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GONT practicumopgave 3
In deze opgave gaan we een codegenerator schrijven voor (een deel van) de taal Java. Doelmachine is de
Simpele Stack Machine (SSM), waarvoor een grafische simulator beschikbaar is. Een raamwerk voor het
programma is al beschikbaar. Download hier het startpakket, en pak die uit in een eigen werkdirectory. Het
startpakket bevat de volgende files. De links verwijzen naar een uitleg verderop op deze pagina.

ParseGen.hs, de Parser-combinator library (die we ook al gebruikt hebben in opgave 2)
JavaLex.hs, een lexical scanner voor Java-tokens, analoog aan de lexical scanner die je in opgave 2 zelf
gemaakt hebt voor Haskell.
JavaGram.hs, types en functies voor het ontleden van Java-constructies
JavaAlgebra.hs, het type van de algebra met bijbehorende fold-functie voor deze types
SSM.hs, types om een programma voor de doelmachine te representeren
JavaCode.hs, de eigenlijke codegenerator, in de vorm van een algebra. Deze algebra is nog niet af; de
opgave is voornamelijk om deze algebra verder te ontwikkelen.
Main.hs, een hoofdprogramma om alle componenten in de goede volgorde aan te roepen. Het programma
leest een java-file en schrijft assembler-code voor de SSM weg.
SSMui.jar, de (in Java geschreven) grafische simulator voor SSM. Dit programma kan de file die door de
codegenerator wordt gegenereerd inlezen en runnen. Dit is handig om te testen of je gegenereerde code
klopt.
SSM.bat / SSM.sh, om de Java-interpreter aan te roepen met bovengenoemde jar-file

De essentie van de SSM-architectuur is op het vorige college behandeld. (Beknopte) aanvullende documentatie
kun je, als dat nodig is, vinden op de SSM-homepagina van de auteur van de simulator (Atze Dijkstra). De
eigenlijke opgave staat helemaal aan het eind van de uitleg.

JavaLex.hs: de lexicale analyse

Doel van de lexicale fase is om de invoer te splitsen in "tokens", de minimale betekenisdragende elementen van
de taal. Ook wordt in deze fase de whitespace weggegooid. De aanpak is helemaal analoog aan opgave 2.

Het datatype Token representeert de terminal symbolen van Java:

     

data Token = RHOpen   | RHSluit       -- Ronde Hake n     ()
           | VHOpen   | VHSluit       -- Vierkante Haken []
           | AcOpen   | AcSluit       -- Accolades       {}
           | Komma    | Puntkomma
           | KeyIf    | KeyElse  
           | KeyWhile | KeyReturn 
           | KeyTry   | KeyCatch
           | KeyClass | KeyVoid
           | StdType   String         -- de 8 stand aardtypes
           | Operator  String         -- de circa 2 0 operatoren
           | UpperId   String         -- uppercase identifiers
           | LowerId   String         -- lowercase identifiers
           | ConstInt  Int
           | ConstBool Bool
           deriving (Eq, Show)

Er zijn 16 echte terminals, voor leestekens zoals accolade-openen en keywords zoals "while", en 6
pseudo-terminals waaraan nog extra informatie hangt: bijvoorbeeld de naam van een standaardtype, een
operator, of een variabele.

Voor het herkennen van de echte terminals gebruiken we een lijst met tupels, waarin voor elk token de
string-representatie staat:
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terminals =
    [( RHOpen    , "("      )
    ,( RHSluit   , ")"      )
    ,( VHOpen    , "["      )
    ,( VHSluit   , "]"      )
    ,( AcOpen    , "{"      )
    ,( AcSluit   , "}"      )
    ,( Komma     , ","      )
    ,( Puntkomma , ";"      )
    ,( KeyIf     , "if"     )
    ,( KeyElse   , "else"   )
    ,( KeyWhile  , "while"  )
    ,( KeyReturn , "return" )
    ,( KeyTry    , "try"    )
    ,( KeyCatch  , "catch"  )
    ,( KeyClass  , "class"  )
    ,( KeyVoid   , "void"   )
    ]

Deze lijst wordt gebruikt om een parser voor een keuze uit een van deze terminals te construeren:

     
lexTerminal :: Parser Char Token
lexTerminal = choice (map f terminals)
    where f (t,s) = const t <$> token s

Voor de pseudo-terminals die een lijst van mogelijkheden representeren (8 standaardtypes, 15 operatoren)
gebruiken we een hulpfunctie die gegeven de constructor van de pseudo-terminal en de lijst mogelijke strings de
parser bouwt:

     
lexEnum :: (String->Token) -> [String] -> Parser Ch ar Token
lexEnum f xs = f <$> choice (map token xs)

Variabele-namen (identifiers uppercase en lowercase) kunnen we natuurlijk niet opsommen. Hier gebruiken we
een aanpak met satisfy. Door het gebruik van greedy in plaats van many worden zoveel mogelijk characters er
nog bijgepakt, zodat een variabelenaam niet in twee helften uiteenvalt.

     

lexLowerId :: Parser Char Token
lexLowerId = (\x xs -> LowerId (x:xs)) <$> satisfy isLower <*> greedy (satisfy isAlphaNum)

lexUpperId :: Parser Char Token
lexUpperId = (\x xs -> UpperId (x:xs)) <$> satisfy isUpper <*> greedy (satisfy isAlphaNum)

lexConstInt :: Parser Char Token
lexConstInt = (ConstInt . str2int) <$> greedy1 (sat isfy isDigit)
    where str2int = foldl f 0 where f r c = 10*r+or d c - ord '0'

De uiteindelijke parser voor één Token combineert de hulpfuncties de echte terminals en de vijf
pseudo-terminals met choice:

     

lexToken :: Parser Char Token
lexToken = choice [ lexTerminal
                  , lexEnum StdType ["int", "long",  "double", "float", "byte", "short", "boolean", "ch ar"]
                  , lexEnum Operator [ "+", "-", "* ", "/", "%", "&&", "||", "^", "<=", "<", ">=", ">",  "==", "!=", "=" ]
                  , lexConstInt
                  , lexLowerId
                  , lexUpperId
                  ]

De volgorde van de operatoren in de lijst is van belang: het symbool voor kleiner-of-gelijk moet vóór het
symbool voor kleiner-dan staan, en evenzo de dubbele-is vóór de enkele-is. Ook moet de aanroep van lexEnum
met de keywords vóór die van lexLowerId staan. Op deze manier vallen de meer-symbolige operatoren niet uit
elkaar, en worden de keywords niet voor variabele-naam aangezien.

Nu we een parser voor één token hebben, is de parser voor een lijst tokens gemakkelijk te maken: een kwestie
van herhalen met many, waarbij er tussen en voor de tokens ook nog whitespace mag staan, die met
nabewerkingsfuncties wordt weggegooid.
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lexWhiteSpace :: Parser Char String
lexWhiteSpace = greedy (satisfy isSpace)

lexicalScanner :: Parser Char [Token]
lexicalScanner = (\_ x->x) <$> lexWhiteSpace <*> ma ny ((\x _->x) <$> lexToken <*> lexWhiteSpace)

In de contextvrije fase vervullen de tokens die in de lexicale fase herkend zijn de rol van symbolen. Werd een
puntkomma is de lexicale fase herkend met symbol ';', in de contextvrije fase wordt dat symbol Puntkomma.
Omdat dat ding zo vaak voorkomt maken we er alvast een afkorting voor:

     
sPK :: Parser Token Token
sPK =  symbol Puntkomma

Omdat de pseudo-terminals niet één terminal representeren maar een hele (soms zelfs oneindig grote)
verzameling, moeten deze niet met symbol maar met satisfy worden herkend. Dat is een beetje gedoe, want het
vergt een hulpfunctie die als predicaat bij satisfy wordt gebruikt. We zetten er daarom voor elke van de vijf
pseudo-terminals eentje klaar:

     

sStdType :: Parser Token Token
sStdType = satisfy isStdType
       where isStdType (StdType _) = True
             isStdType _           = False

en soortgelijke functies sOperator, sConst, sUpperId en sUpperId.

JavaGram.hs: de contextvrije analyse

We gaan een grammatica voor Java maken met daarin zes belangrijke nonterminal begrippen:

Klas representeert een klasse
Member representeert een member van zo'n klasse (een variabele of een methode)
Stat representeert een statement
Expr representeert een expressie
Decl representeert een declaratie
Type representeert een type

De eerste vier zijn het belangrijkst; ze gebruiken elkaar en soms ook zichzelf recursief. sommige constructies
hebben altijd een vaste opbouw (Klasse en Declaratie), voor andere zijn er meerdere mogelijkheden
(bijvoorbeeld Statement, met If-statementm While-statement enzovoort). Omwille van de symmetrie gebruiken
we toch voor alle zes types een data-definitie, die in het geval van Klas en Decl dus maar één constructor heeft.
Die is hetzelfde als de klasse-naam; dat mag in Haskell, en dat is in dit soort situaties ook wel handig.

     

data Klas   = Klas       Token [Member]          
data Member = MemberD    Decl
            | MemberM    Type Token [Decl] Stat
data Stat   = StatDecl   Decl
            | StatExpr   Expr
            | StatIf     Expr Stat Stat
            | StatWhile  Expr Stat
            | StatReturn Expr
            | StatBlock  [Stat]
data Expr   = ExprConst  Token
            | ExprVar    Token
            | ExprOper   Token Expr Expr
data Decl   = Decl       Type Token
data Type   = TypeVoid
            | TypePrim   Token
            | TypeObj    Token
            | TypeArray  Type

Merk op dat de naam van een klasse, methode, variabele enzovoort als een Token wordt opgeslagen. De
Java-variabele x in een expressie zal dus worden gerepresenteerd als ExprVar (LowerId "x"). Die dubbele
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labeling is wat overdreven, maar wanneer nodig kan die met een Haskell case-constructie weer worden afgepeld.
Voor de constanten komt de dubbele labeling goed van pas, omdat nu Int-constanten en Bool-constanten allebei
als ExprConst beschouwd kunnen worden, waardoor het aantal constructors van Expr niet al te groot wordt.

Op sommige plaatsen worden de begrippen enigzins royaal gehanteerd. Zo is bijvoorbeeld "void" niet een echt
type, maar in sommige gevallen (resultaattype van een methode) gedraagt het zich wel zo. Op andere plaatsen
(toegestaan type van een declaratie) echter weer niet. Er is voor gekozen om "void" wel als mogelijkheid in het
type Type op te nemen; bij het ontleden moeten we er dan extra op letten dat het alleen daar wordt herkend waar
toegestaan. Een ander voorbeeld is een declaratie. Strikt genomen is dat geen statement, maar omdat het op veel
plaatsen (in een body van een methode, en in een compound-statement) tussen de echte statements in mag staan,
hebben we voor het gemak een declaratie al één van de mogelijke statement-vormen neergezet. Een derde
voorbeeld is de body van een methode. De corresponderende vierde parameter van MemberM is een Stat. De 
parser zal ervoor zorgen dat hier uitsluitend een blok-statement mag staan, en niet bijvoorbeeld een los
if-statement.

Nu kunnen we de eigenlijke ontleed-functies gaan schrijven. Eerst zetten we als hulpfunctie een drietal partiële
parametrisaties van pack klaar, voor constructies tussen respectievelijk haakjes, vierkante haken, en accolades:

     
parenthesized p = pack (symbol RHOpen) p (symbol RH Sluit)
bracketed     p = pack (symbol VHOpen) p (symbol VH Sluit)
braced        p = pack (symbol AcOpen) p (symbol Ac Sluit)

De parser voor een expressie is een klassieker: een expressie bestaat uit "simpele expressies", gescheiden door
operatoren. Om het niet te ingewikkeld te maken nemen we aan dat alle operatoren dezelfde prioriteit hebben:

     

pExprSimpel :: Parser Token Expr
pExprSimpel =  ExprConst <$> sConst
           <|> ExprVar   <$> sLowerId
           <|> parenthesized pExpr
           
pExpr :: Parser Token Expr
pExpr = chainr pExprSimpel (ExprOper <$> sOperator)

Een declaratie is niet meer dan een samengebundelde type en variabelenaam:

     

pDecl :: Parser Token Decl 
pDecl = Decl
        <$> pType
        <*> sLowerId

Als type hebben we de standaardtypes en objecttypes als basis:

     
pType0 :: Parser Token Type
pType0 =  TypePrim <$> sStdType
      <|> TypeObj  <$> sUpperId

Daarachter mogen dan nog willekeurig veel blokhakenparen staan (met niets ertussen, vandaar het gebruik van
succeed), waarmee array-types kunnen worden gemaakt. Na een aantal vereenvoudigingen blijft deze enigzins
cryptische, maar wel mooi schone functie over:

     

pType :: Parser Token Type
pType = foldr (const TypeArray) 
        <$> pType0 
        <*> many (bracketed (succeed ()))

Voor het ontleden van een statement hebben we een drietal parsers. De parser pStat ontleedt een echt statement.
De parser pStatDecl heeft als extra mogelijkheid het enigzins oneigenlijke geval declaratie-met-puntkomma:

     
pStatDecl :: Parser Token Stat
pStatDecl =   pStat
          <|> StatDecl <$> pDeclPK

De eigenlijke statement-parser onderscheidt de vijf (en later misschien nog wel meer) belangrijkste
statement-vormen. Merk op dat het assignment-statement valt in de categorie "expressie met puntkomma
erachter", wat mogelijk is door het assignment als een bijzonder soort operator-expressie te beschouwen.
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pStat :: Parser Token Stat
pStat =  (\x _     -> StatExpr x ) 
         <$> pExpr 
         <*> sPK
     <|> (\_ c x y -> StatIf c x y)
         <$> symbol KeyIf
         <*> parenthesized pExpr
         <*> pStat
         <*> option ((\_ x -> x) <$> symbol KeyElse  <*> pStat) (StatBlock [])
     <|> (\_ c x -> StatWhile c x)
         <$> symbol KeyWhile
         <*> parenthesized pExpr
         <*> pStat
     <|> (\_ e _ -> StatReturn e)
         <$> symbol KeyReturn
         <*> pExpr
         <*> sPK
     <|> pBlock

Het laatste geval, een compound-statement, hebben we een aparte naam gegeven, omdat deze constructie straks
ook van pas komt voor de body van een methode:

     
pBlock :: Parser Token Stat
pBlock  =  StatBlock
           <$> braced( many pStatDecl )

Er zijn twee soorten members in een klasse: declaraties-met-puntkomma, en methode-definities:

     
pMember :: Parser Token Member
pMember =   MemberD <$> pDeclPK
        <|>             pMeth

Een methode-definitie bestaat uit een resultaattype (of void), een naam, een (mogelijk lege) parameterlijst, en
een body:

     

pMeth :: Parser Token Member
pMeth =  MemberM
         <$> (   pType 
             <|> const TypeVoid <$> symbol KeyVoid
             )
         <*> sLowerId
         <*> parenthesized (option (listOf pDecl
                                           (symbol Komma)
                                   )
                                   []
                           )
         <*> pBlock

Een klasse tenslotte bestaat uit het keyword "class", een naam, en een hoeveelheid members tussen accolades:

     

pKlas :: Parser Token Klas
pKlas = (\_ n b -> Klas n b)
        <$> symbol KeyClass
        <*> sUpperId
        <*> braced ( many pMember )

JavaAlgebra.hs: de algebra

Om een semantiek aan een Java-programma te geven (bijvoorbeeld de bijbehorende objectcode) kun je een
recursieve functie schrijven en die toepassen op de ontleedboom. Overzichtelijker is het om de recursie eenmalig
te vangen in de vorm van een fold-functie, en die te parametriseren met functies die in de plaats komen van de
constructoren in de ontleedboom. Zo'n setje parameters staat bekend als een Algebra.

We gaan een algebra maken voor de Java-ontleedboomtypes. Omdat er meerdere nonterminals zijn (klasse,
member, statement, expressie, declaratie, type), is de algebra niet een tupel-met-functies, maar een tupel met
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meerdere tupels-met-functies, voor elke nonterminal één. Om het eenvoudig te houden nemen we alleen klasse,
member, statement en expressie op in de algebra. De overige types (declaratie, type, token) worden bij de
constructie de algebra als elementair type beschouwd.

Het type JavaAlgebra is polymorf voor de resultaattypen van elk van de vier nonterminals. Het is een tupel vol
met functies die "passen" als vervanging van de constructorfuncties, en dan zo'n resultaattype opleveren:

     

type JavaAlgebra klas memb stat expr
  = (  ( Token -> [memb]                 -> klas
       )
    ,  ( Decl                            -> memb
       , Type -> Token -> [Decl] -> stat -> memb
       )
    ,  ( Decl                            -> stat
       , expr                            -> stat
       , expr -> stat -> stat            -> stat
       , expr -> stat                    -> stat
       , expr                            -> stat
       , [stat]                          -> stat
       )
    ,  ( Token                           -> expr
       , Token                           -> expr
       , Token -> expr -> expr           -> expr
       )
    )

De fold-functie nu, wordt geparametriseerd met zo'n algebra, en kan dan een ontleedboom van type Klas
omzetten in een betekenis van type klas. Hier wordt dus tevens vastgelegd dat Klas het startsymbool van de
grammatica is.

     

foldJava :: JavaAlgebra klas memb stat expr -> Klas  -> klas
foldJava ((k1),(m1,m2),(s1,s2,s3,s4,s5,s6),(e1,e2,e 3)) = fKlas
 where fKlas (Klas       k ms)     = k1 k (map fMem b ms)
       fMemb (MemberD    d)        = m1 d
       fMemb (MemberM    t m ps s) = m2 t m ps (fSt at s)
       fStat (StatDecl   d)        = s1 d
       fStat (StatExpr   e)        = s2 (fExpr e)
       fStat (StatIf     e s1 s2)  = s3 (fExpr e) ( fStat s1) (fStat s2)
       fStat (StatWhile  e s1)     = s4 (fExpr e) ( fStat s1)
       fStat (StatReturn e)        = s5 (fExpr e)
       fStat (StatBlock  ss)       = s6 (map fStat ss)
       fExpr (ExprConst  con)      = e1 con
       fExpr (ExprVar    var)      = e2 var
       fExpr (ExprOper   op e1 e2) = e3 op (fExpr e 1) (fExpr e2)

SSM.hs: de simpele stack-machine

Om code te kunnen genereren voor een Java-programma, moeten we eerst weten hoe de machinecode die wordt
gegenereerd is opgebouwd. Voor dit doel is op het vorige college de architectuur van een simpele stackmachine
behandeld, die "echt" genoeg is om model te staan voor bestaande processoren. Voor deze machine is een
simulator beschikbaar, waarmee we de gegenereerde programma's echt kunnen uitvoeren, en daarbij bovendien
grafisch zicht houden op de registers en het geheugen.

De 44 mogelijke instructies zijn gemodelleerd als constructoren van het datatype Instr.

     

data Instr 
 = STR Reg | STL Int  | STS Int  | STA Int  -- Stor e from stack
 | LDR Reg | LDL Int  | LDS Int  | LDA Int  -- Load  on stack
 | LDC Int | LDLA Int | LDSA Int | LDAA Int -- Load  on stack
 | BRA Int | Bra String                     -- Bran ch always (relative/to label)
 | BRF Int | Brf String                     -- Bran ch on false
 | BRT Int | Brt String                     -- Bran ch on true
 | BSR Int | Bsr String                     -- Bran ch to subroutine
 | ADD | SUB | MUL | DIV | MOD              -- Arit hmetical operations on 2 stack operands
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 | EQ  | NE  | LT  | LE  | GT  | GE         -- Rela tional   operations on 2 stack operands
 | AND | OR  | XOR                          -- Bitw ise      operations on 2 stack operands
 | NEG | NOT                                --              operations on 1 stack operand
 | RET | UNLINK | LINK Int | AJS Int        -- Proc edure utilities
 | SWP | SWPR Reg | SWPRR Reg Reg | LDRR Reg Reg  - - Various swaps
 | JSR | TRAP Int | NOP | HALT              -- Othe r instructions
 | LABEL String                             -- Pseu do-instruction for generating a label
    deriving Show

Sommige instructies hebben een getal als parameters, andere een registernaam. Voor dat laatste hebben we het
datatype Reg met acht mogelijke waarden:

     data Reg = PC | SP | MP | R3 | R4 | R5 | R6 | R7

Of als je de drie speciale registers liever met hun nummer aanspreekt:

     

r0, r1, r2 :: Reg
r0 = PC
r1 = SP
r2 = MP

De branch-instructies kunnen een relatieve verplaatsing als parameter krijgen. Maar omdat de uitvoer nog door
een assembler zal worden verwerkt, kan het doeladres ook symbolisch worden aangegeven met een label. In de
code kan zo'n doel worden gemarkeerd met de pseudo-instructie LABEL.

Een machinetaal-programma is nu simpelweg een lijst van dit soort instructies:

     type Code = [Instr]

Het leuke is dat door deriving Show de standaardfunctie show de instructies al vrijwel weergeeft in de vorm
zoals de assembler ze vereist. Alleen de pseudo-instructie LABEL krijgt een andere vorm, en nu we toch bezig
zijn kunnen we de andere instructies netjes inspringen:

     
formatInstr :: Instr -> String
formatInstr (LABEL s)   = s ++ ":"
formatInstr x           = '\t' : show x

De complete code heeft elke instructie op een aparte regel. De enige postprocessing die nog nodig is, is het
weggooien van een paar haakjes en kwootjes die show heeft toegevoegd, maar die de assembler niet lust:

     

formatCode :: Code -> String
formatCode = filter haakvrij . concat . map ((++"\n ").formatInstr)
haakvrij '(' = False
haakvrij ')' = False
haakvrij '"' = False
haakvrij _   = True

Voor het berekenen van relatieve sprongen is het van belang om de omvang van stukken code te kunnen bepalen.
Omdat er instructies zijn met lengte 1, 2 en 3 kunnen we niet simpelweg de lengte van de lijst instructies
gebruiken, maar is er een hulpfunctie nodig die de lengte van elke instructie totaliseert:

     
codeSize :: Code -> Int
codeSize = sum . map instrSize

De lengte van elk van de 44 instructies is vast, kan kan in een grote opsomming worden gegeven:

     

instrSize :: Instr -> Int
instrSize (LABEL _ )  = 0   -- pseudo-instuctie gen ereert geen echte code
instrSize (LDRR  _ _) = 3   -- twee instructies met  lengte 3
instrSize (SWPRR _ _) = 3
instrSize (BRA   _ )  = 2   -- 20 instructies met l engte 2
.....
instrSize (SWPR  _ )  = 2
instrSize _           = 1   -- de rest heeft lengte  1

JavaCode.hs: codegeneratie voor Java
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Nu staat alles klaar om code te kunnen genereren voor Java. We schrijven de code-generator in de vorm van een
algebra. Voor elke nonterminal kunnen we een type kiezen wat we genereren. Dat is voor het startsymbool
natuurlijk Code, want we willen code genereren. Ook voor de andere nonterminals gebruiken we Code, omdat 
deelconstructies ieder ook met code zijn geassocieerd. Hoewel, voor Expr maken we een uitzondering. Dit levert
weliswaar ook Code op, maar om die te kunnen bepalen zal het nodig zijn om een Bool als parameter te krijgen.
Dit is dus het type van onze codegenereer-algebra:

     

codeAlgebra :: JavaAlgebra Code 
                           Code 
                           Code 
                           (Bool->Code)

Welnu, een algebra is in feite een tupel vol met functies, dus de definitie van de algebra heeft de volgende vorm:

     

codeAlgebra = ( (fKlas)
              , (fMembDecl,fMembMeth)
              , (fStatDecl,fStatExpr,fStatIf,fStatW hile,fStatReturn,fStatBlock)
              , (fExprCon,fExprVar,fExprOp) 
              )
 where

We geven elk van de 12 functies een naam, zodat we die daarna één voor één kunnen schrijven. Om te beginnen
een complete klasse. De code hiervoor is een subroutine-aanroep van de methode "main", waarna het programma
stopt. De code voor elk van de methoden komt daarachter in het programma.

      fKlas       k ms     = [Bsr "main", HALT] ++ conca t ms

Er zijn twee soorten members: variabele-declaraties, en methode-definities. Declaraties genereren geen code.
Een methode begint met een label, zodat hij aangeroepen kan worden door een subroutine-call naar dat label te
doen. Dan volgt de code voor de body, en tenslotte een return-instructie om terug te keren naar de aanroeper.

     
 fMembDecl   d        = []
 fMembMeth   t m ps s = case m of
                        LowerId x -> [LABEL x] ++ s  ++ [RET]

Ook een als statement vermomde declaratie genereert geen code. Een als statement vermomde expressie rekenen
we wel uit voor de eventuele neveneffecten, maar het resultaat wordt daarna van de stack weggegooid door de
stackpointer met -1 aan te passen (AJS = adjust stack).

     
 fStatDecl   d        = []
 fStatExpr   e        = e False ++ [AJS (-1)]

Een if-statement en een while-statement bestaan uit een kunstig vlechtwerk van sprong-opdrachten, die de
voorwaarde en de body in de juiste volgorde uitvoeren:

     

 fStatIf     e s1 s2  = let c  = e False
                            n1 = codeSize s1
                            n2 = codeSize s2
                        in  c ++ [BRF n1] ++ s1 ++ [BRA n2] ++ s2
 fStatWhile  e s1     = let c = e False
                            n = codeSize s1
                            k = codeSize c
                        in  [BRA n] ++ s1 ++ c ++ [ BRT (-(n+k+2))] 

De return-opdracht berekent de resultaatwaarde. Omdat we nog niet bedacht hebben hoe resultaatwaarden
worden teruggecommuniceerd naar de aanroeper, gooien we het resultaat voorlopig maar weg. Dat is natuurlijk
nog niet goed! Een compound-statement is gemakkelijk; het is de concatenatie van de code van de
deelopdrachten.

     
 fStatReturn e        = e False ++ [AJS (-1)] ++ [R ET]
 fStatBlock  ss       = concat ss

Nu de expressies. Deze hebben, zoals in de header al vermeld, een extra boolean nodig. Die wordt gebruikt om te
bepalen of de waarde van de expressie bepaald moet worden, of het adres. Dat laaste is nodig als we bezig zijn
met de linkerkant van een assignment-operatie. De boolean is true als het om het adres gaat, en false als we de 
waarde willen hebben.
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De functie voor de code behorende bij een constante negeert de boolean touwens. Zonder controle (voorlopig)
nemen we aan dat het om de waarde gaat, want je mag een constante helemaal niet als linkerkant van een
assignment gebruiken.

     
 fExprCon    c        adr = case c of
                            ConstInt n -> [LDC n]

Maar de code voor een variabele gebruikt de boolean om te beslissen of hij een LDL-instructie genereert, of een
LDLA-instructie. Een klein, maar belangrijk verschil! Als adres voor elke variabele wordt altijd 37 gebruikt. Dat
is natuurlijk niet goed. In werkelijkheid moet de plaats afhangen van x. Dat vergt het meegeven van een
environment, en de uitwerking daarvan is deel van de opgave.

     

 fExprVar    v        adr = case v of
                            LowerId x -> let plaats  = 37
                                         in  if   a dr 
                                             then [ LDLA plaats] 
                                             else [ LDL  plaats]

Tenslotte de operator-expressies: voor de meeste operatoren wordt de waarde van linker- en rechter-operand
uitgerekend, waarna een instructie als ADD, MUL of iets dergelijks volgt. Alleen de assignment-operator is een
uitzondering: die genereert code voor de waarde van de rechter operand, vervolgens voor het adres van de linker
operand, en tenslotte een STA-instructie om de toekenning uit te voeren. Tussendoor wordt de waarde nog
gedupliceerd, omdat de assignment deel kan uitmaken van een keten assignments, zoals y = x = 0;. Bovendien
rekent de functie fStatExpr erop dat er aan het eind nog een waarde moet worden weggegooid.

     
 fExprOp     o e1 e2  adr = case o of
                            Operator "=" -> e2 Fals e ++ [LDS 0] ++ e1 True  ++ [STA 0]
                            Operator op  -> e1 Fals e ++ e2 False ++ [opCodes ? op]

Het enige wat nu nog nodig is, is een tabelletje met de te gebruiken opcodes voor elke operator:

     

opCodes :: [(String,Instr)]
opCodes
 = [ ( "+" , ADD )
   , ( "-" , SUB )
   , ( "*" , MUL )
...

Main.hs: hoofdprogramma

Het hoofdprogramma knoopt alle deelprocessen aan elkaar. Lees een file, doe de lexicale analyse, vervolgens de
contextvrije analyse voor het startsymbool pKlas, dan codegeneratie, code formatteren, en wegschrijven naar een
ssm-file.

     

main = do
       { xs <- readFile "voorbeeld.java"
       ;      writeFile "voorbeeld.ssm" (process xs )
       }
   where process = formatCode 
                 . foldJava codeAlgebra
                 . start pKlas 
                 . start lexicalScanner

De gegenereerde ssm-file kan vervolgens woren gebruikt als invoer voor de SSM-assembler.

Opgave

De opgave is het maken van een aantal uitbreidingen aan het gegeven raamwerk. Test zelf je uitbreidingen door
de gegenereerde code te runnen met de simulator. Inleveren: een zip-file met de aangepaste Haskell-sources,
plus een tekstfile waarin je per onderdeel de wijzigingen kort samenvat. De meeste wijzigingen zullen
plaatsvinden in JavaCode.hs, maar voor sommige onderdelen is het ook nodig om de parser, de lexical scanner,
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of de algebra aan te passen. Dat is uiteraard toegestaan. Ook mag je extra Haskell-modules aanmaken als je dat
handig vindt.

Een aantal onderdelen moet in ieder geval uitgevoerd worden. Daarna zijn er een aantal optionele onderdelen,
waarvan je er zelf een stel kunt uitkiezen. Hoeveel? Dat mag je zelf bepalen, ook afhangend de nog beschikbare
tijd en je eigen capaciteiten. 0 is wel erg weinig, allemaal hoeft ook weer niet. Dit is een fair use opgave...

Verplichte onderdelen

Onderdeel a. Breid de compiler uit zodat er behalve integer-constanten ook boolean- en character-constanten
zijn. (De machinetaal kent geen types, dus die gebruikt achter de schermen natuurlijk stiekem toch integers.)

Onderdeel b. Zorg dat de operatoren de juiste prioriteit krijgen (in de start-versie hebben ze allemaal dezelfde
prioriteit).

Onderdeel c. Voeg de expressie-vorm "aanroep van een methode met parameters" toe. Zorg dat de parameters
ook echt gebruikt kunnen worden in de body. (Hint: in de algebra heb je nu als extra parameter een environment
nodig, waarin je het adres van de diverse variabelen kunt opzoeken. De aanpak van de te genereren code is op
het college besproken).

Onderdeel d. Zorg dat methoden ook een resultaat kunnen hebben. (Naar keuze kun je dat via register R4 spelen,
of het resultaat op de stack onder het return-adres frommelen).

Onderdeel e. Zorg dat ook de gedeclareerde lokale variabelen gebruikt kunnen worden. (Hint: dit is lastig, want
lokale declaraties mogen in Java later in de body staan! Een handige aanpak is om de algebra voor Statement
twee resultaten te geven: de eigenlijke code, en een lijst van in een blok gedeclareerde variabelen. Het resultaat
kun je in de code meteen al gebruiken, a la het repmin-probleem in het diktaat).

Optionele onderdelen (kies er een fair aantal uit)

Onderdeel f. (lexicaal:) zorg dat commentaar in de Java-source file genegeerd wordt

Onderdeel g. (contextvrij/codegeneratie:) voeg assigning en/of incrementing operatoren toe (zoals += en ++).

Onderdeel h. (contextvrij/codegeneratie:) voeg een for-statement toe

Onderdeel i. (algebra:) schrijf een aparte algebra die, in plaats van code-generatie, een String oplevert met het
oorspronkelijke programma, maar nu met standaard-layout. dus bodies inspringen, accolades netjes onder elkaar
(of volgens een andere conventie). Kortom: maak een Java(-subset) pretty-printer.

Onderdeel j. (codegeneratie:) maak dat de logische operatoren, zoals in Java en C gebruikelijk, "lazy" worden
uitgerekend; dat wil zeggen: hun rechter operand wordt niet uitgerekend als dat niet nodig is.

Onderdeel k. (codegeneratie:) zorg dat de variabelen die in de klasse zijn gedeclareerd in alle methoden kunnen
worden gebruikt, als een soort globale variabelen. (Hint: bedenk zelf waar je ze alloceert. Bijvoorbeeld door er
een apart register voor op te offeren. Of via-via de "oorspronkelijke MarkPointer" die elke methode bewaart.)

Onderdeel l. (algebra:) maak dat de algebra (naast of in plaats van code) een String oplevert met foutmeldingen,
voor een aantal niet-syntactische fouten. Bijvoorbeeld: variabele niet gedeclareerd, types van parameters
incorrect, returnwaarde heeft verkeerd type, enz).

Onderdeel m. (erg moeilijk, voor de echte fanatiekelingen:) maak van de variabelen in de klasse echte
object-variabelen, dus niet de statische variabelen zoals in onderdeel k. Er is dus ook een new-constructie nodig
om nieuwe objecten te maken. (Hint: elke methode krijgt een impliciete extra parameter: de this-pointer.



http://www.cs.uu.nl/docs/vakken/gont/opgave3.html

11 of 11 2/19/2007 13:58

Objecten worden gealloceerd in een apart segment, waarvoor je een extra register kunt opofferen.)


