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АНОТАЦІЯ
Курс є варіативним для підготовки студентів факультету прикладної математики та
інформатики напряму “інформатика” за циклом комп’ютерних дисциплін. Викладання курсу
має на меті сформувати у студентів систему знань та навиків в області теорії і практики
формальних граматик і мов, необхідних для розуміння принципів будови алгоритмічних мов
і методів компіляції програм в машинні коди. Курс читається після нормативних базових
курсів програмування.
В результаті вивчення даного курсу студент повинен:
знати: предмет, методи та завдання дисципліни; структуру і задачі компілятора;
формальні визначення граматик і мов; сканування тексту програми; системи класифікації
граматик; методи нисхідного і висхідного граматичного розбору; методи семантичного
аналізу при граматичному розборі; методи генерування машинних команд; керування
послідовностями, даними і пам'яттю машинної програми.
вміти: проектувати граматики підмножин алгоритмічних мов; аналізувати і
модифікувати граматики мов відповідно до задач застосування мови; оцінювати структуру і
властивості алгоритмічних мов та підмножин мов; вибирати і реалізувати методи і
алгоритми трансляції за граматикою; аналізувати властивості відтрансльованої машинної
програми; реалізувати методи керування послідовностями, даними і пам'яттю в машинних
програмах.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1. Структура і задачі компілятора. Постановка задачі компіляції. Загальна схема
компілятора. Розпізнавання базових елементів. Розпізнавання синтаксичних одиниць і
інтерпретація їх значень. Засоби визначення синтаксису мов. Алфавіти. Визначення
ланцюжків та їх властивості. Операції над ланцюжками. Правила підстановки. Визначення
граматик та їх властивостей. Виведення в граматиках.
2. Загальні відомості про сканер. Схеми роботи сканера. Поняття про автоматні
граматики і їх використання. Діаграми станів і їх взаємозв'язок з автоматними граматиками.
Детерміновані скінчені автомати як формалізація моделі діаграм станів. Синтаксичні дерева.
Задача розбору. Визначення синтаксичних дерев. Побудова виведення за деревом.
Властивості синтаксичних дерев. Принцип нисхідного і висхідного розбору.
3. Граматика підмножини мови. Кодування лексем. Діаграми станів розбору лексем.
Введення семантики в діаграму станів. Програмна реалізація сканера.
4. Нисхідний граматичний розбір. Метод рекурсивного спуску. Модифікації граматик
для застосування методу. Процедури граматичного розбору. Недетермінований скінченний
автомат. Таблиця переходів. Зв'язок НСА, автоматних граматик і діаграм станів.
Еквівалентність НСА і ДСА.
5. Класифікація граматик. Способи зображення синтаксису мов. Методи класифікації
граматик. Класифікація граматик за Хомським. Класифікація граматик за контекстами.
Приклади граматик різних типів і виведень. Операції над мовами. Додаткові методи
зображення синтаксису мов. Факторизація та її застосування.
6. Висхідний граматичний розбір. Метод операторного передування. Матриці
відношень передування.
7. Семантичний аналіз при граматичному розборі.
8. Проміжні форми зображення програми. Генерація машинних команд для тетрад.
Схеми генерації команд на основі стеку. Семантичні програми генерації коду.
9. Керування послідовністю операторів та підпрограм. Керування даними.
Моделювання локальних і нелокальних середовищ. Передавання параметрів між
підпрограмами. Схеми реалізації способів передавання параметрів на рівні машинного коду.
Керування пам'яттю: фази, способи, утилізація. Статичне і стекове керування пам'яттю.
Керування пам'яттю довільної організації. Проблеми розподілу пам'яті.
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