
تعال بسمه

۱۳۹۸ تیر ۴ تاریخ:

۱۸۰ امتحان: مـدت

مجتهدی مدرس:

پای کا م یان  ون آز

(۱) شامل وریتم، ال برای مراحل تمام دهید. شرح را SLR وریتم ال آن برای و یرید ب نظر در را زیر گرامر (۵۰نمره) .۱
توضیح را بودن SLR تشخیص (۴) و آن برای DFA رسم (۳) آن، برای NFA رسم (۲) وریتم،  ال رد عمل کل توضیح

دهید.

S −→ L = R | R
L −→ ∗R | id
R −→ L

باشید. داشته توجه LR0 و SLR وریتم های ال بین تمایز به هشدار:

نیست. SLR گرامر این جواب.

کنید. بیان را handle تعریف (۱۰نمره) .۲

به بیانجامد. رشته parse به مآال بتواند X → β reduction اگر است handle ی β گوییم ،αβ|γ وضعیت در جواب.
باشیم: داشته دقیق تر عبارت

S ⇒∗ αXγ ⇒ αβγ

دستور که کنید تشریح است. شده نوشته زیر به صورت عجیب برنامه نویس زبان ی Operationa Semantic (۲۰نمره) .۳
م کند. کار چه طور دقیقا f(e۱, . . . , es)

۵ ۱از صفحه



(v۲) را e۲ مقدار سپس م کند. محاسبه (v۱ (مثال را e۱ مقدار ابتدا .n = ۱ م کنیم فرض توضیح، سهولت برای جواب.
تابع تعریف سپس .X مثال م آورد. به دست را v′۱ به مربوط تایپ م کند. محاسبه (v′۱) را e۱ دوباره سپس م کند. محاسبه
اجرا صوری پارامتر به عنوان v۲ و v۱ مقادیر روی شده، تعریف X کالس در که آن طور را f تابع م یابد. X کالس در را f

م کنیم. استفاده self مقدار به عنوان v′۱ از اجرا حین در هم چنین م کنیم.

م آید. به کار Register Allocation در ونه چ کامپایلر Optimization در گراف رنگ آمیزی که دهید توضیح (۱۵نمره) .۴

:Aho کتاب ۵۵۷ صفحه ی از پاس جواب.

۵ ۲از صفحه



کنید. بیان را Basic Blo تعریف (۱۰نمره) (آ) .۵

:Aho کتاب ۵۲۵ صفحه ی از پاس جواب.

۵ ۳از صفحه



زنده متغیرها از هیچ ی آن، از خروج در طوری که باشد Basic Blo ی زیر سطرهای کنید فرض (۱۵نمره) (ب)
زنده اند. متغیرها ی کدام Blo از موقعیت هر در که کنید تعیین نیستند.

a = b+ c

c = d+ e

d = e+ b

b = a+ d

جواب.

نیست. زنده متغیری هیچ :۴ سطر از پس •

هستند. زنده a, d :۳ سطر از پس •

هستند. زنده a, b, e :۲ سطر از پس •

هستند. زنده a, b, d, e :۱ سطر از پس •

هستند. زنده b, c, d, e سطر۱: از پیش •

م آید. به کار Global Register Allocation برای زیر تابع .۶∑
blos B in the Loop L

use(x,B) + ۲ ∗ live(x,B)

کنید. بیان را live و use تابع های تعریف (۱۰نمره) (آ)

آید. کار به Global Register Allocation برای تصمیم گیری در م تواند ونه چ تابع این که دهید توضیح (۱۰نمره) (ب)

۵ ۴از صفحه



:Aho کتاب ۵۵۴ صفحه ی از پاس جواب.

باشید. موفق

۵ ۵از صفحه


