r] –
регулярний вираз для множин R {e}, де e – порожній ланцюжок.
Термінальні символи розширеної граматики – це лексеми, коди
яких записуються малими буквами.
Нетерміналами є послідовності літер PROG, DCONST, DVARB,
DFUNC, CONS, PARAM, BODY, STML, STAT, EXPR, TERM, FACT,
FCTL, що позначають синтаксичні конструкції: програму, означення
констант, змінних, функцій, константу, параметри, тіло, список
операторів, оператор, вираз, доданок, множник, список виразів.
Повний синтаксис мови SPL має вигляд граматики
G = ( N, T, P, PROG ), де множини
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нетерміналів N={PROG, DCONST, DVARB, DFUNC, CONS, PARAM,
BODY, STML, STAT, EXPR, TERM, FACT, FCTL },
терміналів T ={ifl, whilel, retrl, pritl, readl, beginl, endl, intl, constl,
thenl, dol, numb, iden, eof, '+', '-', '*', '/', '%', '=', '(', ')', ', ', ';' },
а правила граматики P задаються так:
• PROG — > (DCONST | DVARB | DFUNC)* eof
програма
• DCONST — > constl CONS (',' CONS) * ';'
опис констант
• CONS — > iden '=' [' + ' | '– '] numb
константа в описі
• DVARB — > intl iden (',' iden) * ';'
опис змінних
• DFUNC — > iden PARAM BODY
опис функцій
• PARAM — >'(' [ iden (',' iden)* ] ')'
список параметрів
• BODY — > beginl (DCONST | DVARB) * STML endl
тіло функції
• STML — > STAT (';' STAT) *
список операторів
• STAT— > ifl EXPR thenl STML endl
оператор
| whilel EXPR dol STML endl
| retrl EXPR |pritl EXPR | readl iden | iden ' = ' EXPR
• EXPR — > ['+' |'—'] TERM (('+' |'—') TERM) *
вираз
• TERM — > FACT (('*' |'/' |' %') FACT)*
доданок
• FACT — >' ('EXPR')' | numb| iden ['('[FCTL]')']
множник
• FCTL — > EXPR (',' EXPR) *
список аргументів
Ця граматика є LA(1)-граматикою і дозволяє робити
синтаксичний аналіз за допомогою синтаксичних діаграм. У
розроблюваному інтерпретаторі синтаксичний аналіз ведеться до
виявлення першої помилки, після чого друкується повідомлення і
робота завершується. У процесі аналізу використовується функція
exam(lх), яка перевіряє, чи має наступна лексема код lх. Якщо так, то
вводиться наступна лексема, а якщо ні, то аналіз завершується після
виявлення помилки:
extern int nst, lvalnumber, lex;
extern char * lvalword;
void exam(int lx)
{
if(lx!=lex) error4("%d: помилка синтаксису",nst);
get();
return;
}
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Процедури синтаксичного аналізу (по одній на кожний
нетермінал) розміщуються у файлі syntax.cpp, куди входить також
функція exam(). Усі функції використовують функцію get()
лексичного аналізу та глобальні змінні lex, nst, lvalword, lvalnumber.
За кожним правилом стоїть певне поняття мови SPL. Перші
шість правил граматики визначають структуру об’яв в мові SPL. Усі
інші описують структуру операторів і виразів.
Процесор граматичного розбору складається з окремих функцій
для кожного нетермінального символу, що визначений в граматиці.
Кожна функція намагається в файлі знайти підрядок, що починається
з лексеми, яка визначена у функції. У процесі своєї роботи функція
може викликати інші подібні функції або навіть рекурсивно саму
себе для пошуку нетермінальних символів (застосовується метод
рекурсивного спуску).
Якщо функція успішно завершила граматичний розбір
нетермінального символу, то вона закінчує свою роботу і передає
управління в функцію, що її викликала. Якщо функція не може
знайти підрядок, який відповідає нетермінальному символу, то вона
завершує роботу з ознакою помилки.
Аналіз об’яв
Синтаксичний аналіз виконується за допомогою функцій,
побудованих у відповідності з синтаксичними діаграмами для
кожного нетермінала граматики мови SPL.
Правило: PROG — > (DCONST | DVARB | DFUNC)* eof

Рис.23.
// prog - програма; аналіз та завершення обробки
void prog(void)
{
while(lex!=EOF)
switch(lex)
{
case CONSTL: dconst(); break;
case INTL: dvarb(); break;
case IDEN: dfunc(); break;
default: error4("%d: помилка синтаксису",nst);
}
return; }
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Правило: DCONST — > constl CONS (',' CONS) * ';'

Рис.24.
// dcons - опис констант
void dconst(void)
{
do
{ get(); cons(); }
while(lex==',');
exam(';');
return;
}

Правило: CONS — > iden '=' [' + ' | '– '] numb

Рис.25.
// cons - константа в описі
void cons(void)
{
exam(IDEN);
exam('=');
if(lex=='+' || lex=='-') get();
exam(NUMB);
return;
}

Правило: DVARB — > intl iden (',' iden) * ';'

Рис.26.
//dvard - опис змiнних
void dvarb(void)
{
do
{ get(); exam(IDEN); }
while(lex==',');
exam(';');
return; }
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Правило: DFUNC — > iden PARAM BODY

Рис.27.
// dfunc - опис функцій
void dfunc(void)
{
get(); param(); body();
return;
}

Правило: PARAM — >'('[iden (',' iden)]')'

Рис.28.
// param - список параметрів
void param(void)
{
exam('(');
if(lex!=')')
{
exam(IDEN);
while(lex==',')
{ get(); exam(IDEN); }
}
exam(')');
return;
}

Аналіз операторів і виразів
Правило: BODY — > beginl (DCONST | DVARB) * STML endl

Рис.29.
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// body - тіло функції
void body(void)
{
exam(BEGINL);
while(lex==CONSTL||lex==INTL)
if(lex==INTL) dvarb();
else dconst();
stml();
exam(ENDL);
return;
}

Правило: STML — > STAT (';' STAT) *

Рис.30.
// stml - список операторів
void stml(void)
{
stat();
while(lex==';')
{ get();
stat(); }
return;
}

Правило: STAT— > ifl EXPR thenl STML endl
| whilel EXPR dol STML endl
| retrl EXPR | pritl EXPR | readl iden | iden ' = ' EXPR

Рис.31.
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// stat - оператор
void stat(void)
{
switch(lex)
{
case IFL:
get(); expr(); exam(THENL); stml();
exam(ENDL); break;
case WHILEL: get(); expr(); exam(DOL); stml();
exam(ENDL); break;
case RETRL: get(); expr(); break;
case PRITL: get(); expr(); break;
case READL: get(); exam(IDEN); break;
case IDEN:
get(); exam('='); expr(); break;
default:
error4("%d: помилка синтаксису",nst);
}
return;
}

Правило: EXPR — > ['+' |'—'] TERM (('+' |'—') TERM) *

Рис.32.
// expr - вираз
void expr(void)
{
if(lex=='+'||lex=='-') get();
term();
while(lex=='+'||lex=='-')
{ get(); term(); }
return;
}

Правило: TERM — > FACT (('*' |'/' |' %') FACT)*

Рис.33.
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// term - доданок
void term(void)
{
fact();
while(lex=='*' || lex=='/' ||
{ get(); fact(); }
return; }

lex=='%')

Правило: FACT — >' ('EXPR')' | numb| iden ['('[FCTL]')']

Рис.34.
// fact - множник
void fact (void)
{
switch(lex)
{
case IDEN: get();
if(lex=='(')
{get(); if(lex!=')') fctl(); exam(')');}
break;
case '(': get(); expr(); exam(')'); break;
case NUMB: get(); break;
default: error4("%d: помилка синтаксису",nst);
}
return; }

Правило: FCTL — > EXPR (',' EXPR) *

Рис.35.
// fctl - список аргументів
void fctl(void)
{
expr();
while(lex==',')
{ get(); expr(); }
return; }
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Інтерпретація
SPL-процесор
В процесі синтаксичного аналізу буде не тільки перевірятися
синтаксис SPL-програми. Далі синтаксичний аналіз буде доповнений
генерацією проміжного коду.
Якщо будувати реальний компілятор, то проміжний код треба
перетворювати в код, що складається з машинних команд для
реального процесора. Як вже було сказано раніше, будемо вважати,
що проміжний код (мова типу асемблера) – це код спеціальної уявної(
віртуальної) машини, яку будемо називати SPL-процесором.
Таким чином, проміжний код створений в процесі синтаксичного
аналізу буде програмою для SPL-процесора. Виконувати цю
програму буде інтерпретатор, що фактично моделює роботу SPLпроцесора.
SPL-процесор має:
1) пам‘ять SPL-програми, що моделюється глобальними
даними:
 масив TCD (таблиця коду);
 adrnm- адреса головної програми, точка входу в
головну програму;
 cpnm- кількість параметрів головної програми;
 cgv- кількість глобальних змінних;
2) пам‘ять даних, що моделюється стеком st, де
містяться значення всіх даних в процесі інтерпретації.
Використовуються покажчики (індекси масивів):
 t – вершини стека st;
 sp – початок області локальних даних функції
(запису активації);
 p – поточної команди в TCD.
Оскільки кожна функція в SPL має локальні змінні і
допускається рекурсія, то необхідне динамічне виділення пам’яті в
стеку st при виклику функції, а при поверненні – її звільнення.
При виклику кожної функції, main включно, в стеку st
виділяється запис активації цього виклику, куди заносяться:
1. значення фактичних параметрів р1, р2,..., рn;
2. кількість параметрів n;
3. адреса повернення в TCD (адреса команди виклику);
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4. адреса попереднього запису активації в стеку (звідки
відбувся виклик функції);
5. локальні та тимчасові дані, що використовуються при
обчисленні цього виклику функції.
У будь-який момент виконання SPL-програми доступними є
глобальні змінні, які записані на початку стека. Звертатися до них
можна: st[k], k=0,1,…,cgv-1;
Доступні також локальні дані, які знаходяться в верхньому
записі активації:

 параметри, розташовані “нижче” sp, мають зміщення
k<0;
 локальні змінні, розташовані “вище” sp, мають
зміщення k>0.
Індекс останнього елемента, включеного в стек, дорівнює t.
Адреса повернення з main() дорівнює –2.
Адресація локальних змінних відбувається так: st[sp+k].
Зміщення для даних обчислюється при обробці описів в SPLпрограмі; зміщення можуть бути такими:
 для n фактичних параметрів: -(n+2),…,-4,-3;
 для локальних даних:
1,2,3,…;
 для глобальних змінних:
0,1,2,…

Нехай в програмі послідовно викликаються функції main,
р0, р1 а функція р1 має вигляд:
p1(x,y,z)
begin
int v,w;
…
end

Тоді стек St буде включати в себе
 область глобальних даних, що вміщує сgv елементів;
 записи активації для функцій main, p0, р1.
При обробці описів функції p1() будуть обчислені зміщення
x  5; y  4; z  3; v  1; w  2.
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Стек St
Дно стеку

Запис активації для
функції main()

Запис активації для
функції p0()

Запис активації для
функції p1()
sp
Вершина стеку

t

Рис.36.
У файл protot.h, крім кодів лексем, розглянутих вище, є опис
кодів операцій та структура команди SPL-процесора:
enum {OPR=1,LIT,LDE, LDI, STE, STI, CAL, INI, JMP, JMC};
typedef struct {
int code; // код операції
int opd;
// операнд
} cmd;
cmd TCD[300];

Проміжний код створюється в процесі синтаксичного аналізу в
масиві TCD типу cmd:
TCD[і] = {f, a}, де f = TCD[i].cod, a= TCD[i].opd.
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Дії задаються кодами операцій:
OPR – виконати операцію а над вершиною стеку;
LIT – завантажити в стек константу a;
LDE, LDI – записати в стек значення глобальної (локальної)
змінної зі зміщенням a;
STE, STI – запам'ятати значення вершини стека в глобальній
(локальній) змінній зі зміщенням а;
CAL – викликати функцію з точкою входу a;
INI – збільшити t на a (виділення пам'яті);
JMP – здійснити безумовний перехід на команду a;
JMC – виконати умовний перехід на команду a, якщо верхній
елемент стека менший чи рівний нулю (цей елемент
вилучається зі стека).
У команді з кодом OPR допустимі операції:
а = 1 – ввести в стек число з stdin;
а = 2 – вивести верхнє значення зі стека в stdout;
а = 3,…,7 – виконати над двома верхніми елементами стека
операцію +, –, *, /, %;
а = 8 – змінити знак верхнього елемента стека;
а = 9 – повернутися в функції (результат розміщується у верхньому
елементі стека);
а = 10 – зупинити виконання SPL-програми.
При поверненні з функції main() друкується результат і
відбувається присвоєння p =-1, при завершенні зупинкою (досягли
end в функції) відбувається присвоєння p= -2.
Виконання SPL-програми
Всі функції, що виконують SPL-програми, розміщуються у файлі
inter.cpp.
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 interp() – починає та завершує виконання SPL-програми, а
також здійснює загальне керування;
 comman() – виконує поточну команду TCD[p];
 operat (а) — операцію OPR a ;
 push (а) – заносить значення a в стек;
 read () – вводить число з stdin у стек.
Файл Inter.cpp
extern cmd TCD[];
extern int adrnm, cpnm, cgv;
int st[500], sp, t, p;
//interp - початок: основний цикл та завершення інтерпретації
void interp(void)
{
int i;
t=-1;
puts("SPL: інтерпретація");
for(i=0;i<cgv;i++) push(0);
if(cpnm)
{
printf("%d>",cpnm);
for(i=0;i<cpnm;i++) push(read());
}
push(cpnm); push(-2); push(-1);
sp=t; p=adrnm;
do {
comman();
p++;
}
while(p>=0);
if(p==-1) printf("%d\n",st[t]);
}
// comman - виконання команди TCD[p]
void comman(void)
{
int a=TCD[p].opd;
switch(TCD[p].code)
{case OPR: operat(a); break;
case LIT: push(a); break;
case LDE: push(st[a]); break;
case LDI: push(st[sp+a]); break;
case STE: st[a]=st[t--]; break;

62

case STI: st[sp+a]=st[t--]; break;
case CAL: push(p); push(sp);
sp=t; p=a-1; break;
case INI: for(int i=0; i<a; i++) push(0);
case JMP: p=a-1; break;
case JMC: if(st[t--]<=0) p=a-1;

break;

}
}
// operat виконання операції а над вершиною стека
void operat( int a)
{
int j=t-1;
switch(a)
{case 1: printf("1>"); push(read()); break;
case 2: printf("%d\n",st[t--]); break;
case 3: st[j]+=st[t--]; break;
case 4: st[j]-=st[t--]; break;
case 5: st[j]*=st[t--]; break;
case 6: if(st[t]==0) error1("/: дiльник = 0");
st[j]/=st[t--]; break;
case 7: if(st[t]<=0) error1("%%: дiльник = 0");
st[j]%=st[t--]; break;
case 8: st[t]=-st[t]; break;
case 9: j=st[sp-2]; st[sp-j-2]=st[t];
t=sp-j-2; p=st[sp-1]; sp=st[sp];break;
case 10: p=-3;
}
}
// push - занесення в стек значення a
void push(int a)
{
if(t>=499) error1("переповнення стеку st ");
st[++t]=a;
}
// read - введення наступного цілого значення iз stdin
int read(void)
{
int v,c;
do
{ c=getchar(); }
while(isspace(c));
if(!isdigit(c)) error1("помилка введення");
for(v=0;isdigit(c);c=getchar())
v=v*10+c-'0';
ungetc(c,stdin);
return v;
}

63

Генерація проміжного коду
Алгоритм створення проміжного коду SPL-програми
Оператори мови SPL переводяться в проміжний код за таким
принципом:
 константа або число v із значенням val – в {LIT val};
 глобальна змінна d із зміщенням а – в {LDE a};
 локальна змінна чи параметр d із зміщенням а – в {LDI a};
 виклик функції f(e1,e2,...,en) з точкою входу b – в
послідовність команд
<e1><e2>...<en>{LIT n}{CAL b},
де < ei> – результат перекладу виразу ei;
 вираз -е перекладається в <e>{OPR 8};
 вираз e1 op e2 (де op – одна з операцій +, –, *, /, %) – в
послідовність <e1><e2>{OPR a}, де a = 3, 4, 5, 6, 7;
 оператор присвоєння d=е, де d – змінна із зміщенням а,
перекладається в код
<e>{STE a} – для глобальної змінної d,
<е>{SТІ а} – для локальної змінної d.
 оператор введення read d замінюється на
{OPR 1} {STE a} – для глобальної змінної,
{OPR l} {STI a} – для локальної змінної.
 оператор print е перекладається в код
<e> {OPR 2}
 оператор return e – в код
<e> {OPR 9}
 оператор if e then s end перекладається в код
<e> {JMC l} <s> l: ,
де l – номер наступної команди за <s>.
 оператор циклу while е do s end перетворюється в код
lb: <е> {JMC l} <s>{JMP lb} l:,
де lb – номер першої команди <e>, l – номер команди,
наступної за {JMP lb}.
 опис функції вигляду f (p1,p2,...,pk) begin dcl s end , де
p1,p2,...,pk – параметри,
dcl – опис локальних змінних,
s – список операторів функцій;
перекладається у фрагмент проміжного коду
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b : {INI l} < s>{OPR 10},
де
b – номер першої команди функції f (b – точка
входу в f ),
l – кількість локальних змінних в dcl,
<s> – код, що відповідає списку операторів s.
Якщо при виконанні операторів s не зустрінеться
оператор return, то виконується команда зупинки
{OPR 10}.
Далі буде запрограмовано процес генерації проміжного коду.
Причому, для кожної програми цей код буде записуватись таблицю
коду TCD. Переглянути створений код можна у файлі f.asm.
Наведемо приклад створеного проміжного коду за наведеним
алгоритмом (містиме файлу f.asm) для Spl-програми, яка виводить
максимальне з двох чисел, якщо числа не рівні:
Початкова Spl-програма

Проміжний код

main()
begin
int x, y;
read x;
read y;
if x-y then print x end;
if y-x then print y end
end

0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10 :
11 :
12 :
13 :
14 :
15 :
16 :
17 :

8
1
6
1
6
4
4
1
10
4
1
4
4
1
10
4
1
1

2
1
1
1
2
1
2
4
11
1
2
2
1
4
17
2
2
10

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

INI 2
OPR 1
STI 1
OPR 1
STI 2
LDI 1
LDI 2
OPR 4
JMC 11
LDI 1
OPR 2
LDI 2
LDI 1
OPR 4
JMC 17
LDI 2
OPR 2
OPR 10

Операції проміжного коду представлені спочатку у числовому
вигляді, а потім – з використанням мнемоніки, визначеної у файлі
protot.h:
enum {OPR=1,LIT,LDE, LDI, STE, STI, CAL, INI, JMP, JMC};

Робота з таблицями
У процесі аналізу SPL – програми створюються такі таблиці:
 TNM – таблиця ідентифікаторів, створюється
під час
лексичного аналізу;
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 TCD – таблиця коду, містить проміжний код, створюється під
час синтаксичного аналізу і використовується (виконується)
під час інтерпретації проміжного коду;
 TOB – таблиця даних, створюється частково при
синтаксичному аналізі (існує своя таблиця TOB для кожної
функції SPL – програми). У таблиці даних TOB задається вид
кожного з даних (константа, глобальна або локальна змінна)
та значення (константи, зміщення глобальної змінної
відносно «дна» або локальної змінної відносно sp);
 TFN – таблиця функцій, створюється під час синтаксичного
аналізу. У таблиці функцій TFN для кожної функції наводяться кількість параметрів та адреса точки входу в TCD.
Інформація про константи, глобальні та локальні змінні функції,
що аналізується, вміщується у таблицю даних TOB. Оскільки
глобальні дані спільні для всіх функцій, то частина TOB, що містить
глобальні дані, є однаковою для всіх функцій.
Глобальна змінна out вказує тип даних (оut =1 означає глобальні
дані, а оut =0 – локальні дані).
Елемент таблиці ТОВ має таку структуру (цей тип описано у
файлі protot.h):
typedef struct
{
char *name;
int what;
int val;
} odc;

Компонента ТОВ[i].name – задає вказівник імені даного у
таблиці імен TNM, ТОВ[i].val –значення константи чи зміщення
змінної, ТОВ[i].what – тип даних
ТОВ[i].what =

1, константа
2, глобальна змінна
3, локальна змінна.

При роботі з таблицею ТОВ використовуються такі дані з файлу
table.cpp:
// Таблиця TOB
оdc TOB [100],
// pto – вказівник першого вільного елемента ТОВ
*pto=TOB,
//ptol – вказівник на початок опису локальних даних
*ptol = TOB;
extern int out; // out – вказує тип даних
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Функція newob(nm, wt, vl) з файлу table.cpp заносить інформацію
про новий об’єкт з іменем nm в ТОВ (якщо зустрічається описаний
об’єкт):
// newob - занесення в ТОВ елемента (nm, wt, vl)
void newob(char *nm,int wt, int vl)
{
odc *pe, *p;
pe=(out ? TOB : ptol);
for(p=pto-1;p>=pe;p--)
if(nm==p->name) error2("%s: описано двiчi",nm);
if(pto>=TOB+100) error1("переповнення TOB");
pto->name=nm;
pto->what=wt;
pto->val=vl;
pto++;
if(out==1) ptol++;
return;
}

Динаміку положень pto та ptol перед аналізатором списків
всередині функції і після аналізу списків всередині функцій можна
зобразити так:

глобальні описи

Рис.37. аналіз локальних описів

Функція findob(nm) здійснює пошук опису об’єкта з іменем nm
в ТОВ:
// findob - пошук елемента даних
odc * findob(char* nm)
{
odc *p;
for(p=pto-1;p>=TOB;p--)
if(nm==p->name) return p;
error2("%s: не описано",nm);
return p;
}

67

nm

у таблицi

TOB

У таблицю TFN внесена інформація про всі функції SPL –
програми. Опис структури елемента TFN міститься у файлі “protot.h”
і має вигляд:
typedef struct
{
char *name; // ім’я функції в TNM
int isd;
// кількість параметрів функції
int cpt;
/* чи описана функція (isd=1–функція
описана, isd=0 – функція не описана)*/
int start; /* задає адресу точки входу для описаної
функції, або покажчик ланцюга викликів для
зворотного заповнення для неописаної функції*/
} fnd;

На рисунку показана ситуація, коли є три виклики неописаної
функції з іменем ABC і k параметрами.

Рис.38.
У роботі з таблицею TFN використовуються функції:
 newfn(nm, df, cp, ps) – додавання нового елемента в TFN,
nm – ім’я функції, df – чи описана функція, cp–
кількість параметрів, ps – точка входу;
 findfn (nm) – пошуку в TFN опису функції з іменами nm;
 eval (nm, cp) – обробка виклику функції nm з кількістю
параметрів cp:
 defin (nm, cp, ad) – обробка опису функції nm з кількістю
параметрів cp і точкою входу ad;
 fmain() – завершення роботи з TFN, пошуку неописаних
функцій та функції main.
Файл Тable.cpp
fnd TFN[30], // таблиця TFN функцій програми
*ptf=TFN; // вказівник на перше вільне місця в TFN
//newfn - занесення в TFN елемента (nm,df,cp,ps)
fnd * newfn(char* nm,int df,int cp,int ps)
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{
if(ptf>=TFN+30) error1("переповнення TFN");
ptf->name=nm;
ptf->start=ps;
ptf->isd=df;
ptf->cpt=cp;
return ptf++;
}
// findfn - пошук функції nm в таблиці TFN
fnd * findfn(char* nm)
{
fnd *p;
for(p=ptf-1;p>=TFN;p--)
if(p->name==nm) return p;
return NULL;
}
// eval - виклик функції nm з cp аргументами
fnd * eval(char* nm, int cp)
{
fnd *p;
fnd * newfn(char*, int, int, int);
fnd * findfn(char*);
if(!(p=findfn(nm))) return newfn(nm,0,cp,-1);
if(p->cpt==cp) return p;
error2("%s: кiлькiсть параметрiв",nm);
return p;
}
// defin -опис функції nm; cp - параметри, ad - вхiд
void defin(char *nm, int cp, int ad)
{
fnd *p;
fnd * newfn(char*, int, int, int);
fnd * findfn(char*);
int c1, c2;
p=findfn(nm);
if(p)
{
if(p->isd) error2("%s: описана двiчi",nm);
if(p->cpt!=cp) error2("%s: кількість параметрiв",nm);
p->isd=1;
for(c1=p->start; c1!=-1; c1=c2)
{
c2=TCD[c1].opd;
TCD[c1].opd=ad;
}
p->start=ad;
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}
else newfn(nm,1,cp,ad);
return;
}
// fmain - пошук main та неописаних функцiй
fnd* fmain(void)
{
static char nm[]="main";
fnd *pm=NULL, *p;
for(p=ptf-1; p>=TFN; p--)
{
if(!p->isd) error2("%s: функцiя не описана",p->name);
if(strcmp(nm,p->name)==0) pm=p;
}
if(pm) return pm;
error1("немає main");
}

У файлі table.cpp є також функція gen(co, op), яка записує в
таблицю команду TCD команду з кодом co і операндом op, tc–номер
команди, що включається (номер першого вільного місця в TCD)
сmd TCD[300];
extern int tc; //початкове значення tc=0;
int gen(int co, int op)
{
if (tc>=300) error1(“переповнення TCD”);
TCD[tc].code =co;
TCD[tc].opd=op;
return tc++;
}

Розширення аналізу описів
Таблиця ТОВ та TFN заповнюється при обробці описів.
Виконують цю роботу доповнені функції prog(), cons(), (dconst() без
змін), dvarb(), dfunc(), param(). Функція param() повертає значення,
яке дорівнює кількості формальних параметрів; функція body() –
адресу точки входу в TCD. Модифікована частина файла syntax.cpp,
який був розглянутий вище, помічено так: //+++.
Файл Syntax.cpp
// prog - програма; аналiз та завершення обробки
void prog(void)
{
fnd *p;
//+++
while(lex!=EOF)
switch(lex)
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{
case CONSTL: dconst(); break;
case INTL: dvarb(); break;
case IDEN: dfunc(); break;
default: error4("%d: помилка синтаксису",nst);
}
p=fmain();
adrnm=p->start;
cpnm=p->cpt;
return;

//+++
//+++
//+++

}
// cons - константа в описi; аналiз та формування
void cons(void)
{
char *nm=lvalword;
int s; //+++
exam(IDEN);
exam('=');
s=(lex=='-' ? -1 : 1 );
//+++
if(lex=='+'||lex=='-') get();
newob(nm,1,s*lvalnumber);
//+++
exam(NUMB);
return;
}
//dvard - опис змiнних: аналiз та формування
void dvarb(void)
{
do
{
get();
newob(lvalword,(out ? 2: 3),(out ? cgv++ : ++clv));
exam(IDEN);
}
while(lex==',');
exam(';');
return;
}
// dfunc - опис функцiй: аналiз та формування
void dfunc(void)
{
char *nm=lvalword; int cp, st;
//+++
get();
out=0;
//+++
cp=param();
//+++
st=body();
//+++
out=1;
//+++
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//+++

// Друк таблиці ТОВ для функції tabzm(nm);
pto=ptol;
//+++
defin(nm,cp,st);
//+++
return;
}
// param - список параметрiв:
int param(void)
//+++
{
odc *p; int cp=0;
//+++
exam('(');
if(lex!=')')
{
newob(lvalword,3,++cp);
exam(IDEN);
while(lex==',')
{
get();
newob(lvalword,3,++cp);
exam(IDEN);
}
}
exam(')');
for(p=ptol; p<pto; p++)
p->val-=cp+3;
return cp;
}

аналiз та формування

//+++

//+++

//+++
//+++
//+++

У кінці функції param() відбувається коректування зміщень
змінних параметрів функції, зміщення зменшується на (cp+3),
утворюються потрібні зміщення.
Так, при обробці опису
p1(x,y,z)
begin
int v,w;
…
end

будуть обчислені такі зміщення (частина таблиці TOB):

до коректування

після коректування
Рис.39.
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Розширення аналізу операторів та виразів
Розширення синтаксичного аналізу операторів та виразів
пов'язано з формуванням проміжного коду TCD. Змінюються всі
функції, крім stml(). Функція fctl() повертає як результат число, рівне
кількості фактичних параметрів у виклику. Модифіковані частини
програм, які вже розглядалися при синтаксичному аналізі, генерують
проміжний код (через //+++
помічено добавлені фрагменти
програми) .
Файл Syntax.cpp
// body - тiло функцїї
int body(void)
{
int st;
//+++
exam(BEGINL);
clv=0;
//+++
while(lex==CONSTL||lex==INTL)
if(lex==INTL)dvarb(); else dconst();
st=gen(INI,clv); //+++
stml();
exam(ENDL);
gen(OPR,10);
//+++
return st;
//+++
}
// stat - оператор: аналiз та побудова коду
void stat(void)
{
odc *p;
//+++
int t1, t2;
//+++
switch(lex)
{
case IFL:
get(); expr(); exam(THENL);
t1=gen(JMC,0);
//+++
stml(); exam(ENDL);
TCD[t1].opd=tc;
//+++
break;
case WHILEL: get();
t1=tc;
//+++
expr(); exam(DOL);
t2=gen(JMC,0);
//+++
stml();
gen(JMP,t1);TCD[t2].opd=tc;//+++
exam(ENDL); break;
case RETRL: get(); expr();
gen(OPR,9);
//+++
break;
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case PRITL: get(); expr();
gen(OPR,2);
//+++
break;
case READL: get();
p=findob(lvalword);
gen(OPR,1);
//+++
if(p->what==1)
//+++
error2("%s:не змiнна",lvalword);
//+++
gen(p->what==2 ? STE : STI,p->val);
//+++
exam(IDEN); break;
case IDEN:
p=findob(lvalword);
//+++
get(); exam('='); expr();
if(p->what==1)
//+++
error2("%s: не змiнна",p->name);
//+++
gen(p->what==2 ? STE : STI,p->val);
//+++
break;
default: error4("%d: помилка синтаксису",nst);
}
return;
}
// expr - вираз: аналiз та побудова коду
void expr(void)
{
int neg=(lex=='-');
//+++
if(lex=='+'||lex=='-') get();
term();
if(neg) gen(OPR,8);
//+++
while(lex=='+'||lex=='-')
{
neg=(lex=='-' ? 4 : 3);
//+++
get(); term();
gen(OPR,neg);
//+++
}
return;
}
// term - доданок: аналiз та побудова коду
void term(void)
{
int op;
//+++
fact();
while(lex=='*'||lex=='/'||lex=='%')
{ op=(lex=='*' ? 5 : (lex=='/' ? 6 : 7));
get(); fact();
gen(OPR,op);
//+++
}
return;
}
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//+++

// fact -множник: аналiз та побудова коду
void fact (void)
{
char *nm; int cp;
//+++
odc *p; fnd *p1;
//+++
switch(lex)
{
case IDEN: nm=lvalword; //+++
get();
if(lex=='(')
{
get();
cp=(lex==')' ? 0 : fctl() );
//+++
exam(')');
p1=eval(nm,cp);
//+++
gen(LIT,cp);
//+++
cp=gen(CAL,p1->start);
//+++
if(!p1->isd) p1->start=cp;
//+++
}
else
{
p=findob(nm);
//+++
gen(p->what==1 ? LIT : (p->what==2 ?
//+++
LDE : LDI),p->val);
//+++
}
break;
case '(': get(); expr(); exam(')'); break;
case NUMB: gen(LIT,lvalnumber);
//+++
get(); break;
default: error4("%d: помилка синтаксису",nst);
}
return;
}
// fctl - список аргументiв: аналiз та пiдрахунок
// iхньої кiлькостi
int fctl(void)
{
int cf=1;
//+++
expr();
while(lex==',')
{
get(); expr();
cf++;
//+++
}
return cf;
}
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Лабораторна робота “Елементи компіляції”
Завдання
Ознайомитись з інтерпретатором для мови SPL, розібрати коди
наступних програм:
• лексичний аналіз (файл lexan.cpp);
• синтаксичний аналіз (syntax. cpp);
• інтерпретатор (inter.cpp);
• робота з таблицями (table.cpp);
• типи даних і прототипи функцій (protot.h).
1. Створити і налагодити програму на мові SPL за заданим
варіантом.
2. Провести лексичний аналіз створеної SPL-програми (побудувати
таблиці ідентифікаторів та лексем).
3. Провеcти граматичний розбір методом рекурсивного спуску
одного оператора створеної SPL-програми.
4. Проаналізувати об’єктну програму (побудувати стек ST, що
моделює пам’ять даних і поставити у відповідність операторам
створеної SPL-програми фрагменти проміжного коду).
Приклад виконання лабораторної роботи
Умова: Написати SPL-програму для обчислення результату
піднесення числа x до степеня y (y – невід'ємний показник).
1. Створення коду
main()
begin
int x, y;
read x;
read y;
print exp(x,y)
end
exp(a,b)
begin
int z;
z=1;
while b do
if b%2 then z=z*a end;
a=a*a;
b=b/2
end;
return z
end
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2. Лексичний аналіз

Таблиця ідентифікаторів (масив TNM) нашої програми містить 7
ланцюжків: "main", "x", "y", "exp", "a", "b" ,"z" і покажчик ptn першого
вільного елемента.
Таблиця ідентифікаторів
main\0x\0y\0exp\0a\0b\0z\0
0
5 7 9
13 15 17 ptn
Таблиця лексем
Рядок
1
1
1
2
3
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
7
9
9
9
9
9

Лексема
main
(
)
begin
int
x
,
y
;
read
x
;
read
y
;
print
exp
(
x
,
y
)
end
exp
(
a
,
b

Тип лексеми
IDEN=269
'('=40
')'=41
BEGINL=262
INTL=264
IDEN=269
','=44
IDEN=269
';'=59
READL=261
IDEN=269
';'=59
READL=261
IDEN=269
';'=59
PRITL=260
IDEN=269
'('=40
IDEN=269
','=44
IDEN=269
')'=41
ENDL=263
IDEN=269
'('=40
IDEN=269
','=44
IDEN=269
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Значення лексеми
TNM+0

TNM+5
TNM+7

TNM+5

TNM+7

TNM+9
TNM+5
TNM+7

TNM+9
TNM+13
TNM+15

9
10
11
11
11
12
12
12
12
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
17
17
18
18
19

)
begin
int
z
;
z
=
1
;
while
b
do
if
b
%
2
then
z
=
z
*
a
end
;
a
=
a
*
a
;
b
=
b
/
2
end
;
return
z
end

')'=41
BEGINL=262
INTL=264
IDEN=269
';'=59
IDEN=269
'='=61
NUMB=268
';'=59
WHILEL=258
IDEN=269
DOL=267
IFL=257
IDEN=269
'%'=37
NUMB=268
THENL=266
IDEN=269
'='=61
IDEN=269
'*'=42
IDEN=269
ENDL=263
';'=59
IDEN=269
'='=61
269
'*'=42
269
';'=59
269
'='=61
269
'/'=47
NUMB=268
ENDL=263
';'=59
RETRL=259
269
ENDL=263
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TNM+17
TNM+17
1

TNM+15

TNM+15
2
TNM+17
TNM+17
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3. Граматичний розбір методом рекурсивного спуску

Проведемо граматичний розбір одного оператора програми, а саме
оператора: if b%2 then z=z*a end

Рис.40.
Тут використано правила розширеної граматики, які можна
застосувати для формування дерева розбору. Прямокутниками
позначено нетермінали, а овалами чи колами – термінальні символи
(лексеми). Листи дерева – термінальні символи. Шлях до листів
позначено пунктиром. Корінь дерева – нетермінал STAT, що позначає
поняття “оператор”.
Якщо треба побудувати дерево розбору всієї програми, то треба
починати з нетермінала PROG, що позначає поняття “програма”.
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4. Аналіз проміжного коду

Стек St містить
два записи активації для
функцій main() i exp():

Рис.41.
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Варіанти завдань
1. Дано натуральне число n. Чи є воно паліндромом (тобто його
дзеркальне відображення співпадає з ним самим. Наприклад,
2552).
2. Дано натуральне число n. Чи містить воно три однакові цифри?
3. Дано натуральне число n. Чи є в ньому повторення цифр?
4. Довести, що довільну грошову суму n>7 крб. Можна виплатити
купюрами по 3 крб. і 5 крб. Знайти цілі a i b, що n=3a+5b.
5. Дані натуральні числа n і m. Отримати суму m останніх цифр
числа n.
6. Дано натуральне число n. Чи входить цифра 3 в запис числа n.
Переставити першу і останню цифри числа n.
7. Надрукувати всі числа, які менші за n і діляться на m, потім ті –
які діляться на m – 2, m – 4,..., діляться на 2.
8. Перевести число n з системи числення з основою k в систему
числення з основою i (2  i  10;2  k  10) .
9. Дано ціле m>1. Отримати найбільше k, при якому m<4k<2m.
10. Надрукувати всі двозначні прості числа.
11. Знайти всі натуральні числа, які не перевищують заданого n і
діляться на кожну із своїх цифр.
12. Для заданого натурального числа n (n  10000) обчислити суму
цифр в числі і кількість розрядів.
13. Дано натуральне число i – основа системи числення (2  i  10) .
Ввести два числа в цій системі числення (перевірити це). Скласти
і відняти їх в заданій системі числення.
14. Знайти найменше спільне кратне двох натуральних чисел.
15. Із заданого натурального числа n вилучити цифри 0 і одержати
представлення отриманого числа в трійковій системі числення.
16. Задано натуральні числа а, в ( a  b ). Одержати всі прості числа p,
що задовольняють нерівність a  p  b .
17. Задано натуральне число n. З’ясувати, чи є серед чисел n,
n+1,...,2n числа близнюки, тобто прості числа, різниця між якими
дорівнює двом.
18. Знайти натуральне число від 1 до 10000 з максимальною сумою
дільників.
19. Для заданого натурального числа n з’ясувати, чи ділиться воно на
кожну з своїх цифр, крім нуля.
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20. Розкласти задане натуральне число n на прості множники.
21. Натуральне число називається досконалим, якщо воно дорівнює
сумі всіх своїх дільників, за виключенням самого себе.
Наприклад, число 6 – досконале, оскільки 6=1+2+3. Для заданого
натурального числа n одержати всі досконалі числа, які менше за
n.
22. Послідовність чисел Фібоначі, u0 , u1 , u2 ,... утворюється за
законом: u0  0, u1  1, ui  ui 1  ui 2 (i=2,3,...). Ввести число n>1.
Одержати числа u0 , u1 , u2 ,...un .
23. Ввести ціле додатне число. Визначити кількість одиниць в
двійковому представленні числа.
24. Одержати у порядку зростання n перших натуральних чисел, які
не діляться на жодне з чисел 2,3,5.
25. Знайти найбільший спільний дільник двох натуральних чисел.
26. Дано ціле число k ( 1  k  180 ). Визначити, яка цифра
знаходиться в k-тій позиції послідовності 1011121314...9899, в
якій вписані підряд всі двозначні числа.
27. Дано натуральне число k. Визначити k-ту цифру в послідовності
110100100010000100000..., в якій виписані підряд степені 10.
28. Ввести натуральне число k.
Визначити k – ту цифру
послідовності 12345678910111213... в якій виписані підряд всі
натуральні числа.
29. Для заданого натурального числа n одержати його представлення
в двійковій системі числення.
30. Дано натуральне число n. Визначити, чи входить цифра 7 в запис
числа n 2  1 .
31. Ввести ціле додатне десяткове число. Визначити кількість трійок
в вісімковому представленні числа.
32. Дані натуральні числа n (в трійковій системі числення) і m (в
п’ятирічній системі числення). Визначити, чи вони рівні.
33. Дані натуральні числа n і m. n і m – є множинами цифр. Знайти
об’єднання і перетин цих множин.
34. Дані натуральні числа n і m. n і m – є множинами цифр. Знайти
різниці множин n-m і m-n, а також доповнення множин n і m до
множини всіх цифр.
35. Дані натуральні числа n і m. Надрукувати третю цифру після
десяткової коми числа n/m.
36. У заданому числі переставити цифри так, щоб вони утворювали
незростаючу послідовність.
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