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•

MTAT.05.085 (6 ainepunkti)

•

Loengud: 32 tundi

•

Praktikumid: 32 tundi

•

Iseseisev töö: 92 tundi

92 tundi
•

Nädalas keskmiselt 5 tundi 45 minutit.

•

Aja mõõtmiseks näiteks toggle.com.

•

Kui olete 92 tundi täis töötanud, aga ainest läbi ei
saa, siis palun kirjutage meile.

•

Kui kulutasite vähem aega ja ikkagi saite läbi, siis
peate meie kohta kaebama vabariigi valitsusele. ;)

https://courses.cs.ut.ee/2016/AKT
Kursuse veebileht

Eesmärgid
•

•

Anda ülevaade programmeerimiskeelte
klassikalistest transleerimise meetodidest,
enamlevinud algoritmidest ja tehnikatest.
Arendada osalejate üldist programmeerimisoskust
kasutades selleks antud temaatikaga haakuvaid
programmeerimisharjutusi.

Hinde kujunemine
•

Kodutööd (25 punkti)

•

Moodle’i testid (5 punkti)

•

1. vahetest (15 punkti; 14. märts)

•

2. vahetest (15 punkti; 21. aprill)

•

Eksam (40 punkti)

Kursuse läbinu oskab…
•

kirjeldada translaatori erinevate osade ülesandeid
ning nende realiseerimismeetodeid;

•

defineerida keele lekseeme regulaaravaldistega ja
konstrueerida nendele vastava lõpliku automaadi;

•

spetsifitseerida keele süntaksit kontekstivabade
grammatikate abil;

•

realiseerida lihtsa programmeerimiskeele jaoks
translaatorit.

Hinne

Punkte

A

Suurepärane

≥ 91

B

Väga hea

81-90

C

Hea

71-80

D

Rahuldav

61-70

E

Kasin

51-60

F

Puudulik

0-50

Hindeskaala
(komakohti ümmardatakse üles)

Kodutööd (25 p)
•

Kordamistestid
•

Iga nädala teema kohta kordamisküsimused.

•

Neid saab korduvalt lahendada ja arvesse läheb
parim tulemus.

Kokku on 10 kodutööd

•

Iga kodutöö annab 10 punkti

•

Tuleb koguda vähemalt 50 punkti

•

Tähtaeg: enne järgmist loengut (E 16:00).

•

Summa jagatakse neljaga.

•

Eksamil ja kontrolltöös on sama tüüpi küsimused,
aga mitte täpselt samad.

Vahetestid ja Eksam
•
•

Kirjandus

Eksam = 1. vahetest + 2. vahetest.
Vahetestides on moodle’i testidest ja kodutöödes
harjutatud ülesanded.

•

Peamine töö toimub seega semestri jooksul!

•

(Eksamit saab asendada projektiga, kui kodutööde
eest on vähemalt 91 punkti.)

•

Õpik on ülikooli raamatukogu
kaudu kõigile kättesaadav.

•

Iga nädal anname soovitud
peatükid lugemiseks.

•

Huvilistele soovitame:
Compilers: Principles,
Techniques, and Tools

Aivari* arvamus
•

“Väga huvitav aine, kus saab ka progeda piisavalt.”

•

*Tagasiside on anonüümne. Tudengite nimed on
väljamõeldud ja igasugused sarnasused päris
inimestega on kokkusattumus.

Tudengite tagasiside
(ja meie lahendused)

Liisa arvamus
•

•

“Võib-olla mitte kõige kasulikum aine, aga huvitav
igatahes. Mõnusa raskusastmega kodutööd ning
lisaks saate teada, kuidas kompilaator töötab.
Soovitaks soojalt loenguid - tekib teemast üldpilt
ka.”
Sel aastal on ka iganädalased moodle testid, et
natuke rohkem saaks teooria eest punkte.

Vahuri arvamus
•

“Suhtuda ainesse tõsiselt. Kodutöösid ei saa mõne
tunniga lahendada, seega varuda nende jaoks
aega.”

•

Tõesti, hea oleks, kui saate varakult abi küsida!
Konsultatsiooni on kasulikum tulla küsimustega
oma pooliku lahenduse kohta.

Ingveri arvamus
•

“Kummaline aine. Ühest küljest kindlasti tunnete
javat oluliselt paremini ning programmerimise
oskus kindlasti kasvab. Teisest küljest kas
investeeritud aeg on seda väärt…”

•

Kummaline tegevus on ka jõusaalis käimine…

Tõnise arvamus
•

“Minu jaoks oli päris keeruline aine, see progemine,
mida ma seal aines tegin, ei meenutanud mulle
peaaegu üldse seda, mida ma olin viimased 1,5
aastat teinud, aga kui tudengil on plaanis tulevikus
tõsiseltvõetavaks progejaks saada, siis ma usun,
et see aine on väga kasulik ja vajalik…”

•

Siiamaani on paraku paljudel ainult Python ja Java
keele süntaks selgeks saanud. :-(

Priidiku arvamus
•

“Tähelepanu! Väga raske Java programmerimine!
Kui te ei ole Java PRO tasemel, see on väga
depressiivne kogemus.”

•

Kolmapäeviti on meil tugigrupp, kus jagatakse
tasuta Java anti-depressante.

Tiia arvamus
•

“Kerge aine kui kodutööd teed ära, õppisin ainult
kodutöödeks ja tegin boonusülesandeid, õppisin
palju ja sellega sai õpitud ka KT-deks ja eksamiks.
Eraldi KT-deks või eksamiks ei õppinud.”

•

See on võib-olla kõige tähtsam nõuanne!

Kokkuvõtte
•

Kodutööd!

•

Konsultatsioonid, kui on liiga raske.

•

Projekti, kui on liiga lihtne.

Translaatori realiseerimine
OMG Keda see huvitab?

Süüdlane: Hal Abelson
•

1992 Bose Award (MIT's
School of Engineering
teaching award)

•

1995 Taylor L. Booth
Education Award.

•

2011 ACM Karl V. Karlstrom
Outstanding Educator Award

•

2012 ACM SIGCSE Award for
Outstanding Contribution to
Computer Science Education

Süüdlane: Hal Abelson
•

Sellel kursusel seisame silmitsi programmeerimise
kõige fundamentaalsema mõistega:
programeerimiskeele interpretaator ei ole
midagi muud kui teine arvutiprogramm!

•

“If you don’t understand interpreters,
you can still write programs;
you can even be a competent programmer.
But you can’t be a master.”

Programmi tähendus
•

Jah, programmidel on tähendus! (semantika)

•

Programm ei ole lihtsalt sümbolite jada, mida
stackoverflow’st kopeerida.

•

Hea programmeerija omab intuitiivse arusaamise
programmi täitmisest.

•

Seda nimetatakse operatiivseks semantikaks.

code.org
•

Lesson 1 & 2: offline
Flurbi liigutuste paberil liimimine.

•

Lesson 3: Hiire liigutamise harjutused.

•

Lesson 4: Angry Bird liigutamine klotsidega.

•

Lesson 5: Debugging.

Küsimus 4-aastastele?

Kuhu lind läheb?
Siin me oskame ennustada, kuhu lind läheb,
sest me oskame peas linnu sammud simuleerida.

•

https://code.org/curriculum/course1/5/Teacher

•

Students will predict where a program will fail!

•

Minu neljaaastane tütar lihtsalt võttis klotsid ära ja
hakkas nullist tegema.

•

Ma sain väga vihaseks…

Aga Teie?

Milleks AKT?

•

Kas oskate Java programmi käitumist ennustada?

•

Kuidas ma kontrollin, kas te tõesti saate Java
programmi tähendusest aru?

•

See on oluline küsimus, sest on kahte liiki tudengit.
Need, kes oskavad progeda, ja need, kes ei oska.

•

Ma võiks anda ülesanne kirjutada translaatorit, mis
Java programmist genereeriks baitkood.

•

Aga äkki töötab ka vastupidi?

•

Kui ma kirjutan translaatorit, siis ma äkki saan
natuke paremini aru Java programmi tähendusest.

•
•

(Moodle test teeb hindejaotus normaalsemaks.)
Reflekteerige: Kas minu arusaamine
arvutiprogrammist on süntaksi tasemel või saan
hästi aru, kuidas programmi täidetakse?

DSLide loomine
•

Selle asemel, et 20 progejat
peaksid aru saada &
implementeerida äriloogikat…

•

Piisab, kui 1 AKT tudeng loob
DSLi, milles ärimehed ise
saavad äriloogika defineerida.

•

Tõsisemalt, PP tip #17:
“Program Close to the
Problem Domain”

Sisend

Lähtekood

Interpretaator

Väljund

Sissejuhatus

Klassikaline vaade

(Grace Hopper: esimese kompilaatori looja)

Interpretaator versus Kompilaator

Sisend

Lähtekood

Kompilaator

•

Ei toimu programmiteksti
eeltöötlemist.

•

Programmitekst analüüsitakse
tervikuna enne täitmist.

•

Programmi osasid
analüüsitakse korduvalt.

•

Programmi analüüsitakse
ainult üks kord.

•

Võimaldab ainult jooksuaegset
optimeerimist.

•

Võimaldab globaalset
optimeerimist.

•

Täitmine on aeglasem, aga
soodustab interaktiivset
programmeerimist.

•

Täitmine on kiirem, aga
arendamisel peab pidevalt
programmi taas kompileerima.

Programm

Väljund

Klassikaline vaade
Interpretaator versus Kompilaator

Interpretaator - Kompilaator

Täitmiskeskkond

Interpretaator - Kompilaator
•

•

•

•

Ei toimu programmiteksti
eeltöötlemist.
Tohutu areng

Programmi osasid
Tracing JIT
analüüsitakse korduvalt.
Võimaldab ainult jooksuaegset
optimeerimist.
Täitmine on aeglasem, aga
soodustab interaktiivset
programmeerimist.

•

•

Programmitekst analüüsitakse
tervikuna enne täitmist.

•

Programmi täitmist toetab programmeerimiskeele
täitmiskeskkond (runtime system)

•

Näiteks peaaegu kõikides tänapäeva keeltes on
mäluhaldus jäänud täitmiskeskonna ülesandeks.

•

Java täitmiskeskkond on Java abstraktne masin
(JVM: Java Virtual Machine).

Programmi analüüsitakse
ainult üks kord.

Java HotSwap
• Võimaldab globaalset
ZT: Hotpatching

optimeerimist.
•

Täitmine on kiirem, aga
arendamisel peab pidevalt
programmi taas kompileerima.

Abstraktne Masin
•

•

Groovy

Abstraktne masin (application virtual machine) on
lihtsustatud masina mudel.

Java

Kotlin

JVM
baitkood

Tüüpiline on magasin-põhine masin, et pärismasina
registrite peale ei pea mõtlema.
IA-32

•

Java kompilaator genereerib AM kood, mida
nimetakse Java baitkoodiks (Java bytecode).

•

.NET raamistiku abstraktne masin on CLR
(Common Language Runtime),

x86-64

ARMv8-A

Abstraktne Masin
võimaldab frontend’id ja backend’id kombineerida,
muidu peaks paarikaupa implementeerima

Mida teha baitkoodiga?
•

•

JIT: Just-in-Time. Koodi interpreteeritakse, aga
täitmisaegse profileerimisega saab tuvastada
kitsaskohti (HotSpots) ja neid kompileeritakse
optimeeritud masinkoodiks.
AOT: Ahead-of-Time. Android rakendusi
kompileeritakse nüüd masinakoodiks juba telefonis
paigaldades. See säästab eelkõige energiat!

Leksiline
analüüs

Süntaks
analüüs

Semantiline
analüüs

Analüüs

Masinkoodi
genereerimine

Teisendamine
(opt, registrid)

Vahekoodi
genereerimine

Süntees

Kompileerimise faasid
(Õpikus, lk vi)

Lähtekood

Lekseemide jada

leksilise analüüsi sisend

süntaksanalüüsi sisend

Süntaksipuu

Dekoreeritud puu

semantilise analüüsi sisend

selle põhjal hakkame koodi genereerima

public class Person {
private String name;
public Person(String name) {
this.name = name;
}
}

R1
R2
R3
R4
R5
x

:=
:=
:=
:=
:=
:=

y
60
R1 * R2
x
R3 + R4
R5

Sümboltabel

Vahekood

Semantilisel analüüsil luuakse ka seosed muutuja
kasutuste ja definitsioonide vahel

Seda võib nüüd optimeerima hakkata

R1
R2
R1
R4
R1
x

:=
:=
:=
:=
:=
:=

y
60
R1 * 60
x
R1 + x
R1

MOV R1, SP + $8
MULI R1, 60
ADD R1, $4000
MOV $4000, R1

Optimeeritud vahekood

Assemblerkood

Sellel kursusel me ei optimeeri.
Me ei pea ka registrite pärast muretsema.

Olemegi valmis!
(Ka linker/loaderi temaatika jääb siin käsitlemata)

Diagnostiline Test

See nädal: Töövahendid
Gradle’i harjutus!

•

Sellel nädalal minge sinna rühma, kus olete
registreerinud.

•

Neljapäeval on esimene kontrolltöö!

•

See tegelikult ei mõjuta teie hinnet, aga aitab meid
paremini aru saada, mis raskusi tekitab.

