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Abstrakt

Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou dokumentace pro semestrální práci
z předmětu Programovací jazyky a překladače na Fakultě informačních tech-
nologií ČVUT a aktualizací dodávaných materiálů tak, aby využívaly aktuální
stabilní verzi skupiny kompilátorů GCC. Práce se zejména zaměřuje na roz-
hraní pro komunikaci přední a střední části překladače ve skupině kompilátorů
GCC a tvorbu abstraktního syntaktického stromu.

Klíčová slova přední část překladače, abstraktní syntaktický strom, GCC,
GENERIC

Abstract

This bachelor thesis deals with creating a documentation for a semestral work
of Programming languages and compilers course at Faculty of Information
Technologies at CTU, and updating supporting materials to a current stable
release of a GCC compiler. It is mainly focused on an interface used for a
communication between the front-end and the middle-end parts of the GCC
and a creation of an abstract syntax tree.

Keywords compiler front-end, abstract syntax tree, GCC, GENERIC
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Úvod

Pro studenty oboru Teoretická informatika na FIT ČVUT je momentálně asi
nejobtížnějším projektem 4. semestru vytvoření semestrální práce z předmětu
Programovací jazyky a překladače (BI-PJP). Jedná se asi o nejnáročnější a zá-
roveň nejzajímavější semestrální práci bakalářského studia, v rámci níž mají
studenti za úkol vytvořit přední část překladače pro jednoduchý jazyk in-
spirovaný programovacím jazykem Pascal. Oficiální podpůrné materiály jsou
určeny pouze pro překladač GCC, ale akceptovaný je i front-end pro překladač
LLVM.

Aktuální oficiální materiály pro tvorbu této semestrální práce mají dva
hlavní nedostatky. Prvním je fakt, že nevyužívají aktuální stabilní verzi sku-
piny překladačů GCC (6.3), nýbrž starší verzi (5.0). Druhým nedostatkem
je absence kvalitní dokumentace k tvorbě přední části překladače pro GCC.
Zejména rozhraní pro komunikaci přední a střední části překladače je velmi
nepřehledné.
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Kapitola 1
Cíl práce

V této práci se budu zabývat analýzou postupu pro přidání nového front-endu
pro skupinu překladačů GCC. Zejména se zaměřím na srozumitelné zdokumen-
tování rozhraní pro komunikaci přední a střední části překladače a vnitřního
formátu GENERIC.

V praktické části aktualizuji současné materiály dodávané k zadání semest-
rální práce z předmětu Programovací jazyky a překladače na aktuální stabilní
verzi překladače GCC (6.3) a znovu implementuji tuto semestrální práci tak,
aby tuto verzi využívala.
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Kapitola 2
Analýza

2.1 Historie GCC

Autorem GCC (GNU C Compiler) je Richard Stallman, zakladatel projektu
GNU. První beta verze byla byla vydána 22. března 1987.

Nový překladač měl původně vycházet z překladače Pastel. Stallman na-
psal front-end pro jazyk C, ale brzy zjistil, že kompilátor Pastel pracoval tak,
že načetl celý zdrojový kód, převedl jej do AST a ten poté do řetězu instrukcí.
Z něj potom vygeneroval výstupní soubor. Během tohoto procesu neuvolňoval
žádné prostředky, a potřeboval tedy alokovat příliš mnoho paměti.

Systém na počítači Motorola 68000, který Stallman používal, však umož-
ňoval alokovat maximálně 64 kB paměti. Stallman tedy nakonec musel napsat
celý překladač od začátku. Ten je nyní znám jako GCC a neobsahuje žádný
kód z překladače Pastel. Stallmanovi se nicméně podařilo s menšími úpravami
použít původní front-end pro jazyk C, který napsal pro Pastel.

Vývoj GCC byl řízen nadací Free Software Foundation (FSF). Někteří vý-
vojáři byli nespokojení s tím, jak je projekt řízen - zejména jim vadilo, že
FSF byla poměrně nepružná, takže trvalo velmi dlouho, než se různá vylep-
šení a rozšíření zařadila do hlavního projektu. V roce 1997 tak vznikl projekt
EGCS.

V dubnu roku 1999 se oba projekty znovu spojily v jeden, přičemž projekt
EGCS byl přijat jako oficiální GCC. Zároveň došlo ke změně významu zkratky
GCC z GNU C Compiler na GNU Compiler Collection. První verze, která byla
vydána po tomto spojení byla verze 2.95.

V současné době se vývoj GCC řídí plánem vývoje [1], který vzniká z pod-
nětů a návrhů samotných vývojářů a je schvalován výborem. Cílem tohoto
opatření je zvýšení kvality, častější vydávání nových verzí a předvídatelnost
termínů, kdy budou nové verze dostupné.

Výše uvedená data a informace pochází z oficiálních zdrojů projektu GCC
[2].
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2. Analýza

2.2 Části a struktura GCC

Strukturu GCC lze rozdělit na tři základní části. Jedná se o přední část (front-
end), střední část (middle-end) a zadní část (back-end).

2.2.1 Přední část

Úkolem přední části překladače je převést vstupní zdrojový kód na jazykově
nezávislou reprezentaci. GCC pro tento účel používá grafovou strukturu GE-
NERIC, která je silně inspirována jazykem C.

Přední část překladače se typicky dělí na několik částí.
První částí je lexikální analyzátor, který převádí zdrojový kód na posloup-

nost lexémů - základních prvků daného jazyka (například klíčová slova, ope-
rátory). Zpravidla bývá implementován jako konečný automat.

Posloupnost lexémů je předávána druhé části front-endu - syntaktickému
analyzátoru, neboli parseru. Ten na základě gramatiky popisující vstupní jazyk
kontroluje syntaktickou správnost vstupního zdrojového kódu. Jedním z hlav-
ních postupů konstrukce syntaktického analyzátoru (který je použit i v této
práci) je metoda rekurzivního sestupu.

Pro zjednodušení a zpřehlednění kódu front-endu se často před převodem
do vnitřní reprezentace daného překladače překládá vstupní kód do vlast-
ního AST. To je možné provádět právě během rekurzivního sestupu. Pokud
je takto front-end navržen, je nutné provést ještě překlad tohoto AST do for-
mátu GENERIC, který je poté převeden do zjednodušeného formátu GIMPLE
a následně předán ke zpracování střední části GCC.

Struktura typické přední části překladače je znázorněna na obrázku 2.1.

2.2.2 Střední část

Střední části je na vstup předán vstupní zdrojový kód ve zjednodušené formě
GIMPLE, nad kterým provádí různé optimalizace. Poté převede GIMPLE do
formátu RTL, provede další optimalizace a výsledek předá ke zpracování zadní
části [3].

2.2.3 Zadní část

Zadní část překladače provede nízkoúrovňové optimalizace pro konkrétní ar-
chitekturu, a poté vygeneruje strojový kód. Mezi optimalizace, které provádí
zadní část GCC patří například rozbalování smyček, přeuspořádání bloků
a plánování instrukcí [4].
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2.3. GENERIC

Obrázek 2.1: Typická struktura přední části překladače

2.3 GENERIC
GENERIC [5] je jazykově nezávislá typovaná grafová struktura, kterou GCC
používá pro reprezentování funkcí. Právě do této struktury transformuje přední
část překladače vstupní zdrojový kód.

2.3.1 Struktura

Každý uzel ve formátu GENERIC je typu tree. Jedná se o ukazatel, který
ovšem může ukazovat na mnoho různých typů uzlů. Tyto typy jsou defino-
vány v souboru gcc-src/gcc/tree-core.h. GENERIC rovněž nabízí makro
TREE_CODE, kterým lze zjistit, jakého typu daný tree je.

2.3.2 Rozhraní

GCC nabízí pro práci s formátem GENERIC rozhraní, které obsahuje mnoho
různých funkcí a maker. Většina jich přijímá typ tree jako argument, i jej
vrací, avšak očekává konkrétní typ uzlu, neboli pouze podmnožinu všech pří-
pustných objektů, na které může tree ukazovat. Z tohoto důvodu je pro vý-
vojové účely výhodné konfigurovat GCC s přepínačem --enable-checking.
Tato možnost zajistí, že GCC bude během překladu kontrolovat správnost
objektů, na které tree ukazuje. Nevýhodou je výrazné zpomalení překladu.

Podle konvence je většina maker pojmenována velkými písmeny a většina
funkcích malými, přestože existují výjimky. Dle dokumentace [6] se však lze
spolehnout na to, že funkce (případně makra) pojmenovány malými písmeny
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2. Analýza

budou své argumenty vyhodnocovat pouze jednou, zatímco makra (případně
funkce) pojmenovány velkými písmeny je mohou vyhodnocovat vícekrát.

Pro zpracování chyb existuje speciální tree s názvem error_mark_node.
Jeho kód je ERROR_MARK. Protože tento strom vždy existuje pouze jeden,
je obvyklé porovnávat tree přímo s error_mark_node na jednoduchou rov-
nost ukazatelů. Pokud vznikla během zpracování front-endu, nastaví se flag
errorcount. Pokud front-end narazí na typ uzlu který nezná, upozorní uži-
vatele a nastaví flag sorrycount. Když jsou tyto flagy nastaveny, funkce či
makra mohou vracet místo obvyklého typu error_mark_node.

Všechny uzly tree mají ve struktuře GENERIC dva společné údaje -
TREE_CHAIN a TREE_TYPE. TREE_CHAIN je ukazatel, který lze použít jako jed-
nosměrně zřetězený spojový seznam různých tree. TREE_TYPE obsahuje typ
výrazu nebo deklarace. Velikost konkrétního tree vrací funkce tree_size.

Pro vytváření nových tree slouží funkce build0(), build1(), build2(),
build3(), build4(), build5() a build6(). Čísla 0-6 určují počet argumentů
funkce kromě TREE_CODE a TREE_TYPE. Prvním argumentem každé z těchto
funkcí je TREE_CODE a druhým je tree reprezentující konkrétní TREE_TYPE.
Všechny další případné argumenty jsou rovněž typu tree.

Během kompilace je možné získat vytvořenou GENERIC reprezentaci po-
užitím přepínače -fdump-tree-original-raw nebo její zápis podobný jazyku
C použitím přepínače -fdump-tree-original.

2.4 GIMPLE

Formát GENERIC sice představuje jazykově nezávislou reprezentaci programu,
ale pro následné optimalizace se stále jedná o příliš složitý formát. Z tohoto
důvodu se pro zpracování střední částí překladače převádí reprezentace z for-
mátu GENERIC do formátu GIMPLE [7].

Zjednodušení spočívá zejména v rozdělení složitých výrazů do n-tic, které
mají nejvýše tři operandy (s několika výjimkami). O převod z formátu GENE-
RIC do GIMPLE se stará průchod zvaný gimplifier. Ten pracuje rekurzivně
a výše zmíněné n-tice generuje z původních výrazů ve formátu GENERIC.
Reprezentace GIMPLE je (stejně jako GENERIC) typovaná.

Některé front-endy vynechávají překlad do formátu GENERIC a provádí
překlad rovnou do formátu GIMPLE. Jedná se například o front-endy pro
jazyky C a C++. Obecně je ale jednodušší a přehlednější využít struktur GE-
NERIC a konverzi do GIMPLE provést automaticky pomocí výše zmíněného
průchodu gimplify.

GCC umožňuje při kompilaci vygenerovat GIMPLE reprezentaci vstup-
ního kódu použitím přepínače -fdump-tree-gimple.
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2.5. Rozhraní pro komunikaci přední a střední části překladače

2.5 Rozhraní pro komunikaci přední a střední
části překladače

V této sekci bude popsáno rozhraní, které GCC poskytuje pro komunikaci
přední a střední části překladače.

2.5.1 Hooky

Přední část komunikuje se zbytkem překladače pomocí callbacků, které se
nazývají hooky. Jejich definice jsou uvedeny v souboru gcc/langhooks.h.
Jednotlivé hooky jsou rozdělené v pěti strukturách podle kategorií:

lang_hooks_for_tree_inlining
lang_hooks_for_tree_dump
lang_hooks_for_types
lang_hooks_for_decls
lang_hooks_for_lto
lang_hooks

Tímto mechanismem GCC umožňuje jednotlivým front-endům předefinovat,
jakým způsobem bude probíhat zpracování vstupních zdrojových kódů. GCC
nabízí velké množství různých hooků, ale pro potřeby jednoduchého front-endu
jich většina není nutná, a jejich popis je tedy mimo rozsah této práce.

Hlavním hookem je parse_file. Ten zajišťuje zpracování jednotlivých
vstupních souborů front-endem, a jedná se tak vlastně o vstupní bod front-
endu.

2.5.2 Průběh kompilace

Definice všech funkcí, které jsou popisovány v této sekci, jsou definovány v sou-
boru gcc/toplev.c. Vstupním bodem překladu je funkce toplev::main().
Jejím úkolem je řízení hlavní úrovně kompilace. Zajišťuje nastavení kompilá-
toru podle zadaných přepínačů, jeho inicializaci, samotnou kompilaci a uvol-
nění alokovaných prostředků.

Zpracovaní argumentů předaných z příkazové řádky a odpovídající na-
stavení vnitřního stavu kompilátoru (různých proměnných a flagů) zajišťuje
funkce decode_options(). Pokud je GCC předáno více vstupních souborů,
jsou tyto zpravidla zpracovány jeden po druhém, nicméně o konkrétním po-
stupu rozhoduje front-end ve funkci volané hookem parse_file.

Poté je zavolána funkce do_compile(). Ta volá funkci backend_init(),
kterou je inicializována zadní část kompilátoru. Detailnější popis toho, co tato
funkce dělá je mimo rozsah této práce. Funkce do_compile() dále volá funkci
lang_dependent_init(), která provádí jazykově závislá nastavení prostřed-
nictvím hooku init.
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2. Analýza

Po dokončení všech inicializací je funkcí do_compile() zavolána funkce
compile_file(). Ta prostřednictvím hooku parse_file spustí zpracování
vstupních souborů samotným front-endem.

2.5.3 Převod reprezentace GENERIC na GIMPLE

Výstupem přední části překladače je vstupní kód převedený do formátu GE-
NERIC, resp. GIMPLE. Rozdíl mezi těmito dvěma reprezentacemi je detailně
rozebrán výše. Front-end může překládat vstupní kód rovnou do formátu GIM-
PLE, ale většinou bývá jednodušší použít nejprve GENERIC. Protože střední
část GCC provádí optimalizace nad formátem GIMPLE, je před ukončením
činnosti přední části třeba zajistit konverzi do tohoto formátu.

Pro tento účel nabízí GCC průchod nazývaný gimplification, neboli v čes-
kém překladu gimplifikace [8]. Vstupním bodem tohoto průchodu je funkce
gimplify_function_tree(), která je definována v souboru gcc/gimplify.c.
Tato funkce dostane na vstup tree ve formátu GENERIC, a postupně převede
každý výraz do reprezentace GIMPLE.

2.5.4 Předání deklarací střední části

Deklarace funkcí a globálních proměnných je nutné předat střední části pře-
kladače pro další zpracování. V následujících sekcích bude popsáno rozhraní,
které k tomuto účelu GCC nabízí.

2.5.4.1 Globální proměnné

Pro předání deklarace globální proměnné střední části překladače slouží funkce
rest_of_decl_compilation(), která je definována v souboru gcc/toplev.c.

2.5.4.2 Funkce

Deklaraci funkce lze předat funkcí cgraph_node::finalize_function(). Ta
je definována v souboru gcc/cgraphunit.c. Je volána po zpracování celé
funkce, když je už jisté, že se nebude tělo funkce ani deklarace nijak měnit.

2.5.5 Změny mezi verzemi GCC 5.0 a 6.3

Mezi verzemi GCC 5.0 a 6.3 došlo k několika změnám a vylepšením, které
bude nutné reflektovat při adaptaci front-endu na novější verzi GCC. Jedná
se zejména o opravy chyb a zlepšení optimalizací.

V nové verzi GCC patrně došlo ke změnám v souboru gcc/toplev.h,
z něhož byly odstraněny deklarace některých funkcí, zejména se jedná o funkci
emit_debug_global_declarations(), kterou používá původní šablona front-
endu, který je aktuálně dodáván k zadání semestrální práce z předmětu Pro-
gramovací jazyky a překladače.
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2.6. Příprava práce na front-endu

Dále byl u funkce build_common_tree_nodes() změněn počet jejích ar-
gumentů ze dvou na jeden. Hlavním problémem při aktualizaci šablony front-
endu bude patrně deklarace globálních proměnných, protože funkce, která toto
zajišťovala, používala zmíněnou funkci emit_debug_global_declarations().

Příkaz symtab->finalize_compilation_unit(), který je nyní volán front-
endem z funkce sfe_write_globals() (jedná se o hook write_globals) nej-
spíš bude možné vynechat, neboť je volán ze souboru gcc/toplev.c.

2.6 Příprava práce na front-endu
V této sekci budou uvedeny užitečné informace pro instalaci GCC a rady pro
vypracování semestrální práce z předmětu BI-PJP.

2.6.1 Instalace GCC

Pro sestavení GCC je v repozitáři předmětu PJP [9] k dispozici inicializační
skript initGCC.sh, který nainstaluje a sestaví GCC s prázdnou šablonou no-
vého front-endu. Pro úspěšný průběh skriptu je třeba mít nainstalované ba-
líčky libmpc-dev, libmpfr-dev, libgmp-dev, flex a git.

Skript v místě spuštění vytvoří adresáře gcc-src a gcc-obj. Následně
stáhne zdrojové soubory GCC z oficiálního GIT repozitáře [10] a šablonu
prázdného front-endu z GIT repozitáře předmětu BI-PJP [11]. Poté spustí
samotnou kompilaci, která trvá zhruba 1,5 hodiny.

2.6.2 Práce na front-endu

Veškerá práce na novém front-endu probíhá v adresáři gcc-src/gcc/sfe/,
kam inicializační skript naklonoval šablonu z repozitáře. Front-end nyní zpra-
covává soubory s koncovkou .sfe, což lze změnit v souboru lang-specs.h.
Například pro zpracování souborů s příponou .p stačí v tomto souboru změnit
řádek:

{".sfe", "@sfe", NULL, 1, 0},

na

{".p", "@sfe", NULL, 1, 0},

2.6.2.1 Kompilace a spuštění front-endu

Front-end lze zkompilovat příkazem

make sfe

z adresáře gcc-obj/gcc. Spustit jej lze příkazem
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2. Analýza

./gsfe -B . <input-file> -o <output-file>

z téhož adresáře.

2.6.2.2 Práce na front-endu

Ze souboru sfe1.c se přistupuje ke vstupním souborům, které bude následně
zpracovávat front-end. Funkce sfe_parse_input_files() dostává jako první
argument jména vstupních souborů a jako druhý argument jejich počet. Zpra-
covat je tedy lze jednoduchým cyklem:

for(unsigned i = 0; i < filename_count; i++)
{

processFile(filenames[i]);
}

Funkce processFile() bude volat lexikální a syntaktický analyzátor, který
bude zpracovávat daný vstupní jazyk. V šabloně prázdného front-endu, který
inicializační skript stáhl z repozitáře předmětu PJP je pod tímto cyklem kód,
který vytváří strukturu GENERIC odpovídající programu s prázdnou funkcí
main(). Tento kód pouze ilustruje jakým způsobem takovou strukturu GE-
NERIC vytvořit, a ve výsledném front-endu tedy nebude.

Během překladu vlastního AST do reprezentace GENERIC je výhodné po-
užívat debugovací informace, které GCC poskytuje. Zejména se jedná o mož-
nost vygenerovat do souboru reprezentaci vstupního programu podobnou zá-
pisu v jazyku C. Toho je možné během kompilace docílit použitím přepínače
-fdump-tree-original. Díky tomu je snadné zkontrolovat, zda je přeložený
program sémanticky správný.
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Kapitola 3
Návrh

3.1 Vstupní jazyk

Vstupní jazyk, který bude front-end zpracovávat, je silně inspirovaný jazykem
Pascal. Jedná se o velmi jednoduchý imperativní programovací jazyk.

Obsahuje deklarace funkcí, globálních i lokálních celočíselných proměn-
ných, dekadických, oktalových a hexadecimálních konstant a celočíselných
polí předem dané velikosti. Podporuje podmínky, cykly (for a while), vo-
lání funkcí (i rekurzivní) a umožňuje číst ze standardního vstupu a zapisovat
na něj. V oficiálním repozitáři předmětu BI-PJP [9] jsou uvedeny ukázkové
programy, které ujasňují syntaxi vstupního jazyka.

Pro ilustraci některých rysů jazyka je uveden ukázkový zdrojový kód 3.1,
který vypíše Pascalův trojúhelník zvolené velikosti, za použití iterativního
výpočtu faktoriálu.

3.2 Struktura front-endu

Přední část překladače má za úkol transformovat zdrojový kód zapsaný v da-
ném jazyce na jazykově nezávislou reprezentaci, v tomto případě na strukturu
GENERIC.

Front-end bude rozdělen do tří logických celků - lexikální analyzátor, syn-
taktický analyzátor a překlad interního AST do struktur GENERIC. Poslední
jmenovanou část by bylo možné vynechat a provádět překlad do struktury GE-
NERIC přímo během syntaktické analýzy, tato varianta byla zvolena z důvodů
přehlednosti kódu.

3.2.1 Lexikální analyzátor

Úkolem lexikálního analyzátoru je převádět zdrojový kód na posloupnost to-
kenů - jednotlivých základních prvků daného jazyka. Pro vytvoření lexikálního
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3. Návrh

1 program pascalTriangle;
2 var i, c, num:integer;
3 function factorial(n:integer):integer;
4 var
5 f: integer;
6 begin
7 f := 1;
8 while(n >= 2) do begin
9 f := f * n;
10 dec(n);
11 end;
12 factorial := f;
13 end;
14
15 begin
16 writeln(’Vypis␣Pascalova␣trojuhelniku!’);
17 write(’Zadejte␣pocet␣radku:␣’);
18 readln(num);
19 writeln(’␣’);
20 for i := 0 to num do begin
21 for c := 0 to (num - i) do begin
22 write(’␣’);
23 end;
24
25 for c := 0 to i do begin
26 write(factorial(i) div (factorial(c)*factorial(

i-c)));
27 write(’␣’);
28 end;
29
30 writeln(’␣’);
31 end;
32 end.

Listing 3.1: Výpis Pascalova trojúhelníku

analyzátoru existují nástroje (např. flex [12]), v této práci však bude lexikální
analyzátor implementován ručně jako deterministický konečný automat.

Úkolem lexikálního analyzátoru bude hlavně identifikovat jednotlivé sta-
vební prvky jazyka - klíčová slova, závorky, čísla, identifikátory a znaménka
matematických operací. Dále bude převádět čísla zapsaná v oktalové a hexa-
decimální číselné soustavě do dekadické soustavy.

Už na úrovni lexikální analýzy lze detekovat některé chyby ve vstupním
zdrojovém kódu - jedná se zejména o špatný zápis hexadecimálních nebo ok-
talových čísel, neočekávaný konec souboru nebo nepovolené znaky.

3.2.2 Syntaktický analyzátor

Úlohou syntaktického analyzátoru je převést proud tokenů (získaných během
lexikální analýzy) na abstraktní syntaktický strom. Jak bylo zmíněno výše,
během syntaktické analýzy nebude použit přímo formát GENERIC, ale vlastní
formát AST, který bude do formátu GENERIC převeden později.
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3.3. Návrh testovacích kódů

Pro syntaktickou analýzu existují obecně dvě základní metody - shora-dolů
(top-down) a zdola-nahoru (bottom-up). Výpočetním modelem obou těchto
metod je zásobníkový automat. V implementaci této bakalářské práce bude
použita syntaktická analýza shora-dolů, protože tato metoda je vyučována
v předmětu BI-PJP.

Podobně jako u lexikální analýzy existují pro syntaktickou analýzy ná-
stroje, který syntaktický analyzátor dokáží vytvořit, například ANTLR [13] nebo
LLnextgen [14]. V této práci však bude pro názornost syntaktický analyzátor
vytvořen ručně za použití metody rekurzivních funkcí.

3.2.3 Abstraktní syntaktický strom

Výstupem syntaktického analyzátoru bude abstraktní syntaktický strom ve
specifickém formátu, který bude umožňovat jeho snadné vytváření během syn-
taktické analýzy. Po jeho plném vytvoření bude převeden do formátu GENE-
RIC.

3.2.4 Překlad do formátu GENERIC

Překlad abstraktního syntaktického stromu do formátu GENERIC bude pro-
veden post−order průchodem, během kterého budou jednotlivé uzly AST pře-
vedeny na odpovídající reprezentaci GENERIC. Deklarace jednotlivých funkcí
a globálních proměnných budou předávány střední části GCC ihned po jejich
plném zpracování.

3.3 Návrh testovacích kódů
Pro důkladné otestování funkčnosti front-endu bude nutné vytvořit programy,
které budou testovat jeho jednotlivé funkční celky. Pro snadnou detekci chyb
bude každý z těchto programů zaměřen na testování jednotlivých funkčností
jazyka. Protože takovýchto programů bude velké množství, bude rovněž vy-
tvořen skript, který toto testování zautomatizuje.
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Kapitola 4
Realizace

4.1 Aktualizace materiálů na verzi GCC 6.3

Cílem praktické části této bakalářské práce je aktualizovat materiály dodávané
k zadání semestrální práce z předmětu Programovací jazyky a překladače,
a znovu implementovat semestrální práci za použití nejnovější stabilní verze
překladače GCC. Aktualizace materiálů spočívá v aktualizaci inicializačního
skriptu a šablony prázdného front-endu.

4.1.1 Aktualizace inicializačních skriptů

K semestrální práci z předmětu Programovací jazyky a překladače je dodáván
skript initGCC.sh, který stáhne zdrojové soubory GCC, prázdnou šablonu
front-endu, zkompiluje GCC a spustí testovací překlad šablony front-endu,
který odpovídá program s prázdnou funkcí main(). Tento skript je k dispozici
ke stažení na oficiálním GIT repozitáři předmětu BI-PJP [9].

Původní inicializační skript využíval oficiální SVN repozitář projektu GCC
[15]. Protože však repozitář předmětu BI-PJP využívá GIT, aktualizovaný
skript bude v rámci sjednocení používaných technologií využívat oficiální GIT
mirror [10].

Původní stahovací skript stahuje zdrojové kódy odpovídající revizi číslo
219615 na SVN repozitáři:
svn checkout svn://gcc.gnu.org/svn/gcc/trunk@219615 gcc -

src

Jedná se o revizi odpovídající verzi GCC 5.0.
Aktualizovaný skript využívá verzovací systém GIT. Příkaz pro klonování

repozitáře je z paměťových důvodů parametrizován tak, aby nebyla zbytečně
stahována celá historie revizí, ale pouze větev odpovídající verzi GCC 6.3:
git clone --depth 1 --single -branch --branch gcc -6_3_0 -

release git :// gcc.gnu.org/git/gcc.git gcc -src
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4. Realizace

Inicializační skript rovněž načte drobná vylepšení debugovacích informací,
která vycházejí z bakalářské práce Martina Senka [16]. Jedná se o změny
v souborech c-family/c-gimplify.c a tree-dump.c, které jsou provedeny
aplikováním záplaty stažené spolu s šablonou prázdného front-endu.

4.1.2 Aktualizace prázdné šablony front-endu

S aktualizací GCC na verzi 6.3 byly odebrány některé funkce, které používala
původní šablona prázdného front-endu, případně byly změněny. Aktualizovaná
šablona však vychází z té původní, jejímž autorem je Ing. Jan Trávníček.

4.1.2.1 Zpracování deklarací globálních proměnných

Hlavním problémem po aktualizaci na novou verzi GCC se ukázalo být ode-
brání funkce emit_debug_global_declarations(), která byla původně de-
klarovaná v souboru gcc/toplev.h. Tato funkce byla využívána ve funkci
sfe_write_globals(), což je funkce volaná hookem write_globals.

Experimentálně bylo ověřeno, že jednoduché odstranění volání dotyčné
funkce nestačí, protože v tomto případě front-end nebyl schopen zpracovávat
globální proměnné (lokální proměnné byly zpracovávány korektně).

Tento problém byl vyřešen změnou logiky registrování globálních proměn-
ných. Původní řešení 4.1 používalo vektor deklarací globálních proměnných,
do kterého byly jednotlivé deklarace přidávány přes rozhraní tvořené funkcí
register_global_variable_declaration(). Tento vektor deklarací byl po
skončení běhu předán střední části GCC najednou prostřednictvím hooku
write_globals.

1 void sfe_write_globals (void) {
2
3 tree *vec = vec_safe_address(sfe_global_decls_vec);
4 int len = vec_safe_length(sfe_global_decls_vec);
5 wrapup_global_declarations (vec , len);
6 emit_debug_global_declarations (vec , len);
7 vec_free (sfe_global_decls_vec);
8
9 symtab ->finalize_compilation_unit( );
10 }

Listing 4.1: Původní deklarace globálních proměnných

Nové řešení 4.2 je inspirováno oficiální dokumentací [17], kde je navrženo
řešení vhodné pro jednoduchý procedurální jazyk - předávat střední části glo-
bální deklarace ihned po jejich zpracování front-endem, ne až na konci jeho
běhu. Velkou výhodou tohoto řešení je fakt, že odpadá nutnost použití struk-
tury pro ukládání globálních deklarací. Rovněž úplně odpadá nutnost používat
hook write_globals.

Funkce register_global_variable_declaration(), která původně při-
dávala globální proměnné do vektoru deklarací, je v nové šabloně předává
přímo střední části GCC pomocí funkce rest_of_decl_compilation().
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1 void register_global_variable_declaration(tree
variableDecl) {

2
3 tree_dump_original_variable(variableDecl);
4 rest_of_decl_compilation (variableDecl , true , true);
5 }

Listing 4.2: Nová deklarace globálních proměnných

Protože tímto řešením odpadla nutnost držet si v nějaké struktuře globální
deklarace, došlo k odstranění vektoru sfe_global_decls_vec, který k tomuto
účelu sloužil.

4.1.2.2 Funkce pro vytváření uzlů

U funkce build_common_tree_node(), která slouží k vytváření uzlů došlo ke
změně rozhraní. Tato funkce je definována v souboru gcc/tree.c. Její původní
rozhraní

void build_common_tree_nodes (bool, bool)

bylo změněno na

void build_common_tree_nodes (bool)

Místo dvou parametrů v nové verzi tedy přímá pouze jeden, který určuje,
zda je typ char se znaménkem (signed) či bez něj (unsigned). Je volána
z funkce sfe_init(), která je volána prostřednictvím hooku init.

Pro vyřešení tohoto problému stačí použít v aktualizované verzi šablony
front-endu pouze jeden parametr (dle jejího rozhraní) 4.3.

1 bool sfe_init (void) {
2 build_common_tree_nodes (false);
3
4 return true;
5 }

Listing 4.3: Nová funkce pro vytváření uzlů

4.1.2.3 Odstranění nepotřebných proměnných a funkcí

Z šablony byly odstraněny proměnné a funkce, které se staly zbytečnými, pří-
padně je nevyužíval ani původní front-end. Jedná se zejména o výše zmíněnou
funkci sfe_write_globals(), a tím i nepoužívaný hook write_globals.

4.1.3 Reimplementace front-endu

Front-end byl znovu implementován dle návrhu. Vychází z kódu, který byl au-
torem této práce vytvořen v rámci semestrální práce z předmětu Programovací
jazyky a překladače v letním semestru akademického roku 2015/2016.
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4.2 Tvorba GENERIC
V této sekci bude podrobně popsáno, jakým způsobem je používáno rozhraní
pro tvorbu struktur GENERIC pro jednotlivé funkční celky jazyka. Kódy vy-
chází z oficiálních materiálů dodávaných jako zadání semestrální práce z před-
mětu BI-PJP a jejich autorem je Ing. Jan Trávníček.

4.2.1 Prázdná funkce main

Kód pro vytvoření struktury GENERIC odpovídající prázdné funkci main()
je součástí zadání semestrální práce a jeho autorem je Ing. Jan Trávníček.
Jedná se o minimální program, který lze zkompilovat, a z tohoto důvodu je zde
popsán jako první. V listingu 4.4 je uveden kód pro vytvoření funkce s názvem
main, která v těle obsahuje pouze vrácení hodnoty 0. Vytvoření složitějších
funkcí, které například přijímají argumenty a používají lokální proměnné bude
popsáno v kapitolách dále.

1 tree func_type_tree = build_function_type_list(
integer_type_node , NULL_TREE);

2 tree func_decl_tree = build_decl(BUILTINS_LOCATION ,
FUNCTION_DECL , get_identifier("main"), func_type_tree);

3 TREE_STATIC(func_decl_tree) = true;
4 TREE_PUBLIC(func_decl_tree) = true;
5 DECL_CONTEXT(func_decl_tree) = NULL_TREE;
6
7 tree func_paramlist_tree = NULL_TREE;
8 DECL_ARGUMENTS(func_decl_tree) = (func_paramlist_tree =

nreverse(func_paramlist_tree));
9
10 tree func_result_tree = build_decl(BUILTINS_LOCATION ,

RESULT_DECL , NULL_TREE , TREE_TYPE(func_type_tree));
11 DECL_CONTEXT(func_result_tree) = func_decl_tree;
12 DECL_ARTIFICIAL(func_result_tree) = true;
13 DECL_IGNORED_P(func_result_tree) = true;
14 DECL_RESULT(func_decl_tree) = func_result_tree;
15
16 tree func_art_block_tree = build_block(NULL_TREE ,

NULL_TREE , NULL_TREE , NULL_TREE);
17 DECL_INITIAL(func_decl_tree) = func_art_block_tree;
18
19 tree func_stmts_tree = alloc_stmt_list ();
20
21 tree set_return_val = build2(MODIFY_EXPR , TREE_TYPE(

func_result_tree), func_result_tree , build_int_cstu(
integer_type_node , 0));

22 append_to_statement_list(set_return_val , &func_stmts_tree)
;

23
24 tree ret_smt = build1(RETURN_EXPR , void_type_node ,

DECL_RESULT(func_decl_tree));
25 append_to_statement_list(ret_smt , &func_stmts_tree);
26
27 DECL_SAVED_TREE(func_decl_tree) = build3(BIND_EXPR ,

void_type_node , NULL_TREE , func_stmts_tree ,
func_art_block_tree);
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28
29 register_global_function_declaration(func_decl_tree);

Listing 4.4: Prázdná funkce main

Na prvním řádku je vytvořen uzel, který reprezentuje návratovou hodnotu
funkce, v tomto případě se jedná o celé číslo. Na druhém řádku je vytvořen
uzel, který reprezentuje danou funkci. Zde je předáno jméno funkce a její
návratová hodnota, což je tree, který byl vytvořen na prvním řádku. Na
řádcích 2 - 5 jsou tomuto uzlu nastaveny vlastnosti.

Na řádku 7 je vytvořen uzel, který reprezentuje parametry funkce. Tento
uzel je na řádku 8 přiřazen uzlu deklarované funkce. Ta v tomto případě nemá
žádné argumenty, proto je použit NULL_TREE.

Na řádcích 10 - 14 je vytvořen uzel reprezentující návratovou hodnotu
funkce a jsou mu přiřazeny odpovídající argumenty.

Dále je nutné vytvořit uzel pro uzel pro vstupní blok příkazů funkce, což
je provedeno na řádku 16. Do něj bude přiřazen uzel se seznamem příkazů
v těle dané funkce. Protože v tomto případě se jedná o prázdnou funkci, je
nutné vložit pouze dva příkazy - přiřazení návratové hodnoty 0 a příkaz pro
opuštění funkce. Pro přidání příkazu (reprezentovaného příslušným tree) je
použita funkce append_to_statement_list(), její použití je možné vidět na
řádcích 22 a 25.

Z řádku 29 je volána funkce register_global_function_declaration(),
která je definována v souboru sfe1.c. Tato funkce spouští průchod pro převod
grafu funkce do formátu GIMPLE, a předává funkci ke zpracování střední části
překladače. Tento proces je podrobněji popsán v kapitole výše.

4.2.2 Globální proměnné

Vytvoření uzlu, který představuje celočíselnou proměnnou 4.5 je poměrně pří-
močaré. V následujícím případě je vytvořena globální proměnná s názvem x.

1 tree xDecl = build_decl(UNKNOWN_LOCATION , VAR_DECL , "x",
integer_type_node);

2
3 TREE_ADDRESSABLE(xDecl) = true;
4 TREE_USED(xDecl) = true;
5 TREE_STATIC(xDecl) = true;
6 TREE_PUBLIC(xDecl) = true;
7
8 register_global_variable_declaration(xDecl);

Listing 4.5: Deklarace globální proměnné

Na prvním řádku je vytvořen uzel, který reprezentuje deklarovanou pro-
měnnou za použití funkce build_decl(). Druhý argument určuje, že se jedná
o deklaraci proměnné, třetí argument určuje její jméno a poslední argument
typ.

Na řádcích 3 - 6 jsou novému uzlu nastaveny odpovídající vlastnosti.
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Na řádku 8 je volána funkce register_global_variable_declaration(),
která je deklarována v souboru sfe1.c. Tato funkce je součástí šablony front-
endu a byla v rámci této bakalářské práce oproti minulé verzi změněna kvůli
adaptaci na novou verzi GCC. Protože globální proměnné se nevážou k žádné
funkci, je třeba jejich deklarace předat střední části překladače zvlášť. To je
v této funkci zajištěno voláním funkce rest_of_decl_compilation(). Po-
drobněji je tento proces popsán v kapitolách výše.

4.2.3 Lokální proměnné

Jedním z požadavků na front-end je, aby uměl zpracovávat lokální proměnné
ve funkcích. V listingu 4.6 je ukázáno, jakým způsobem toho v GENERIC lze
docílit. Bude uvažována deklarace dvou celočíselných lokálních proměnných.

1 tree fnDecl = ...;
2 tree decls = NULL_TREE;
3
4 tree variable1 = build_decl (UNKNOWN_LOCATION , VAR_DECL ,

get_identifier("test_variable1"), integer_type_node);
5 TREE_ADDRESSABLE(variable1) = true;
6 TREE_USED(variable1) = true;
7 decls = chainon(decls , variable1);
8
9 tree variable2 = build_decl (UNKNOWN_LOCATION , VAR_DECL ,

get_identifier("test_variable2"), integer_type_node);
10 TREE_ADDRESSABLE(variable2) = true;
11 TREE_USED(variable2) = true;
12 decls = chainon(decls , variable2);
13
14 tree block = build_block(decls , NULL_TREE , NULL_TREE ,

NULL_TREE);
15 TREE_USED(block) = true;
16
17 tree stmts = ...;
18
19 tree bind = build3(BIND_EXPR , void_type_node , BLOCK_VARS

(block), NULL_TREE , block);
20 BIND_EXPR_BODY(bind) = stmts;
21 TREE_SIDE_EFFECTS(bind) = true;
22 BLOCK_SUPERCONTEXT(block) = fnDecl;
23 DECL_INITIAL(fnDecl) = block;
24 DECL_SAVED_TREE(fnDecl) = bind;
25
26 register_global_function_declaration(fnDecl);

Listing 4.6: Deklarace lokálních proměnných

Na prvním řádku je vytvořen uzel, který bude reprezentovat deklarace lokál-
ních proměnných. Ty budou uloženy jako spojový seznam jednotlivých pro-
měnných.

Na řádcích 4 - 7 je vytvořen uzel reprezentující první lokální proměnnou,
jsou mu přiřazeny odpovídající vlastnosti a je přidán do spojového seznamu
deklarací pomocí funkce chainon(). Na řádcích 9 - 12 je pak totéž pro názor-
nost provedeno i pro druhou proměnnou.
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V proměnné decls je nyní uložen spojový seznam vytvořených lokálních
proměnných. Pro něj je na řádcích 14 - 15 vytvořen blok, ve kterém jsou lokální
proměnné obsaženy.

Na řádcích 19 - 24 je vytvořen uzel BIND_EXPR, který slouží k propojení
posloupnosti příkazů s lokálními proměnnými v rámci bloku. Poté již stačí na
řádku 26 předat vytvořenou funkci střední části GCC.

4.2.4 Parametry funkcí

V následujícím listingu 4.7 bude předvedeno, jakým způsobem lze funkci při-
dat vstupní parametry. Bude uvažována funkce s dvěma celočíselnými para-
metry.

1 tree fnDecl = ...;
2
3 tree params_decl = NULL_TREE;
4 tree param;
5
6 param = build_decl(UNKNOWN_LOCATION , PARM_DECL , "

parameter_a", integer_type_node);
7 DECL_ARG_TYPE(param) = integer_type_node;
8 params_decl = chainon(params_decl , param);
9
10 param = build_decl(UNKNOWN_LOCATION , PARM_DECL , "

parameter_b", integer_type_node);
11 DECL_ARG_TYPE(param) = integer_type_node;
12 params_decl = chainon(params_decl , param);
13
14 DECL_ARGUMENTS(fnDecl) = params_decl;

Listing 4.7: Parametry funkcí

Na prvních čtyřech řádcích jsou deklarovány proměnné tree, které budou
v dalším kódu využívané. Na řádku 6 je vytvořen uzel typu PARM_DECL pro
první parametr. Na řádku 7 je mu nastaven celočíselný typ, a následně je na
dalším řádku pomocí funkce chainon() přidán do uzlu params_decl, který
bude obsahovat zřetězené uzly představující vytvářené argumenty. Pro názor-
nost je na řádcích 10 - 12 totéž provedeno pro další argument.

Nakonec stačí pouze vytvořený seznam argumentů nastavit příslušné funkci,
což je provedeno na řádku 14.

4.2.5 Přiřazení do proměnné

Přiřazení do proměnné se ve formátu GENERIC realizuje velice přímočaře.
V následujícím kódu 4.8 budeme uvažovat přiřazení hodnoty 10 do proměnné
var. Jedná se pouze o část kódu, který bude součástí deklarace těla příslušné
funkce.

1 tree var = ...;
2 tree stmts = alloc_stmt_list ();
3
4 ...
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5
6 tree new_val = build_int_cst(integer_type_node , 10);
7 tree set_var = build2(MODIFY_EXPR , TREE_TYPE(var), var ,

new_val);
8 append_to_statement_list(set_var , &stmts);

Listing 4.8: Přiřazení do proměnné

Na prvních dvou řádcích jsou vytvořeny uzly reprezentující proměnnou a list
příkazů. Přiřazení hodnoty do proměnné je reprezentováno nově vytvořeným
tree s názvem set_var. Ten je na řádku 7 vytvořen pomocí funkce build2(),
které je jako třetí argument předána proměnná, která má být modifikována
(resp. její tree), a jako čtvrtý argument uzel, který bude použit jako nová
hodnota. Uzel pro novou hodnotu byl vytvořen na řádku 6.

Na řádku 8 je použita funkce append_to_statement_list(), která přidá
uzel set_var do seznamu příkazů stmts. Ted bude součástí nějaké funkce.

4.2.6 Aritmetické a logické výrazy

Ve struktuře GENERIC jsou aritmetické i logické výrazy reprezentovány po-
mocí tree příslušných typů. Přehled vybraných operátorů je uveden v tabulce
4.1, kompletní seznam lze najít v oficiální dokumentaci [18].

V kódu 4.9 je ilustrováno vytvoření uzlu, který reprezentuje součet dvou
operandů. Příklad vytvoření uzlu pro unární operátor logické negace je ilu-
strován v listingu 4.10.

1 tree left_operand = ...;
2 tree right_operand = ...;
3
4 tree plus_expr = build2(PLUS_EXPR , integer_type_node ,

left_operand , right_operand);

Listing 4.9: Binární operace

1 tree cond = ...;
2
3 tree log_negation = build1(TRUTH_NOT_EXPR ,

boolean_type_node , cond);

Listing 4.10: Unární operace

Zcela analogicky lze vytvořit uzly reprezentující libovolný jiný typ výrazu.
Typicky by byl takto vytvořený uzel přidán do seznamu příkazů za použití
funkce append_to_statement_list(), jak bylo ilustrováno výše.

4.2.7 Podmínky

Podmíněné příkazy lze v GENERIC vytvořit velice intuitivně. Jako vždy se
jedná o specifický tree, v tomto případu typu COND_EXPR, který obsahuje tree
reprezentující podmínku, dále blok příkazů, které se provedou při platnosti
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Operátor Typ uzlu Typ operátoru
+ PLUS_EXPR Binární
- MINUS_EXPR Binární
* MINUS_EXPR Binární

/ (celočíselné) TRUNC_DIV_EXPR Binární
% (modulo) TRUNC_MOD_EXPR Binární

== EQ_EXPR Binární
!= NE_EXPR Binární
< LT_EXPR Binární
> GT_EXPR Binární
<= LE_EXPR Binární
>= GE_EXPR Binární

OR (logické) TRUTH_OR_EXPR Binární
AND (logické) TRUTH_AND_EXPR Binární
XOR (logické) TRUTH_XOR_EXPR Binární
NOT (logické) TRUTH_NOT_EXPR Unární

Predekrementace PREDECREMENT_EXPR Unární
Preinkrementace PREINCREMENT_EXPR Unární
Postdekrementace POSTDECREMENT_EXPR Unární
Postinkrementace POSTINCREMENT_EXPR Unární

Tabulka 4.1: Operátory v GENERIC

podmínky a volitelně blok příkazů, které se provedou při její neplatnosti. Uzel
COND_EXPR tak vlastně reprezentuje ternární operátor.

V listingu 4.11 je ilustrováno vytvoření podmíněného příkazu.

1 tree cond = build2(EQ_EXPR , integer_type_node ,
build_int_cst(integer_type_node , 1), build_int_cst(
integer_type_node , 2));

2
3 tree then_block = ...
4 tree else_block = ...
5
6 tree if_stmt = build3(COND_EXPR , void_type_node , cond ,

then_block , else_block);

Listing 4.11: Podmínky

Na řádku 1 je vytvořen uzel reprezentující samotnou podmínku, v tomto pří-
padě se pro ilustraci jedná o rovnost mezi celočíselnými konstantami 1 a 2.

Na řádcích 3, resp. 4 je naznačeno vytvoření uzlů, které reprezentují se-
znamy příkazů, které se provedou při platnosti, resp. neplatnosti podmínky
cond. Vytvoření seznamu příkazů je ilustrováno u vytváření funkcí.

Na řádku 5 je za použití funkce build3 vytvořen výsledný uzel, který
reprezentuje celý podmíněný příkaz.
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4.2.8 Cykly

V listingu 4.12 bude ilustrována konstrukce cyklu typu while. Pro zjednodu-
šení překladu AST do formátu GENERIC je v této bakalářské práci během
syntaktické analýzy převeden každý cyklus typu for na typ while. Z tohoto
důvodu zde nebude konstrukce cyklu typu for explicitně uvedena.

1 tree stmts = alloc_stmt_list ();
2
3 tree cond = ...;
4 tree cond_neg = build1(TRUTH_NOT_EXPR , boolean_type_node ,

cond);
5
6 tree exit_stmt = build1(EXIT_EXPR , void_type_node ,

cond_neg);
7 append_to_statement_list(exit_stmt , &stmts);
8
9 ...
10
11 append_to_statement_list (...);
12
13 ...
14
15 tree loop_stmt = build1(LOOP_EXPR , void_type_node , stmts);

Listing 4.12: Cykly

Na prvním řádku je provedena alokace seznamu příkazů, který bude repre-
zentovat tělo vytvářeného cyklu. Na řádku 3 je deklarován tree reprezentující
podmínku po provádění cyklu. Ukončení cyklu typu while je provedeno při
neplatnosti této podmínky, je proto třeba získat logickou negaci podmínky
uvedené v cyklu, což je provedeno na řádku 4.

Jako první příkaz těla cyklu bude použito podmíněné opuštění cyklu, po-
kud platí negace podmínky, reprezentovaná proměnnou cond_neg. Opuštění
cyklu je provedeno uzlem typu EXIT_EXPR, co odpovídá klíčovému slovu break
v jazyku C. Tento uzel je vytvořen na řádku 6 a na následujícím řádku je při-
dán do seznamu příkazů v těle cyklu. Na dalších řádcích je naznačena možnost
přidání dalších příkazů do těla cyklu obvyklým způsobem.

Samotný uzel (typu LOOP_EXPR) reprezentující cyklus je pak vytvořen na
řádku 15 pomocí funkce build1, které je předáno tělo vytvářeného cyklu.
Zajímavé je, že LOOP_EXPR principiálně odpovídá nekonečnému cyklu, je tedy
nutné cyklus explicitně přerušit.

4.2.9 Volání funkcí

V následujícím listingu 4.13 bude demonstrováno vytvoření GENERIC struk-
tury pro zavolání funkce se dvěma parametry. Volání funkce s jiným počtem
argumentů se provádí zcela analogicky k níže uvedenému příkladu.

1 tree param1 = ...;
2 tree param2 = ...;
3
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4 tree * args_vec = XNEWVEC(tree , 2);
5
6 args_vec [0] = param1;
7 args_vec [1] = param2;
8
9 tree called_func = ...;
10
11 tree result = build_call_expr_loc_array(UNKNOWN_LOCATION ,

called_func , 2, args_vec);
12
13 SET_EXPR_LOCATION(result , UNKNOWN_LOCATION);
14 TREE_USED(result) = true;

Listing 4.13: Volání funkcí

Na prvních dvou řádcích jsou deklarovány tree pro jednotlivé argumenty, se
kterými je funkce volána.

Na řádku 4 je pomocí makra XNEWVEC vytvořen kontejner pro předávané
parametry. Na řádcích 6 a 7 jsou uzly reprezentující předávané argumenty
přiřazeny do vytvořeného vektoru.

Na řádku 11 je do proměnné result přiřazen tree, který odpovídá vý-
sledku volání funkce. Uzel reprezentující samotné volání je vytvořen pomocí
funkce build_call_expr_loc_array(), která jako druhý argument přijímá
tree volané funkce, jako třetí počet argumentů a jako čtvrtý vektor použi-
tých argumentů.

4.2.10 Pole

Vstupní jazyk podporuje celočíselná pole pevné velikost. V listingu 4.14 je
vytvořeno celočíselné globální pole jménem test_array o velikosti 10.

1 tree array_tree = build_array_type(integer_type_node ,
build_index_type(size_int (10)));

2
3 tree array_var = build_decl (UNKNOWN_LOCATION , VAR_DECL , "

test_array", array_tree);
4
5 TREE_ADDRESSABLE(array_var) = true;
6 TREE_USED(array_var) = true;
7 TREE_STATIC(array_var) = true;
8 TREE_PUBLIC(array_var) = true;
9
10 register_global_variable_declaration(array_var);

Listing 4.14: Deklarace pole

Na řádku 1 je vytvořen tree pro nové pole velikosti 10 za použití funkce
build_array_type(). Její první argument udává typ pole (v tomto případě
celočíselný), druhý argument pak velikost nového pole. Pokud je žádoucí po-
užít namísto velikosti vytvářeného pole přímo jeho rozsah, je možné použít
místo funkce build_index_type() funkci build_range_type(). Proměnné
lower_bound, resp. upper_bound reprezentují dolní, resp. horní mez vytváře-
ného pole.
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build_range_type(integer_type_node , size_int(lower_bound),
size_int(upper_bound));

Na řádku 3 je standardním způsobem toto pole deklarováno jako globální
proměnná s názvem VAR_DECL. Na řádcích 5 - 8 jsou nastaveny příslušné vlast-
nosti.

Na řádku 10 je pak použita funkce pro předání této nové globální proměnné
střední části překladače.

Pro přístup k prvkům pole se používá speciální typ uzlu ARRAY_REF. Pří-
stup k prvku pole na indexu 3 je ilustrován v listingu 4.15.

1 tree index = build_int_cst (3);
2
3 tree element = build2(ARRAY_REF , integer_type_node ,

array_var , index);

Listing 4.15: Přístup k prvku pole

Nejprve je na řádku 1 vytvořena celočíselná konstanta, která určuje index,
na který chceme přistupovat. Poté stačí vytvořit tree pro prvek na tomto
indexu, což je provedeno na řádku 3. Díky tomu, že takto získaný uzel je typu
ARRAY_REF, lze se k němu chovat jako ke klasické proměnné, a lze jej tedy
i měnit pomocí MODIFY_EXPR.

4.2.11 Řetězce

Přestože vytvářený front-end nepodporuje proměnné řetězce, umožňuje vy-
tvářet řetězce konstantní. Ty jsou následně používány zejména ve vypisování
zpráv na standardní výstup.

V listingu 4.16 je ukázáno, jakým způsobem se vytvoří příslušný uzel pro
konstantní řetězec.

1 const char * message = "Test␣string";
2
3 int length = strlen(message);
4 tree const_string = build_string_literal(length + 1,

message);

Listing 4.16: Řetězce

Aktuální podpůrné materiály dodávané k zadání semestrální práce používají
zbytečně složitou konstrukci konstantního řetězce. Chovají se k němu jako
k poli, což výrazně ztěžuje vytváření příslušného uzlu.

Lepší řešení je použít již hotovou funkci build_string_literal(), kterou
k tomuto účelu GCC poskytuje. Ta pouze převezme jako argumenty délku
řetězce a řetězec samotný, a vrátí vytvořený tree reprezentující daný řetězec.
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4.2.12 Výpis do konzole

Aby vůbec bylo možné kontrolovat činnost front-endu, je nutné mít možnost
výpisu proměnných do konzole. Pro následující implementaci 4.17 budeme
uvažovat tento kód zapsaný v jazyce C:

printf("%d\n", var);

Budeme tedy chtít vypsat na standardní výstup hodnotu celočíselné proměnné
var a znak nové řádky za použití standardní funkce printf().

1 tree var = ...;
2
3 const char * mod = "%d\n";
4 int len = strlen(mod);
5 tree str = build_string_literal(len + 1 , mod);
6
7 tree * args_vec = XNEWVEC( tree , 2 );
8 args_vec [0] = str;
9 args_vec [1] = var;
10
11 tree params = NULL_TREE;
12 chainon( params , tree_cons (NULL_TREE , TREE_TYPE(args_vec

[0]), NULL_TREE) );
13 chainon( params , tree_cons (NULL_TREE , TREE_TYPE(args_vec

[1]), NULL_TREE) );
14
15 tree param_decl = NULL_TREE;
16
17 tree resdecl = build_decl (BUILTINS_LOCATION , RESULT_DECL ,

NULL_TREE , integer_type_node);
18 DECL_ARTIFICIAL(resdecl) = true;
19 DECL_IGNORED_P(resdecl) = true;
20
21 tree fntype = build_function_type( TREE_TYPE(resdecl),

params );
22 tree fndecl = build_decl( UNKNOWN_LOCATION , FUNCTION_DECL ,

get_identifier("printf"), fntype );
23 DECL_ARGUMENTS(fndecl) = param_decl;
24
25 DECL_RESULT( fndecl ) = resdecl;
26
27 DECL_ARTIFICIAL(fndecl) = true;
28 DECL_IGNORED_P(fndecl) = true;
29 DECL_EXTERNAL( fndecl ) = true;
30
31 tree call = build_call_expr_loc_array( UNKNOWN_LOCATION ,

fndecl , 2, args_vec );
32 SET_EXPR_LOCATION(call , UNKNOWN_LOCATION);
33 TREE_USED(call) = true;

Listing 4.17: Výpis do konzole

Ač uvedený kód vypadá poměrně složitě, jedná se ve skutečnosti pouze o zavo-
lání funkce printf(), které musí být předány správné argumenty ve správném
formátu.
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4. Realizace

Na prvním řádku je získán tree příslušné proměnné, kterou budeme chtít
vypsat, a která bude druhým z argumentů, které budou předávány funkci
printf(). Jako první argument je třeba přidat specifikátor formátu, který
zajistí výpis celočíselné proměnné a odřádkování. Jeho tree je vytvořen na
řádku 5. Zcela stejným způsobem lze vypsat i konstantní řetězec, stačí pouze
změnit specifikátor na %s.

Dál stačí již jen standardním způsobem vytvořit volání funkce printf()
s vytvořenými argumenty. Výsledek volání funkce je na konci kódu uložen
v proměnné call.

4.2.13 Čtení ze standardního vstupu

Implementace čtení ze standardního vstupu pomocí funkce scanf() 4.18 je
velmi podobná výpisu na standardní výstup. Rovněž se jedná pouze o zavo-
lání příslušné funkce se správnými argumenty. V následujícím kódu budeme
uvažovat tento kód zapsaný v jazyce C:

scanf("%d", &var);

Jedná se tedy o načtení celočíselné hodnoty ze standardního vstupu do pro-
měnné var.

1 tree var = ...;
2
3 const char * mod = "%d";
4 int len = strlen(mod);
5 tree str = build_string_literal(len + 1 , mod);
6
7 tree * args_vec = XNEWVEC( tree , 2 );
8 args_vec [0] = str;
9 args_vec [1] = build1(ADDR_EXPR , build_pointer_type(

TREE_TYPE(var)), var);
10
11 tree params = NULL_TREE;
12 chainon( params , tree_cons (NULL_TREE , TREE_TYPE(args_vec

[0]), NULL_TREE) );
13 chainon( params , tree_cons (NULL_TREE , TREE_TYPE(args_vec

[1]), NULL_TREE) );
14
15 // function parameters
16 tree param_decl = NULL_TREE;
17
18 tree resdecl = build_decl (BUILTINS_LOCATION , RESULT_DECL ,

NULL_TREE , integer_type_node);
19 DECL_ARTIFICIAL(resdecl) = true;
20 DECL_IGNORED_P(resdecl) = true;
21
22 tree fntype = build_function_type( TREE_TYPE(resdecl),

params );
23 tree fndecl = build_decl( UNKNOWN_LOCATION , FUNCTION_DECL ,

get_identifier("scanf"), fntype );
24 DECL_ARGUMENTS(fndecl) = param_decl;
25
26 DECL_RESULT( fndecl ) = resdecl;
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4.3. Testování

27
28 DECL_ARTIFICIAL(fndecl) = true;
29 DECL_IGNORED_P(fndecl) = true;
30 DECL_EXTERNAL( fndecl ) = true;
31
32 tree call = build_call_expr_loc_array( UNKNOWN_LOCATION ,

fndecl , 2, args_vec );
33 SET_EXPR_LOCATION(call , UNKNOWN_LOCATION);
34 TREE_USED(call) = true;

Listing 4.18: Čtení ze standardního vstupu

Zásadní rozdíl oproti výpisu na standardní vstup je na řádku 9. Protože
funkce scanf() přijímá jako druhý argument ukazatel na proměnnou do které
chceme zapisovat, je nutné vytvořit tree příslušného typu ADDR_EXPR pomocí
funkce build1().

Zbytek kódu je stejný jako v minulém případě, protože se jedná pouze
o zavolání funkce scanf() s vytvořenými argumenty. Výsledek volání funkce
je na konci kódu uložen v proměnné call.

4.3 Testování

V této sekci bude popsáno jakým způsobem probíhalo testování front-endu
a jaké byly jeho výsledky.

4.3.1 Testovací skript

Pro účely automatizace testování implementovaného front-endu byl vytvořen
skript, který zkompiluje připravené programy, spustí je a porovná jejich výstup
s očekávaným výstupem. Pokud se neshodují, vytiskne chybovou hlášku obsa-
hující výstup programu a očekávaný výstup. Pro větší přehlednost je výstupní
text obarvován podle výsledku jednotlivých testů.

Skript kompiluje testovací programy s přepínačem -fdump-tree-original.
Vygenerované debugovací informace jsou umístěny do adresáře se zdrojovými
kódy testovacích programů. Výstup z kompilace všech testovacích programů
skript přesměrovává do adresáře s výstupními spustitelnými soubory, kon-
krétně do souboru log.txt.

4.3.1.1 Spuštění

Testovací skript lze spustit z adresáře sfe/test_script příkazem

./test.sh <output-folder>

Parametrem skriptu je adresář, do kterého budou umístěny zkompilované
spustitelné programy.
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4. Realizace

4.3.1.2 Zdrojové soubory testovacích programů

Soubory se zdrojovým kódem jsou umístěny v adresáři sfe/progs. Přípona,
kterou musí soubory mít, závisí na nastavení v souboru sfe/lang-specs.h,
jak je detailněji popsáno výše.

4.3.1.3 Přidání dalších testovacích programů

Testovací skript umožňuje snadné rozšíření testovaných programů. Do pole
PROGRAMS stačí přidat jméno souboru se zdrojovým kódem, a do pole OUTPUTS
očekávaný výstup programu. Pozice jména zdrojového souboru a očekávaného
výsledku v poli si musí odpovídat.

4.3.2 Testovací programy

Pro otestování správné funkčnosti front-endu, bylo připraveno několik testova-
cích programů. V následujících subsekcích budou rozebrány testy jednotlivých
funkčních celků front-endu.

4.3.2.1 Konstanty

Správný překlad konstant testuje trojice programů dec_const.p, oct_const.p
a hex_const.p. Postupně testují deklaraci dekadické, oktalové a hexadeci-
mální konstanty, a jejich výpis.

4.3.2.2 Proměnné

Funkčnost deklarací a přiřazování do proměnných je testováno v programech
variable_assign.p a variable_assign2.p. V prvním jmenovaném programu
je pouze přiřazena hodnota do globální proměnné, a je následně vypsána.
V druhém programu je testováno zřetězené přiřazení, kdy je nejprve proměnné
a přiřazena číselná hodnota a následně je hodnota této proměnné přiřazena
do další proměnné b. Poté je ještě hodnota b přiřazena do další proměnné c,
a její hodnota je vypsána.

4.3.2.3 Řetězce

Front-end sice podporuje pouze celočíselné proměnné, ale umožňuje vypisování
konstantních řetězců. To je testováno v programu print_string.p.

4.3.2.4 Výrazy

Pro testování správného fungování výrazů byly vytvořeny celkem čtyři pro-
gramy. Program expression.p testuje pouze jednoduché přičtení čísla k pro-
měnné.
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4.3. Testování

Program expression2.p testuje používání závorek a operátory součtu,
součinu, rozdílu, celočíselného dělení a modula.

Dále je testována správnost zpracování záporných číselných hodnot v pro-
gramu expression_negative.p. Poslední program operator_priority.p tes-
tuje, zda je implementována priorita operátorů dle běžných matematických
konvencí.

4.3.2.5 Podmínky

Funkčnost podmíněných příkazů je testována dvojicí programů condition.p
a condition2.p. V prvním případě je testován případ, kdy je podmínka spl-
něna, v druhém případ, kdy splněna není, a je tedy proveden else blok.

4.3.2.6 Cykly

V programu for_cycle.p je pomocí cyklu spočteno, kolik čísel od 0 do 10000
je beze zbytku dělitelných číslem 17. Jedná se o velmi jednoduchý cyklus, který
obsahuje pouze podmíněnou inkrementaci proměnné.

V programu for_cycle2.p je testováno, zda je správně implementován
příkaz break pro podmíněné opuštění cyklu. Program počítá součet čísel od
0 do 100.

Rovněž bylo nutné otestovat, zda lze cykly do sebe vnořovat. Tuto funkč-
nost testuje program nested_for_cycle.p.

Cyklus typu while je testován programem while.p.

4.3.2.7 Pole

Deklarace a používání pole je testováno v programu array.p. Nejprve je de-
klarováno globální pole fixní velikosti, které je následně cyklem naplněno hod-
notami druhých mocnin jednotlivých indexů. Následně program iteruje přes
toto pole od konce na začátek a sečte hodnoty všech prvků.

4.3.2.8 Funkce

Podpora funkcí je testována ve více programech. V programu functions.p
je vytvořena funkce, která pouze přijímá jako parametr celé číslo a vrací jeho
hodnotu zvětšenou o 1.

Dále je nutné otestovat správnou funkčnost lokálních proměnných. V pro-
gramu functions2.p je deklarována globální proměnná n a funkce, která při-
jímá parametr se stejným jménem. Program testuje, zda funkce použije tento
lokální parametr namísto globální proměnné, přestože mají stejné jméno.

Program functions3.p testuje, zda umí funkce přijímat a zpracovávat více
parametrů. Vytvoří funkci, která přijímá 5 parametrů a vrací jejich součet.
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4. Realizace

4.3.2.9 Rekurze

Podpora obyčejné rekurze je testována programem recursion.p. Je v něm
deklarována funkce, která rekurzivně počítá součet svých dvou argumentů
postupným odečítáním a přičítáním čísla 1. Je volána pro argumenty 100
a 100, což odpovídá poměrně hlubokému rekurzivnímu zanoření.

Nepřímá rekurze a dopředná deklarace funkce je testována programem
indirect_recursion.p. Program zjišťuje, zda je číslo sudé nebo liché za po-
moci dvou rekurzivních funkcí, z nichž jedna testuje sudost a druhá lichost.

4.3.3 Výsledek testování

Front-end úspěšně prošel všemi připravenými testy.
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Závěr

Teoretická část této práce si kladla za cíl zdokumentovat rozhraní pro ko-
munikaci mezi přední a střední částí GCC a vnitřní formu GENERIC. Bylo
popsáno, jakým způsobem GCC pracuje a jak je implementována šablona
front-endu.

Cílem praktické části této bakalářské práce bylo aktualizovat materiály
dodávané k zadání semestrální práce z předmětu Programovací jazyky a pře-
kladače tak, aby využívaly aktuální stabilní verzi skupiny překladačů GCC.
V rámci této aktualizace bylo nutné změnit inicializační skript a zejména ša-
blonu přední části překladače. Tento cíl byl úspěšně splněn, a aktualizované
materiály nyní využívají GCC verze 6.3.

Nová šablona front-endu byla důkladně otestována za použití vylepšeného
kódu, který autor práce vytvořil v rámci semestrální práce z předmětu Progra-
movací jazyky a překladače v letním semestru akademického roku 2015/2016.
Po otestování lze konstatovat, že nová šablona i upravený front-end fungují
korektně.

V budoucnosti by bylo zajímavé rozšířit zpracovávaný jazyk o další funkč-
nosti, například podporu ukazatelů, struktur a dalších datových typů. Rovněž
s vývojem a novými verzemi projektu GCC by bylo vhodné provést další ak-
tualizace na nové verze.
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Příloha A
Seznam použitých zkratek

PJP Programovací jazyky a překladače

GCC GNU Compiler Collection

FSF Free Software Foundation

AST Abstract Syntax Tree

SSA Static Single Assignment

RTL Register Transfer Language

SVN Subversion
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Příloha B
Obsah přiloženého CD

README.txt...................................stručný popis obsahu CD
INSTALL.txt ....................................... instalační příručka
src

gcc
sfe.................................... zdrojové kódy front-endu
initGCCwithFE.sh.....inicializační skript pro GCC s front-endem

thesis ...................... zdrojová forma práce ve formátu LATEX
text....................................................... text práce

BP_Dejdar_Jan_2017.pdf................text práce ve formátu PDF
initGCC.sh.........................................inicializační skript
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