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1. Въведение

2. Лексикален анализ

3. Синтактичен анализ

4. Семантичен анализ

5. Генерация на код

Теми, които ще бъдат разгледани
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Разработка на проект Компилатор
Език от високо ниво Език от ниско ниво

Език за програмиране с една от 
граматиките:
 SimpleC
 SimpleP

Може да бъде:
 CIL
 Java Bytecode
 LLVM IR
 Машинен език (x86 и др.)
 или Assembler за съответната
 машина

Компилатор
(compiler)
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Изисквания

 Да се разработи компилатор за един от
езиците SimpleC или SimpleP

 Няма изисквания към езика, на който реализирате проекта

 Няма изисквания към среда за разработка

 Няма изисквания към използван framework

 Няма изисквания операционната система

 Няма изисквания за метод на разбор



Изисквания 5/10

Помощни материали

 Граматики SimpleC-1, SimpleC-3, SimpleC-5, SimpleP-1, 
SimpleP-3, SimpleP-5

 Стартов проект – граматика на езика SimpleC# и компилатор 
за SimpleC# реализиран на C#

 Слайдовете, към упражненията



Изисквания 6/10

Политика за съвместна работа

 Допустимо е по проекта да се работи в групи от двама 
човека (на изпита всеки решава самостоятелно задачата)

 Допустимо е да се използва стартовия проект, като основа за 
създаване на собствен проект

 Допустимо е да обсъждате проблема, изискванията и 
материалите с всеки
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Политика за съвместна работа (пр.)

 Не се допуска използването или разглеждането на проекти 
създадени от други лица за целите на този курс, 
включително създадени в предишни учебни години

 Не се допуска използването на код, който не сте 
реализирали собственоръчно
(с изключение на код от стартовия проект)

 Не се допуска използването на компилатори/генератори на 
компилатори
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Начин на оценяване

Реализиран компилатор за: Оценка

 Simple-C-1 или Simple-P-1
(лексикален, синтактичен и генерация) 3

 Simple-C-3 или Simple-P-3
(лексикален, синтактичен и част. ген.) 4

 Simple-C-3 или Simple-P-3
(лексикален, синтактичен и генерация) 5

 Simple-C-5 или Simple-P-5
(лексикален, синтактичен и част. ген.) 5

 Simple-C-5 или Simple-P-5
(лексикален, синтактичен и генерация) 6
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Начин на провеждане на изпита

 На изпита се решава задача, която се състои в добавяне на 
нова конструкция към избрания от вас език (SimpleC или 
SimpleP). Всеки самостоятелно трябва да промени 
компилатора си така, че той да разпознава и генерира код и 
за новата конструкция

 След успешно решаване на задачата ще бъде прегледан 
подробно проектът

 В зависимост от нивото на сложност на реализираната 
граматика поставяне на съответната оценка за практическата 
част

 Допускане до теоретичната част на изпита
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Проектът не е за подценяване

Започнете рано

Успех!
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