Катедра „Компютърни науки и технологии“
Конспект
по дисциплината „ЕЗИКОВИ ПРОЦЕСОРИ“
за специалност „СОФТУЕРНИ И ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ“
1. Езикови процесори. Основни понятия. Въведение. Компилиране и интерпретиране.
Основни фази на процеса на транслация.
2. Дефиниране програмни езици чрез формална граматика. Същност на формална
граматика. Класификация на граматиките по Хомски. Регулярни изрази и крайни
автомати.
3. Лексически анализ. Същност и предназначение на лексическия анализ. Алгоритъм на
лексическия анализ.
4. Лексически анализ. Символни таблици. Организация и предназначение. Търсене в
символна таблица.
5. Синтактичен анализ по метода „отгоре-надолу“. Същност и предназначение. Връщане
назад (Backtracking). Предсказващ анализ. LL(1) граматики – изисквания. Отстраняване на
лявата рекурсия.
6. Преобразуване Бакус-Наур форма (БНФ) -> синтактичен граф -> програма за синтактичен
анализ. Таблично управляем синтактичен анализ по метода „отгоре-надолу“.
Предимства и недостатъци на синтактичния анализ, основан на LL(1) граматиките.
7. Възстановяване на процеса на синтактичен анализ след откриване на синтактична
грешка.
8. Синтактичен анализ по метода „отдолу-нагоре“. LR граматики. Проблеми на анализ
„отдолу-нагоре“.
9. Семантичен анализ. Проверка за съвместимост на типове. Организация на таблиците.
Представяне на блоковата структура на езика по време на анализ.
10. Организация на паметта по време на изпълнение на програмата. Отделяне на памет за
елементарни типове данни и масиви.
11. Генерация на код. Задачи и изисквания. Основни понятия. Генерация на код за обратен
полски запис (ОПЗ).
12. Генерация на код за тетради. Генериране на тетради за основни програмни структури,
оператор if, оператори за цикъл. Примери.
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