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1.  Úvod 
 

 

1.1.  Objektově orientované programování 
 
Základní myšlenky objektově orientovaného programování (dále jiţ jen OOP) se poprvé 

objevily v jazyce Simula67. Tento jazyk poslouţil jako inspirace pro vznik nového 

programovacího jazyka Smalltalk, který jako první přinesl samotný termín OOP. Postupem času se 

techniky OOP rozšířily na univerzity a mezi vědce, avšak tyto techniky byly zřídkakdy vyuţívány 

mimo akademickou půdu. Zlom nastal aţ kdyţ Bjarne Stroustrup pomocí soustavy maker upravil 

jazyk C, tak aby umoţňoval pouţití tříd a objektů. Takto vznikl jazyk C with classes, který se díky 

své efektivitě začal rychle rozšiřovat a v roce 1983 byl přejmenován na C++. Popularita jazyka 

C++ rozšířila techniky OOP do všech odvětví softwarového inţenýrství. Více o historii OOP lze 

najít v [1]. 

Protoţe je OOP velmi oblíbenou programovací technikou je vhodné jeho výuku zařadit do 

základních kurzů programování. Nejenom ţe většina váţných zájemců o programování se s OOP 

dříve či později setká, tak je i mnohdy výuka OOP pro začátečníky zajímavější a srozumitelnější, 

neţ například strukturované programování. Jelikoţ zadání nějakého úkolu, který má být 

naprogramován, je více či méně abstrakcí problému z reálného světa a problémy reálného světa se 

týkají různých objektů s různými vlastnostmi a funkcemi, je pro začátečníky řešení problému 

pomocí OOP snadněji pochopitelné. Jak jiţ bylo naznačeno, uvaţovanou cílovou skupinou v této 

práci jsou naprostí začátečníci v programování, coţ jsou většinou ţáci základních a středních škol, 

ale i libovolní zájemci o programování, kteří nemají ţádné předchozí znalosti. 

 

 

1.2.  Motivace 
 

Jak jiţ bylo řečeno v předchozí kapitole, zařazení výuky OOP do základních kurzů 

programovaní, je důleţitým krokem vpřed. Jedním z mnoha důvodů, proč začínat výuku 

programování s OOP, je jeho snadnější pochopení úplnými začátečníky. I kdyţ by se mohlo zdát, 

ţe strukturované programování, kterým začíná většina kurzů programování, je jednodušší pro 

studenty, většinou tomu tak není. Studenti, kteří se nikdy s programováním nesetkali, mají 

častokrát problémy s chápáním úloh jako sekvenční posloupnosti příkazů. Jelikoţ si začátečníci 

snaţí přiřadit danou úlohu k něčemu, co znají z reálného světa, je pro ně mnohem přijatelnější 

chápat tuto úlohu jako soustavu interagujících objektů. Pro studenty je mnohem bliţší řešit 

programátorský problém pomocí objektů, neţ pomocí procedur a funkcí. Dalším důvodem proč jiţ 

od začátku výuky programovat objektově je, ţe studenti, kteří začínali se strukturovaným 

programováním, mají častokrát problémy pochopit principy OOP. Tito studenti se snaţí vykládané 

techniky OOP převést na to, co znají, coţ jsou procedury a funkce ze strukturovaného 

programování. Nakonec pak bývá mnohdy sloţitější přeučit studenta se znalostmi strukturovaného 

programování na objektové uvaţování nad problémy, neţ vysvětlovat OOP začátečníkovi, který 

nikdy předtím neprogramoval. Například u velmi oblíbené úlohy s grafickými objekty se studenti 

s předchozími znalostmi strukturovaného programování více zaměřují na samotný způsob 

vykreslení objektu, neţ to ţe tuto vlastnost, vykreslit se, daný objekt má. 

Současný stav výuky OOP v základních kurzech programování je buď ţádný, nebo jen velmi 

okrajový. A kdyţ uţ se nějaký kurz zaměří na OOP, tak se většinou zaměřuje jen na vysvětlení 

jazykových konstrukcí nějakého objektově orientovaného jazyka, místo vysvětlování podstaty 

OOP. Výuka pak probíhá pouze výkladem syntaxe a studenti na konci kurzu sice umí napsat 

v daném jazyce jednoduchý program, ale o objektově orientovaných technikách programování nic 

neví. Na vině můţe být špatná volba programovacího jazyka, samotná neznalost učitele OOP, či 

špatný postup výuky. Mnoho učitelů si neuvědomuje, ţe studenti nemusí znát všechny konstrukce 

daného jazyk, aby mohly programovat jednoduché příklady. Také nevhodná volba příkladů 

pouţitých při výuce muţe hrát roli. Jelikoţ většina učitelů volí příklady, tak aby je byli studenti 

schopni s aktuálními znalostmi vyřešit sami, pak jsou tyto příklady velmi umělé. Tyto příklady se 

nepodobají reálným problémům, se kterými se studenti budou setkávat v praxi a na které by je 

výuka měla připravit. Bohuţel připravit komplexní a praktický příklad, do kterého studenti budou 

jen doplňovat části, či ho pozměňovat, je mnohem časově náročnější na přípravu, neţ uměle 
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vytvořené zadání příkladu, který studenti vyřeší celý sami. Podrobnější přehled o problematice 

výuky OOP lze najít v [2]. 

 

 

1.3.  Cíl práce 
 

Předchozí kapitola naznačila největší problémy výuky OOP v základních kurzech 

programování. Jak jiţ bylo řečeno, na vině špatné výuky OOP můţe být nevhodná volba 

programovacího jazyka a větší časová náročnost na přípravu komplexních a praktických úloh pro 

studenty. Tyto problémy mohou být odstraněny novým a jednoduchým programovacím jazykem a 

vhodným prostředím pro jeho výuku, které bude usnadňovat práci učitelů a urychlovat jejich 

přípravu výuky. Cílem práce je vytvořit jazyk a prostředí, které umoţní zlepšit výuku OOP. 

  



7 

 

2.  Analýza 
 

 

2.1.  Výuka OOP 
 
Zásady správné výuku OOP jsou shrnuty v článku Rudolfa Pecinovského uvedeném v [2]: 

 

1.  Co nejdříve umožnit tvorbu programů  

Programováním přitom nemyslím jenom klasické psaní kódu, ale i přímé zadávání instrukcí 

nějakému ovládanému subjektu.  

2.  Nepředbíhat, tj. nepoužívat prvky jazyka, které ještě nebyly vyloženy  

Nejznámějším porušením této zásady je známý program Hello World.  

3.  Informace je třeba předávat po malých soustech  

Jinými slovy: výklad hojně prokládat příklady, při jejichţ řešení mají ţáci moţnost látku 

zaţít.  

4.  Studenti se musí naučit programy nejen vytvářet, ale také ladit  

Budeme-li jenom obcházet studenty a opravovat za ně jejich chyby, tak je pro samostatné 

programování moc dobře nepřipravíme. Studenti se musí naučit své chyby nacházet a 

opravovat sami.  

5.  Doprovodné příklady musí vyžadovat aktivní použití nových poznatků  

Jinými slovy: příklady by pokud moţno neměly být drilové, ale raději takové, při nichţ musí 

ţáci trochu „zapnout hlavu“.  

6.  Příklady musí být zajímavé  

Je-li příklad zajímavý, chtějí jej ţáci řešit sami od sebe bez nucení. 

7.  Řešení nesmí být příliš zašuměná  

Řešení problému, který demonstruje pouţití vysvětlované konstrukce, by nemělo zabírat 

pouze malou část celkového řešení. Chceme-li s ţáky řešit rozsáhlejší problém kvůli 

nějakému malému, ale zajímavému jádru, je výhodné jim „omáčku“ předem naprogramovat, 

aby se pak mohli soustředit na to, co je chceme naučit.  

8. Od začátku vštěpovat žákům zásady moderního programování  

Chceme-li, aby se ţákům vryly zásady moderního programování pod kůţi, musíme je 

vysvětlovat od samého začátku, a ne napřed programovat trochu jinak a pak je přeučovat.  

9.  Předkládat řešení netriviálních problémů  

Největší slabinou řadového absolventa není neznalost programových konstrukcí, ale 

neschopnost řešit sloţité úlohy. V ţivotě se přitom s jinými úlohami téměř nesetká. Musíme 

je proto naučit řešit sloţité úlohy jiţ v rámci výuky. 

 

Při výuce OOP je nutné sestavit plán, podle kterého bude výuka probíhat. Tento plán by měl 

být postaven na výše uvedených zásadách. Příklad takového plánu lze uvést v těchto bodech: 

 

1. Seznámení s objekty 

2. Vytváření objektů (instanciování) 

3. Prvky třídy (členské proměnné, metody, konstruktory) 

4. Viditelnost prvků třídy (private, public, protected) a zapouzdření 

5. Dědičnost implementace 

6. Kompozice 

7. Dědičnost rozhranní 

8. Virtuální metody, pozdní vazba a polymorfismus 

 

Nyní detailnější pohled na jednotlivé body:  

 

1. Studenti by se nejprve měli seznámit s objekty, vyzkoušet si práci s nimi na příkladu. Zjistit 

jak se objekty chovají při vytvoření, při přiřazení do členské proměnné a při vykonání nějaké 

metody. Jiţ klasickým příkladem základů OOP je příklad s grafickými objekty: 

 
GraphicObject[] objects = new GraphicObject[3]; 

objects[0] = new Circle(0, 0, 100, Color.Red); 

objects[1] = new Square(100, 0, 100, Color.Green); 
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objects[2] = new Triangle(200, 0, 100, Color.Blue); 

for (int i = 0; i < objects.Length; ++i) 

{ 

    objects[i].Draw(); 

} 

 

v kterém si studenti mohou vyzkoušet, jak se změní chování programu při změně atributů 

jednotlivých objektů (pozice, velikost, barva). 

 

2. Studenti by se měli do programování také sami zapojit. Vhodným dalším krokem je tedy 

nechat studenty vytvářet jednotlivé instance a zjišťovat jak se chování programu změnilo. 

Zde jsou jiţ studenti připraveni na vysvětlení základních pojmů OOP, jako je třída a objekt. 

Důleţité je pochopení rozdílu mezi nimi. Tedy ţe třída slouţí jako šablona pro vytváření 

instancí a ţe definuje jejich chování, které se ale můţe lišit díky jiným hodnotám atributů 

těchto instancí. V následujícím příkladu: 

 
GraphicObject[] objects = new GraphicObject[6]; 

objects[0] = new Circle(0, 0, 100, Color.Red); 

objects[1] = new Square(100, 0, 100, Color.Green); 

objects[2] = new Triangle(200, 0, 100, Color.Blue);  

objects[3] = new Circle(0, 100, 100, Color.Blue); 

objects[4] = new Square(100, 100, 100, Color.Red); 

objects[5] = new Triangle(200, 100, 100, Color.Green); 

for (int i = 0; i < objects.Length; ++i) 

{ 

    objects[i].Draw(); 

} 

 

přibyly tři nové instance grafických objektů, které se vykreslí pod předchozí instance. Třídy 

nových instancí jsou stejné, jako v původním příkladu, avšak jejich chování je odlišné a to 

díky jiné pozici a barvě. 

 

3. Následovat by měl popis jednotlivých prvků, ze kterých se třída skládá, nejprve členské 

proměnné, poté metody a nakonec konstruktory. Jelikoţ studenti jiţ umí vytvářet instance, 

měli by se naučit vytvářet i třídy samotné. Například vytvořit nový grafický objekt, podle jiţ 

existujícího, jak je uvedeno níţe: 

 
class Rectangle : GraphicObject 

{ 

    // členské proměnné jsou automaticky privátní 

    int positionX; 

    int positionY; 

    int sizeX; 

    int sizeY; 

    Color color; 

    // konstruktory jsou automaticky veřejné 

    Rectangle(int positionX, int positionY, 

                     int sizeX, int sizeY, Color color) 

    { 

            this.positionX = positionX; 

            this.positionY = positionY; 

            this.sizeX = sizeX; 

            this.sizeY = sizeY; 

            this.color = color; 

    } 
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    // metody jsou automaticky veřejné a virtuální 

    void Draw() 

    { 

        . . . 

    } 

} 

 

kde se předpokládá existence třídy Square, která studentům poslouţí jako předloha. Poté 

tuto třídu studenti pouţijí v jiţ existujícím kódu: 

 
GraphicObject[] objects = new GraphicObject[7]; 

objects[0] = new Circle(0, 0, 100, Color.Red); 

objects[1] = new Square(100, 0, 100, Color.Green); 

objects[2] = new Triangle(200, 0, 100, Color.Blue);  

objects[3] = new Circle(0, 100, 100, Color.Blue); 

objects[4] = new Square(100, 100, 100, Color.Red); 

objects[5] = new Triangle(200, 100, 100, Color.Green);  

objects[6] = new Rectangle(0, 200, 200, 100, Color.Black); 

for (int i = 0; i < objects.Length; ++i) 

{ 

    objects[i].Draw(); 

} 

 

a ověří si, jak se změnilo chování celého programu. 

 

4. Studenti jiţ znají nejnutnější pro vytvoření třídy, ale pro vytvoření dobré třídy je zapotřebí 

znát nejvýznamnější aspekt OOP a to zapouzdření. Hlavním nástrojem zapouzdření je 

viditelnost jednotlivých prvků třídy. Studenti by nejprve měli pochopit rozdíl mezi veřejnými 

a soukromými členskými prvky a zkusit si ţe nejde přistoupit k soukromým poloţkám třídy, 

jako v tomto kódu: 

 
class StateMachine 

{ 

    // v jazyce přibyly klíčová slova private a public 

    private int state; 

} 

. . . 

StateMachine stateMachine = new StateMachine(); 

stateMachine.state = 5; 

 

který způsobí chybu pří překladu na červeně podtrţeném řádku.  

Kdyţ uţ studenti chápou význam viditelnosti, měly by jim být předloţeny dobré a špatné 

příklady jejího pouţití. Například, ţe členská proměnná, která určuje vnitřní stav objektu, by 

měla být soukromá a naopak metoda, která definuje hlavní funkcionalitu objektu, by měla být 

veřejná, jak ilustruje příklad: 

 
class StateMachine 

{ 

    // zde je již nutné uvádět viditelnost u prvků třídy 

    private int state; 

    public StateMachine() 

    { 

        this.state = 0; 

    } 

    public int MoveToNextState() 

    { 

        return this.state++; 

    } 

} 
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5. Studenti by jiţ tedy měli chápat třídy, objekty, jednotlivé prvky tříd a zapouzdření. Avšak pro 

tvorbu komplexních úloh toto nestačí a je nutné naučit studenty jednotlivé třídy skládat a 

interagovat navzájem. Hlavním prostředkem pro skládání tříd je jednoznačně dědičnost. 

Následující příklad ukazuje základní vlastnosti dědičnosti: 

 
class GraphicObject 

{ 

    private string name; 

    public GraphicObject(string name) 

    { 

        this.name = name; 

    } 

    // v jazyce přibylo klíčové slovo protected 

    protected string GetName() 

    { 

        return this.name; 

    } 

    public void Draw() 

    { 

    } 

} 

class Circle : GraphicObject 

{ 

    private int positionX; 

    private int positionY; 

    private int radius; 

    private Color color; 

    public Circle(int positionX, int positionY, 

                  int radius, Color color) 

        : base("circle") 

    { 

        this.positionX = positionX; 

        this.positionY = positionY; 

        this.radius = radius; 

        this.color = color; 

    } 

    // metody jsou automaticky virtuální 

    public void Draw() 

    { 

        // WriteLine je syntaktická zktratka pro 

        // Console.WriteLine 

        WriteLine("Drawing object:"); 

        WriteLine(this.GetName()); 

    } 

} 

 

Na tomto příkladu by studenti měli vidět, jak potomek od svého předka zdědí všechny 

členské proměnné a metody, jak funguje klíčové slovo protected a jak potomek volá 

konstruktor předka ve svém vlastním. V příkladu uvedeného potomka Circle, by si 

studenti měli zkusit naprogramovat sami. 

 

6. Jelikoţ dědičnost není jediným způsoben rozšiřování tříd, je vhodné ukázat studentům 

alternativy a to hlavně kompozici. Skládání tříd pomocí kompozice je silným nástrojem jak 

vytvářet sloţitější hierarchie, tudíţ lze přistoupit jiţ ke komplikovanějším příkladům. Tyto 

příklady by měli studenty naučit vhodně volit mezi dědičností a kompozicí. Ukázkovým 

příkladem, kdy je vhodnější kompozice neţ dědičnost, jsou komplexní čísla: 

 
class Real 

{ 

    private float value; 
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    public Real(float value) 

    { 

        this.value = value; 

    } 

    public float GetValue() 

    { 

        return this.value; 

    } 

} 

class Complex 

{ 

    private Real realValue; 

    private Real imagValue; 

    public Complex(Real realValue, Real imagValue) 

    { 

        this.realValue = realValue; 

        this.imagValue = imagValue; 

    } 

    public Complex(float realValue, float imagValue) 

    { 

        this.realValue = new Real(realValue); 

        this.imagValue = new Real(imagValue); 

    } 

    public float GetRealValue() 

    { 

        return this.realValue.GetValue(); 

    } 

    public float GetImagValue() 

    { 

        return this.imagValue.GetValue(); 

    } 

} 

 

Jelikoţ komplexní číslo je rozšířením čísla reálného, můţe se zdát vhodné dědit třídu 

Complex od třídy Real. Zároveň však reálné číslo je číslem komplexním, které má 

imaginární sloţku nulovou, coţ svádí k dědění třídy Real od třídy Complex. Je 

nejednoznačné, kterou třídu zvolit za předka, ale při vyuţití kompozice, jako ve výše 

uvedeném příkladu, kde je problém elegantně vyřešen. 

 

7. Kdyţ jiţ studenti znají dědičnost implementace, měli by také poznat dědičnost rozhranní. 

Důleţitým rozdílem mezi děděním rozhraním a implementací, je moţnost dědit více rozhraní 

na rozdíl od implementace, tedy alespoň ve většině objektově orientovaných programovacích 

jazyků. Proto by se hned studenti měli seznámit s příkladem, kde jedna třída dědí více 

rozhraní, ale maximálně jednu implementaci: 

 
// v jazyce přibylo klíčové slovo interface 

interface IDrawable 

{ 

    // metody jsou automaticky virtuální a nemají tělo 

    void Draw(); 

} 

interface IColorable 

{ 

    void Color(Color color); 

} 

class GraphicObject 

{ 

    private int positionX; 

    private int positionY; 

    public GraphicObject2(int positionX, int positionY) 
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    { 

        this.positionX = positionX; 

        this.positionY = positionY; 

    } 

    protected int GetPositionX() 

    { 

        return this.positionX; 

    } 

    protected int GetPositionY() 

    { 

        return this.positionY; 

    } 

} 

// v jazyce přibyla možnost uvést více předků třídy, 

// ale z nich jen jeden smí být třída 

class Circle : GraphicObject, IDrawable, IColorable 

{ 

    private int radius; 

    private Color color; 

    public Circle2(int positionX, int positionY, 

                   int radius, Color color) 

        : base(positionX, positionY) 

    { 

        this.radius = radius; 

        this.color = color; 

    } 

    public void Draw() 

    { 

        // WriteLine je syntaktická zktratka pro 

        // Console.WriteLine 

        WriteLine("Drawing circle..."); 

        // již se využívají formátovací řetězce 

        WriteLine("Position [{0},{1}]", 

                           this.GetPositionX(), 

                           this.GetPositionY()); 

        WriteLine("Color \"{0}\"", this.color); 

        WriteLine("Radius = {0}", this.radius); 

        WriteLine("Circle drawn"); 

    } 

    public void Color(Color color) 

    { 

        this.color = color; 

    } 

} 

 

Dalším důleţitým faktem dědění rozhraní je, ţe tato technika umoţňuje rozšiřovat jednu třídu 

o více nových funkcionalit. To je vidět na příkladu s IDrawable a IColorable 

rozhraními, kde třída Circle získala moţnost být nakreslena a moţnost změny barvy. 

 

8. Pro kompletní pochopení dědění jak rozhraní, tak implementace a moţnost jejich plného 

vyuţití je zapotřebí vyloţit studentům virtuální metody a polymorfismus. Protoţe virtuální 

metody jsou nejsilnějším aspektem OOP, je zásadní, aby studenti měli naprosto jasno, jak se 

chová pozdní vazba a jak se liší volání virtuální a nevirtuální metody. Pro účely demonstrace 

necháme studenty vytvořit jednoduchou hierarchii grafických objektů s jednou virtuální a 

jednou nevirtuální metodou: 

 
class GraphicObject 

{ 

    public GraphicObject() 

    { } 
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    // metody jsou automaticky nevirtuální 

    public void DrawNonVirtual() 

    { 

        // WriteLine je syntaktická zktratka pro 

        // Console.WriteLine 

        WriteLine("GraphicObject.DrawNonVirtual()"); 

    } 

    // v jazyce přibylo klíčové slovo virtual 

    public virtual void DrawVirtual() 

    { 

        WriteLine("GraphicObject.DrawVirtual()"); 

    } 

} 

class Circle : GraphicObject 

{ 

    public Circle() 

    { } 

    // metody jsou automaticky nevirtuální 

    public void DrawNonVirtual() 

    { 

        WriteLine("Circle.DrawNonVirtual()"); 

    } 

    // v jazyce přibylo klíčové slovo override 

    public override void DrawVirtual() 

    { 

        WriteLine("Circle.DrawVirtual()"); 

    } 

} 

class Square : GraphicObject 

{ 

    public Square() 

    {} 

    // metody jsou automaticky nevirtuální 

    public void DrawNonVirtual() 

    { 

        WriteLine("Square.DrawNonVirtual()"); 

    } 

    // v jazyce přibylo klíčové slovo override 

    public override void DrawVirtual() 

    { 

        WriteLine("Square.DrawVirtual()"); 

    } 

} 

 

Rozdíl mezi voláním virtuální a nevirtuální funkce se nejlépe ukáţe na příkladu volání 

jednotlivých metod: 

 
GraphicObject[] objects = new GraphicObject[3]; 

objects[0] = new GraphicObject(); 

objects[1] = new Circle(); 

objects[2] = new Square(); 

for (int i = 0; i < objects.Length; ++i) 

{ 

    // WriteLine je syntaktická zktratka pro 

    // Console.WriteLine 

    WriteLine("Loop for i \"{0}\":", i); 

    objects[i].DrawNonVirtual(); 

    objects[i].DrawVirtual(); 

} 
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Pro studenty, kteří nemají zkušenosti s programováním, je mnohem přirozenější chování 

volání virtuálních metod neţ nevirtuálních. Je tedy důleţité jim vysvětlit, ţe volání virtuální 

metody nese s sebou vyšší reţii v podobě pozdní vazby a proto existují i nevirtuální metody, 

jejichţ volání je rychlejší. Naopak pro studenty s předchozí znalostí strukturovaného 

programování můţe být sloţitější pochopit volání virtuálních metod oproti nevirtuálním. 

Nakonec by ale všichni studenti měli znát výhody a nevýhody pouţití virtuálních a 

nevirtuálních metod a umět mezi nimi správně vybírat. 

 

Na konci této základní výuky OOP by měla všechna probraná témata být shrnuta jedním, čí 

více komplexními příklady. Tyto příklady by nejenom měly zahrnovat vyzkoušení všech technik, 

ale zároveň ověřit jejich správné pouţití studenty. 

Studenti by si z výuky měli hlavně odnést jak správně navrhovat třídy, bez ohledu na volbu 

programovacího jazyka, jak správně jednotlivé třídy navzájem svazovat pomocí kompozice a 

dědičnosti a kdy upřednostnit dědění rozhraní před děděním implementace. Cílem výuky by 

neměly být jen aspekty OOP, ale i schopnost programovat kvalitní a udrţovatelný kód. 

 

 

2.2.  Volba programovacího jazyka pro výuku 
 
Před volbou programovacího jazyka pro výuku je nutné shrnout základní poţadavky na tento 

jazyk: 

 

1. Objektově orientovaný jazyk 

OOP je nejvhodnější vyučovat v objektově orientovaném jazyce. Sice lze objektově 

programovat i v jiných jazycích, ale většinou velmi nepohodlně (nutnost vlastní 

implementace tabulek virtuálních metod apod.), proto je nejvhodnější zvolit objektově 

orientovaný jazyk. 

 

2. Jednoduchá syntaxe 

Syntaxe výukového jazyka by měla být snadno vyloţitelná, aby se výuka nestala pouze 

výkladem programovacího jazyka, jelikoţ na nic jiného jiţ nezbyl čas. Například pro výuku 

OOP bývá často volen jako první jazyk C++, který je velmi komplexní a s tím i příliš sloţitý 

pro výuku.  

 

3. Moderní syntaxe 

Jednoduchost a pochopitelnost jazyka, by neměla být na úkor budoucímu studiu 

programování v jiných jazycích, tudíţ jazyk by měl být alespoň částečně podobný jazykům 

v praxi pouţívaným. Například pro výuku často pouţívaný jazyk Pascal má velmi intuitivní 

syntaxi a studenti se v něm velmi rychle naučí programovat, ale při dalším studiu 

programování přestává být Pascal dostačující a studenti se musí přeučovat na nový způsob 

programování v novém jazyce. Většinou tímto jazykem bývá jeden z „céčkové“ rodiny 

jazyků, jejichţ syntaxe je velmi odlišná od Pascalu. 

 

4. Minimální zavlečená složitost 

Výukový jazyk by neměl obsahovat mnoho zbytečných konstrukcí, které s OOP přímo 

nesouvisí a je nutné je pouţívat, aby programy fungovaly. Mezi tyto konstrukce patří 

například explicitní dealokace paměti v jazyce C++, která můţe být nahrazena Garbage 

Collectorem. 

 

5. Podpora jazyka 

Aby mohli studenti sami studovat a experimentovat, potřebují mít k dispozici dostatek 

informací a příkladů a v pozdějších fázích výuky také knihovny pro práci s různými 

systémovými prostředky (např.: soubory, síť, vlákna atd.). Výukový jazyk by tedy měl být 

postaven na jiţ existující technologii (např.: .NET), nebo by měl být jedním z široce 

vyuţívaných jazyků pro programování (např.: C#, Java). 

 

Při samotném výběru konkrétního jazyka jsou brány v úvahu dva druhy programovacích 

jazyků: výukové jazyky a jazyky pouţívané v praxi. Výhoda výukových jazyků je jednoduchá a 

přímočará syntaxe, která se dobře vyučuje, a studenti jsou jiţ od začátků výuky schopni sami 
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programovat. Například jazyk Pascal se dá číst téměř jako souvislý text. Avšak specializace na 

výuku nese s sebou i nevýhody. Jelikoţ tyto jazyky nejsou pouţívány v reálném vývoji, tak dříve 

či později přestanou být dostačující a studenti se musí přeučovat na jiný programovací jazyk. Další 

skupinou uvaţovaných jazyků pro výuku je skupina prakticky pouţívaných jazyků. Jejich výhody 

a nevýhody jsou opačné neţ u výukových jazyků. Mezi výhody lze povaţovat pouţívání 

takovýchto jazyků v praxi a tudíţ i připravenost studentů na reálný vývoj aplikací. Mezi nevýhody 

patří zbytečná sloţitost jazyků, která je nutná pro reálný vývoj, ale nevhodná pro výuku. Studenti 

se pak musí učit s výukou nesouvisející aspekty daného jazyka, coţ odvádí pozornost od dané 

látky, například rozdíly mezi ukazateli a referencemi v C++. Mezi tuto zavlečenou sloţitost lze 

povaţovat i knihovny v Javě a C#, bez kterých nelze napsat ani jednoduchý program v daném 

jazyce. 

 

 Výukový jazyk Praktický jazyk 

Jednoduchá syntaxe ANO NE 

„Praktická“ syntaxe NE ANO 

Minimální zavlečená složitost ANO NE 

Podpora jazyka NE ANO 

Tabulka 2.2.1 Splnění požadavků na programovací jazyk vhodný pro výuku 

Tabulka [Tabulka 2.2.1] shrnuje plnění poţadavků uvedených na začátku kapitoly 

uvaţovanými typy jazyků. Z tabulky je vidět, ţe výukové a praktické jazyky jdou proti sobě. Tudíţ 

pro výuku OOP by bylo nejlepší zvolit jejich kombinaci, která by co nejvíce plnila uvedené 

poţadavky. Ideálním řešením je nový návrh specifického jazyka, který bude na míru vytvořen pro 

potřeby výuky OOP. Takovýto jazyk by v sobě měl zahrnovat výhody jak praktických tak 

výukových jazyků a minimalizovat jejich nevýhody. Jazyk by proto měl být podobný jednomu 

z moderních objektově orientovaných jazyků (např.: C#, Java), aby studenti mohli v budoucnu 

plynule přejít k jednomu z těchto jazyků, avšak jeho syntaxe by měla být zjednodušena. Dále by 

měl být jazyk volitelně rozšiřitelný pomocí existujících knihoven (např.: .NET, JRE). Studenti tak 

mohou na začátku výuky pouţívat některé prostředky (např.: čtení z a zápis na konzolu), aniţ by 

věděli, ţe se jedná o systémové volání, například zavedením nových klíčových slov. Postupem 

výuky pak studenti mohou začít vyţívat pokročilejší funkce (např.: síť pomocí TCP či UDP) jiţ 

s vědomím, ţe se za voláním skrývají systémové zdroje. 

 

 

2.3.  Volba prostředí pro výuku 
 

Stejně jako při výběru vhodného programovacího jazyka pro výuku, je i u volby vývojového 

prostředí nutné nejprve shrnout základní poţadavky: 

 

1. Cena 
Pokud mají studenti plnit zadané úlohy i doma a procvičovat si probranou látku, musí mít 

také doma nainstalované vývojové prostředí, tudíţ by prostředí mělo být zdarma. 

 

2. Integrované prostředí 

Vývojové prostředí by mělo obsahovat editor s podporou psaní kódu (zvýrazňování textu, 

intellisense nápověda). Mělo by být integrované s překladačem a umoţňovat efektivně hledat 

chyby při překladu (automatické umístění kurzoru na místo chyby v kódu). A v neposlední 

řadě by mělo být integrované s debuggrem s moţností umístit breakpoint, zobrazit hodnoty 

proměnných a zásobník volání funkcí. Například pouţití poznámkového bloku a překladače 

spouštěného na příkazové řádce, sice naučí studenty chápat, jak vše funguje na pozadí 

vývojového prostředí, ale pro účely výuky základů OOP není nutné studenty tímto zatěţovat. 

 

3. Jednoduchost použití 

Prostředí by mělo být dostatečně jednoduché a intuitivní na pouţití, aby studenti při výuce 

netrávili více času zjišťováním jak prostředí pouţívat, neţ samotným studiem. Například 

Visual C# 2010 Express obsahuje po čisté instalaci cca 80 poloţek menu, z nichţ student, 

který nikdy nepracoval s vývojovým prostředím, nevyuţije ani polovinu. 
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4. Moderní prostředí 

Zvolené prostředí pro výuku by mělo být jedno z existujících moderních prostředí (Visual 

Studio, Eclipse, Netbeans atd.), nebo by mělo být postaveno na jednom z nich. Poté studenti 

nemusí se změnou výukového jazyka na praktický podstupovat i výraznou změnu prostředí, 

v kterém pracují. 

 

5. Rozšiřitelnost o výukové moduly 

Před uvedením poţadavku na rozšiřitelnost o výukové moduly je nutné uvést, co je pod 

pojmem výukových modulů myšleno: 

 

Za výukové moduly lze povaţovat jiţ předpřipravené úlohy na dokončení, či kompletní 

scénáře pro samostudium. Tyto výukové moduly nemusí být pouţívány jen pro 

samostudium, ale měly by umoţňovat samostatnou práci s nimi. Při práci s výukovými 

moduly by měla být prohlubována určitá partie OOP, jejíţ zvládnutí by mělo být 

zkontrolováno daným modulem. Například úkolem bude doplnit jiţ existující část kódu. 

Modul studentovi popíše zadání a zobrazí předpřipravený kód. Poté student kód doplní 

a nakonec si pomocí modulu ověří, zda jeho řešení je správné či ne. Příkladem 

komplexního scénáře můţe být soustava úkolů, kde se kaţdý zaměřuje na určitou partii 

OOP, od základů tříd, přes zapouzdření aţ po dědičnost a polymorfismus. Student bude 

plnit jednotlivé úkoly a při úspěšném vypracování se mu zpřístupní nový úkol 

zaměřující se na pokročilejší techniku OOP. 

 

Tento poţadavek je nepovinný, ale jeho splnění je ţádané, jelikoţ výukové moduly mohou 

velmi usnadnit práci učitele. 

 

Z poţadavků vyplývá jednoznačná volba integrovaného prostředí oproti kombinaci textového 

editoru a překladače na příkazové řádce. V úvahu připadají vývojová prostředí jiţ výše zmíněna: 

Visual Studio, Netbeans, Eclipse. Tato prostředí lze sehnat buď přímo zadarmo, nebo alespoň 

jejich zjednodušené verze (Express edice Visual Studia). Nevýhoda těchto prostředí je, ţe jsou 

pouţívána pro profesionální vývoj a tudíţ jsou tomu i přizpůsobena. Tato prostředí obsahují 

spoustu funkcí, které nejsou zapotřebí pro výuku OOP. Například prostředí Netbeans jiţ 

v základním editoru obsahuje podporu práce s databázemi, podporu práce v týmu (SVN, CVS 

apod.) a podporu průběţné integrace a testování (více v [3]). Studenti pak při výuce věnují více 

pozornosti samotnému prostředí neţ probírané látce. 

Řešením jak získat moderní integrované vývojové prostředí nezatíţené přebytečnými 

funkcemi, které nejsou potřebná pro výuku OOP, je vytvořit nové prostředí postavené na jiţ 

existujícím. Například Visual Studio umoţňuje vystavět kompletně nové prostředí, či rozšířit 

existující pomocí Visual Studio Shell technologie, úvod do této technologie lze nalézt v [4]. 

Takovéto prostředí lze přizpůsobit potřebám výuky OOP, tak ţe bude obsahovat jen nutné funkce 

pro výuku a lze jej navrhnout tak, aby bylo rozšiřitelné o výukové moduly. 

 

 

2.4.  Překladač výukového jazyka 
 

Dle předchozích dvou kapitol vyplývá, ţe pro výuky OOP je vhodné vytvořit nový 

specializovaný programovací jazyk a dále vystavět rozšiřitelné vývojové prostředí přizpůsobené 

výuce OOP. Z těchto dvou poţadavků vyplývá potřeba vytvořit i vlastní překladač. 

Tento překladač by měl splňovat několik poţadavků vyplývajících z předchozí analýzy: 

 

1. Konfigurovatelný jazyk 

Pro potřeby výuky se hodí dynamicky měnit a rozšiřovat programovací jazyk, podle 

probíraných témat. Například v kapitole [2.1] v popisu plánu výuky jsou takovéto dynamické 

změny jazyka vidět (implicitní viditelnost poloţek se postupně změnila na nutnost viditelnost 

uvádět, rozšíření jazyka o interface atd.) 

 

2. Možnost zavádět „syntaktický cukr“ 

Pokud není účelem výuky pouţívat sloţité konstrukce například pro čtení ze vstupu a psaní 

na výstup je vhodné je nahradit jednoduššími konstrukcemi, či klíčovými slovy. Jako příklad 
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opět poslouţí plán výuky z kapitoly [2.1], kde zápis na obrazovku pomocí 

Console.WriteLine byl zkrácen jen na WriteLine. 

 

3. Propojitelný s výukovými moduly 

Překladač by měl umoţňovat vyuţití nejen pro samotný překlad, ale i pro analýzu splnění 

úkolu ve výukovém modulu. Pokud bude výukový modul potřebovat zkontrolovat, zda 

student doplnil správně členské poloţky třídy, či implementoval poţadované virtuální 

metody předka, měl by mít moţnost zdrojový kód převést překladačem do interních struktur 

a na nich provést příslušné kontroly. 

 

4. Vyžití existujících knihoven 

Překladač by měl být schopen při překladu brát v potaz i specifikované knihovny a v nich 

vyhledávat pouţité typy. Kdyţ bude pro výuku vhodné zařadit práci s vlákny, měl by 

překladač umoţnit v kódu pouţít třídy z jiţ existující knihovny. Tím se zajistí jednoduchá 

rozšiřitelnost výukového jazyka.  

 

I kdyţ snadnějším a rychlejším řešením neţ překladač je interpret programovacího jazyka, 

tak předchozí poţadavky by daný interpret učinili natolik sloţitým, ne-li nemoţným, ţe ve 

výsledku by byla implementace překladače jednodušší. Například poţadavek na propojitelnost 

s výukovými moduly, by znamenal zavést v interpretu dva módy, ve kterých by pracoval, jeden 

pro vykonání a druhý speciální pro kontroly splnění úkolů. Nebo poţadavek na vyuţití existujících 

knihoven vynucuje formát generovaného mezikódu, který musí být stejný jak pro knihovny, tak 

pro překládaný jazyk, takţe by interpret alespoň interně musel překládat zdrojový kód do daného 

mezikódu. 

 

 

2.5.  Nové cíle 
 

Z předchozí analýzy vyplývá, ţe pro kvalitní výuku OOP potřebujeme konfigurovatelný 

překladač a rozšiřitelné vývojové prostředí. Oboje je nutné vytvářet s ohledem na snadné propojení 

s výukovými moduly. Jelikoţ jiţ samotná realizace těchto poţadavků je velmi náročná, jak na 

velikost samotné implementace, tak na dobu zpracování, bylo zvoleno jako řešení zadání 

zpracovat pouze tyto dva poţadavky. I přes to samotné řešení pouze těchto dvou částí ve výsledku 

přinese velmi dobré prostředí pro budoucí implementaci výukových modulů. Zároveň jejich řešení 

se můţe stát vhodný zdrojem informací pro studenty překladačů. Také vývojového prostředí 

postavené na jiţ existujícím prostředí můţe přinést zajímavý zdroj informací pro zájemce o 

pouţitou technologii. 
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3.  Architektura 
 

 

3.1.  Úvod do architektury 
 

Mezi hlavní rozhodnutí při návrhu architektury překladače a vývojového prostředí pro výuku 

OOP patřila volba technologie, na které bude následující řešení postaveno. Z poţadavků 

uvedených v předchozí kapitole lze vyvodit nároky na pouţitou technologii:  

 

1. Dobrá podpora 

Pro zvolenou technologii, by měl existovat dostatek relevantních informací a příkladů, které 

budou slouţit jako zdroje pro studenty vytvořeného výukového jazyka. Dostatek příkladů a 

informací také hraje roli při samotné implementaci překladače a vývojového prostředí. Stavět 

takovýto projekt na špatně zdokumentované technologii můţe vést k neúměrně mnoha 

problémům při vývoji, obzvláště pokud je zvolená technologie velmi rozsáhlá. 

 

2. Snadno rozšiřitelná 

Pokud má být zvolená technologie vyuţita i pro integraci nově vytvořeného jazyka s jiţ 

existujícími jazyky, musí existovat způsob jak tyto jazyky propojit. Jedním ze způsobů je 

společný mezikód (například Microsoft Intermediate Language, či Java Byte Code), který je 

dále vyuţíván v překladači či interpretu pro zvolenou technologii (například Common 

Language Runtime, nebo Java Virtual Machine). A pokud má být tento mezikód vyuţit i 

v překladači výukového jazyka, musí mít veřejně známou syntaxi a měl by být dobře 

zdokumentován. 

 

3. Mnoho knihoven 

Jak jiţ bylo uvedeno v analýze poţadavků na výukový jazyk, je pro výuku vhodné vybrat 

technologii, které poskytuje mnoho knihoven zpřístupňující různé systémové prostředky. Při 

výuce je pak minimální pravděpodobnost, ţe technologie přestane být dostačující a je ji nutné 

změnit a přeučovat studenty na novou.  

 

4. Využitelná pro vývojové prostředí 

Zvolená technologie by měla být nejenom základem pro výukový jazyk a jeho překladač, ale 

i pro vývojové prostředí, ve kterém se OOP bude vyučovat. Pokud není cílem psát celé 

prostředí od začátku, ale spíše ho postavit na jiţ existujícím prostředí pomocí různých 

rozšíření a zásuvných modulů (jak bylo uvedeno v poţadavcích na vývojové prostředí 

v kapitole [2.3]), je vhodné, aby zvolená technologie byla vyuţitelná i při implementaci 

těchto rozšíření a zásuvných modulů. Při vyuţití jiné technologie pro překladač a pro 

vývojové prostředí můţe docházet k problémům se vzájemnou kompatibilitou.  

 

Tyto poţadavky splňuje například .NET a Java. Jelikoţ podstata technologie .NET sjednotit 

různé jazyky nad společným mezikódem, odpovídá nárokům na překladač, aby byl snadno 

rozšiřitelný o existující knihovny, byla vybrána tato technologie. Všechna další významná 

rozhodnutí v architektuře se přímo, či nepřímo odvíjela od této volby. Například volba mezikódu 

generovaného překladačem padla na MSIL (Microsoft Intermediate Language) pouţívaný v .NET 

Framework. Tím je zaručeno snadné vyuţití existujících .NET knihoven ve výukovém jazyce. 

Dalším důleţitým rozhodnutím byla volba systému, na kterém bude postaveno vývojové 

prostředí. Z výše zmíněného výběru platformy .NET a MSIL jako cílového kódu překladače, bylo 

logické zůstat u systémů, ve kterých se tyto technologie pouţívají. Původním vývojovým 

prostředím pro .NET je Microsoft Visual Studio (dále jen MSVS), které poskytuje moţnost 

rozšíření pomocí balíčků (tzv. VS Extensibility Package) postavených na technologii VS SDK. VS 

SDK také umoţňuje vystavět kompletně nové prostředí na jádru VS (tzv. VS Shell Isolated), které 

obsahuje pouze základní funkce a na kterém je postaveno i samotné MSVS. Ve výsledku lze získat 

vývojové prostředí obdobné MSVS obsahující pouze nejnutnější funkce, ale snadno rozšiřitelné. 

Tedy prostředí pro výuku OOP bude postaveno na VS SDK, kde pomocí VS Shell Isolated bude 

vytvořen základ vývojového prostředí a pomocí VS Extensibility Package bude prostředí rozšířeno 

o nutné funkce pro plně funkční vývojové prostředí. 
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Volba samotného programovacího jazyka a prostředí se odvíjela od předchozích rozhodnutí o 

pouţitých technologií. Jelikoţ cílová platforma je .NET, tak byl zvolen .NET programovací jazyk 

pro implementaci. Dle mé míry znalosti jednotlivých jazyků pro .NET technologii byl vybrán 

jazyk C#. 

Celé řešení je odděleno do dvou nezávislých částí: (1) překladač, (2) vývojové prostředí. 

Tímto oddělením překladače od prostředí je docíleno moţnosti vyuţít vývojové prostředí i s jiným 

překladačem, či vyuţití překladače mimo vývojové prostředí například jako program pro překlad 

na příkazové řádce. 

 

 

3.2.  Překladač 
 

Při návrhu překladače bylo hlavní rozhodnout, zda překladač implementovat, či vyuţít 

generátory lexikálních a syntaktických analyzátorů, jako jsou Flex a Bison. Protoţe mezi 

poţadavky na překladač uvedené v kapitole [2.4] byla uvedena i moţnost jazyk dynamicky měnit 

podle aktuálních potřeb výuky, či definovat vlastní „syntaktický cukr“ pro sloţité konstrukce 

jazyka, byla moţnost vyuţít generátory lexikálních a syntaktických analyzátoru zamítnuta. Tyto 

generátory generují zdrojový kód implementující danou fázi překladu a ten se musí ještě dále 

překládat, tudíţ s kaţdou drobnou změnou v jazyce by se musel znovu překládat celý překladač. 

Překladač musí být schopen při různých spuštěních té samé verze akceptovat různé programovací 

jazyky podle svého nastavení. Tudíţ výsledné řešení překladače je konfigurovatelný program, 

který dokáţe přijímat různé gramatiky a různým způsobem je překládat podle aktuální 

konfigurace. 

Překladač byl rozdělen do jednotlivých knihoven, kde kaţdá odpovídá jedné fázi překladu jak 

je vidět na obrázku [Obrázek 3.2.1].  Tyto knihovny jsou navzájem v co největší míře nezávislé, 

tak aby mohli být buď pouţity v jiném projektu, či nahrazeny jinou implementací. Kaţdá knihovna 

zveřejňuje jen nejnutnější rozhraní, které je vyuţíváno v následující fázi překladu. Algoritmy 

pouţité v jednotlivých fázích překladu jsou v knihovně schovány za privátními metodami. 

Při analýze výuky OOP v kapitole [2.1] bylo vyuţíváno dynamických změn jazyka podle 

potřeb výuky, například do té doby neţ je vyloţena viditelnost poloţek třídy, tak ve výukovém 

jazyce nejsou přítomna klíčová slova private, public a protected a viditelnost poloţek je 

určena pevně pro členské proměnné, konstruktory a metody. Aby bylo moţné takovéto dynamické 

změny v jazyce provádět, je nutné mít moţnost konfiguračně ovlivňovat chování překladače. Proto 

všechny knihovny, z nichţ je sloţen překladač, jsou konfigurovatelné. Tedy pro lexikální 

analyzátor lze nakonfigurovat pomocí regulárních výrazů jednotlivé tokeny, které jsou 

rozpoznávány daným jazykem, dále například syntaktický analyzátor má v konfiguraci definici 

gramatiky, kterou umí přijmout. Konfigurací lze ovlivnit i sémantickou analýzu, kde 

v konfiguračním souboru jsou obsaţeny pravidla pro převod syntaktického stromu na ohodnocený 

sémantický strom. Díky takto flexibilní konfiguraci, lze překladač přizpůsobit nejen drobným 

změnám, ale lze takto vytvářet i překladače pro různé jazyky. 

Překladač

Lexikální  

analyzátor

Syntaktický 

analyzátor

Sémantický 

analyzátor
Generátor kódu

Obrázek 3.2.1 Rozdělení překladače do knihoven 
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Překladač jako vstup přijímá seznam zdrojových souborů, které mají být přeloţeny do 

jednoho výstupu, kterým je dynamicky definovaná assembly, jak je vidět na obrázku [Obrázek 

3.2.2]. Jednotlivé fáze překladu (lexikální analýza, syntaktická analýza, sémantická analýza a 

generování kódu) jsou řízeny z vnějšku pomocí třídy Compiler, která tyto fáze volá a předává 

mezi nimi jejich výstupy. Tedy třída Compiler při inicializaci vytvoří instance reprezentující 

jednotlivé fáze překladu (LexicalAnalyzer, SyntacticAnalyzer, 

SemnaticAnalyzer a CodeGenerator), poté postupně volá hlavní funkce (například pro 

parsování vstupního souboru, či pro ohodnocení syntaktického stromu) na jednotlivých instancích, 

kde jako vstup předává výstup z předchozí fáze. Jednotlivé instance neinteragují spolu navzájem, 

ale jen přes třídu Compiler. Nakonec z poslední fáze překladu (generování kódu) se do 

překladače vrátí instance AssemblyBuilder, coţ je dynamicky definovaná assembly, která 

můţe být uloţena buď do exe, či dll souborů. 

 

 

3.3.  Vývojové prostředí 
 

Jak jiţ bylo výše zmíněno, pro implementaci vývojového prostředí byla zvolena technologie 

VS SDK. VS SDK umoţňuje postavit vlastní vývojové prostředí na stejné bázi, na jaké stojí MSVS, 

tedy na VS Shell. Základní moţnosti jak vyvinout vlastní prostředí s pomocí VS Shell jsou 

zobrazeny na obrázku [Obrázek 3.3.1], kde jsou vidět dva módy, které lze pouţít:  

LexicalAnalyzer

SyntacticAnalyzer

SemanticAnalyzer

CodeGenerator

Zdrojové 

soubory

MSIL

IEnumerable<Token>

SyntacticNode : ITreeNode

SemanticNode : ITreeNode

*.pish

AssemblyBuilder

Rozhraní ITreeNode umožňuje 

vytvářet enumerator (jak pro 

preorder, tak pro postorder průchod) 

procházející všechny uzly definované 

ve stromě s daným kořenem. Lze 

tedy potom na daný strom aplikovat 

foreach konstrukci.

Zdrojové 

soubory

Obrázek 3.2.2 Průchod dat přes jednotlivé fáze překladu 
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1. Izolovaný mód 

V tomto módu lze vytvořit základ vývojového prostředí, který poskytuje elementární funkce 

jako je práce se soubory (otevření, zavření, tisk atd.), editace, překlad zdrojových souborů, 

ladění kódu apod. Které funkce budou vyvíjeným prostředím poskytovány, lze jednoduše 

nakonfigurovat. Dále lze změnit ikonu vyvíjeného prostředí a takzvaný SplashScreen, coţ je 

obrazovka zobrazená uţivateli před nastartováním prostředí. Tyto vyjmenované moţnosti, 

jak přizpůsobit vyvíjené prostředí, jsou všechny, které poskytuje samotný izolovaný mód VS 

Shell. 

 

2. Integrovaný mód 

Tento mód slouţí k rozšiřování MSVS vlastními nástroji. V integrovaném módu je moţno 

vyuţívat funkce a sluţby poskytované existujícím prostředím. Takto vytvořené nástroje jsou 

automaticky integrovány do všech verzí nainstalovaných instancí MSVS na daném stroji. 

 

Pro účely vývojového prostředí pro výuku OOP bylo zvoleno vyuţít izolovaný mód VS Shell, 

jelikoţ nevyţaduje nainstalovanou verzi MSVS. Ve výsledku bude dodáno samostatné vývojové 

prostředí, které můţou mít studenti nainstalované zadarmo doma na svých počítačích. 

Instance izolovaného módu VS Shell je sama o sobě prázdné vývojové prostředí, které není 

specializované na vývoj v ţádném jazyce. Aby bylo docíleno plně funkčního prostředí, je nutné 

tento izolovaný mód VS Shell rozšířit o specifické funkce a sluţby pro výukový jazyk. 

K rozšiřování vývojových prostředí postavených na VS Shell slouţí integrační balíčky (Visual 

Studio Extensibility Package) technologie VS SDK. Tyto balíčky mohou být dodány jak pro MSVS, 

tak pro vlastní vývojové prostředí postavené na izolovaném módu VS Shell. Pomocí těchto balíčků 

lze například vytvořit projektový systém, buď pro vlastní jazyk, či rozšířit existující jazyk o nové 

projekty. Dále lze takto přidávat nové prvky menu, či nástrojů poskytující sluţby pro uţivatele 

vývojového prostředí, jazykové sluţby specifikující zvýrazňování kódu pro daný jazyk a mnoho 

dalších jiných sluţeb.  

Díky izolovanému módu VS Shell je moţno vytvořit vlastní základ vývojového prostředí a 

pomocí konfigurace tohoto izolovaného módu lze velmi jednoduše omezit počet funkcí 

poskytovaných vývojovým prostředím na nejnutnější minimum. Tím se pro studenty zjednoduší 

práce s prostředím, jak bylo poţadováno v kapitole [2.3] při analýze poţadavků na vývojové 

prostředí. Další potřebné funkce budou do vývojového prostředí dodány jako balíčky VS SDK. 

Aby se výsledné vývojové prostředí stalo plnohodnotným, je nutné do jeho základu přidat nový 

projektový systém pro výukový jazyk, balíček zajišťující volání vlastního překladače při překladu 

projektu psaného ve výukovém jazyce a nakonec jazykové sluţby (v terminologii VS Extensibility: 

Language Service) poskytující informace pro editor kódu, aby byl schopný zvýrazňovat kód, 

poskytovat intellisense nápovědu, podtrhávat syntakticky špatné konstrukce ve zdrojovém souboru 

a mnoho dalších funkcí usnadňující psaní kódu ve výukovém jazyce. 

Jak je vidět na obrázku [Obrázek 3.3.2] vývojové prostředí pro účely výuky OOP se bude 

skládat z jednoho izolovaného módu VS Shell, který bude rozšířen pomocí tří základních balíčků 

(pro projekty, pro volání překladače a pro poskytnutí jazykových sluţeb). Vzniklé prostředí bude 

velmi podobné MSVS a díky tomu nebudou mít v budoucnu studenti problém přejít k vývoji 

v prostředí od Microsoftu. Výsledné vývojové prostředí bude velmi dobře plnit všechny 

poţadavky uvedené v analýze prostředí pro výuku OOP v kapitole [2.3]. Zároveň bude toto 

prostředí velmi snadno rozšiřitelné díky vyuţití technologie balíčků VS SDK. Takto bude moţné 

prostředí rozšířit o další funkce, mezi nimiţ mohou být i dříve zmiňované výukové moduly, které 

by měly umoţňovat samostudium a usnadňovat učitelům vyučování technik OOP. 

Visual Studio Shell

Izolovaný mód

Umožňuje vytvořit vlastní instanci VS, která 

muže běžet po boku MSVS, či jiných 

izolovaných instancí VS Shell.

Integrovaný mód

Umožňuje rozšiřovat existující MSVS 

vlastními funkcemi a službami.

Obrázek 3.3.1 Módy Visual Studia Shell 
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3.4.  Propojení překladače a vývojového prostředí 
 

Jelikoţ překladač a vývojové prostředí jsou navrţeny jako oddělené projekty, je nutné zajistit 

jejich korektní propojení. Překladač je ve vývojovém prostředí zapotřebí při překladu a uvnitř 

jazykových sluţeb, dále také můţe být vyuţit ve výukových modulech. Je tedy zapotřebí 

zpřístupnit rozhraní překladače pro různé balíčky rozšiřující základ vývojového prostředí. 

Překladač musí umoţňovat jak kompletní překlad předaných zdrojových souborů, tak zároveň 

musí zpřístupňovat jednotlivé fáze překladu, které se mohou vyuţít například v jazykových 

sluţbách pro analýzu zdrojových souborů. Jelikoţ celý překladač je navrţen jako soubor navzájem 

nezávislých knihoven, není problém kdekoliv vyuţít jen určitou fázi překladu samostatně. Zbývá 

jen poskytnout rozhraní pro kompletní překlad, coţ je uskutečněno obálkou nad jednotlivými 

knihovnami, která řídí jednotlivé fáze překladu a předává mezi nimi jejich vstupní a výstupní data. 

Jak je vidět z obrázku [Obrázek 3.4.1] obálka reprezentující rozhraní k překladači je velmi 

jednoduchá třída, která pouze propojuje dohromady jednotlivé knihovny a umoţňuje jejich 

vzájemnou komunikaci.  

Díky rozdělení překladače na jednotlivé knihovny a řízení překladu z vnějšku knihoven je 

docíleno velmi snadného zapojení jak celého překladu tak jednotlivých fázi do vývojového 

prostředí. Pokud by například byl pouţit syntaxí řízený překlad (definice je uvedena v [5]), bylo by 

velmi obtíţné oddělit jednotlivé fáze překladu a vyuţít je samostatně. U syntaxí řízeného překladu 

je například syntaktický analyzátor přímo závislý na lexikálním analyzátoru a jeho vyuţití na 

zpracování dat získaných mimo tento lexikální analyzátor by znamenalo významné zásahy do 

návrhu. 

 

  

Projektový systém: 

pro výukový jazyk

Build Task: volání 

překladače výukového 

jazyka

Jazykové služby: zvýrazňovaní 

kódu, IntelliSense, párování závorek 

...

Visual Studio Integration Packages

Vývojové prostředí (Postaveno na Visual Studio Shell Isolated)

Obrázek 3.3.2 Architektura vývojového prostředí pro výuku OOP 

PiSharpCompiler
(Obálka nad knihovnami překladače, řídí celý překlad)

LexicalAnalyzer SyntacticAnalyzer SemanticAnalyzer CodeGenerator

Source Code MSIL

Vstup Výstup

Obrázek 3.4.1 Architektura obálky nad knihovnami překladače 
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4.  Implementace 
 

 

4.1.  Překladač 
 

Nejdůleţitější vlastnosti překladače byly jiţ vyjmenovány v předchozí kapitole [3.2], mezi 

hlavní patří přizpůsobitelnost překladače pomocí konfigurace, separace jednotlivých fází překladu 

do samostatných knihoven a pouţití cílového kódu MSIL. 

Všechny jednotlivé knihovny překladače, tedy lexikální analyzátor, syntaktický analyzátor, 

sémantický analyzátor a generátor kódu jsou přizpůsobitelné pomocí konfigurace. Tato 

konfigurace je ve formátu XML a ke kaţdé knihovně přísluší XML Schema, podle kterého je 

prováděna validace. Kaţdá knihovna obsahuje statickou třídu starající se o konfiguraci dané 

knihovny (např.: LexicalAnalyzerConfiguration, 

SyntacticAnalyzerConfiguration), která buď po zavolání statické metody 

Initialize, nebo při prvním pouţití knihovny, načte konfigurační soubor, validuje jeho obsah, 

naplní interní struktury získanými daty a popřípadě inicializuje další statické struktury závislé na 

konfiguraci (např.: parsovací tabulky syntaktického analyzátoru). Konfigurace je načítána ze 

souboru se stejným jménem jako daná knihovna, tedy LexicalAnalyzer.xml, SyntacticAnalyzer.xml 

apod. Tyto soubory musí být umístěny v podadresáři Settings kořenového adresáře domény ve 

které je daná knihovna spouštěna (specifikaci lze nalézt v [6]), pokud zde není konfigurační soubor 

přítomen, knihovna pro inicializaci vyuţije implicitní nastavení uloţené v resources (zdroje dat 

uloţené přímo v binární podobě knihovny). Oznamovaní chyb v konfiguraci je zpřístupněno 

pomocí veřejné poloţky ConfigurationError příslušné třídy starající se o konfiguraci.  

Oddělení jednotlivých fází překladu do samostatných knihoven umoţnilo schovat algoritmy 

jednotlivých knihoven za jednu metodu jedné třídy. Tedy kaţdá knihovna obsahuje jednu veřejnou 

třídu reprezentující hlavní funkcionalitu poskytovanou navenek (LexicalAnalyzer, 

SyntacticAnalyzer, SemanticAnalyzer a CodeGenerator), ve které je veřejná jedna 

metoda (Scan, Parse, Annotate a GenerateCode). Tyto metody berou jako vstupní 

parametr výstup předchozí fáze překladu, kromě první fáze (lexikální analýzy), která bere na 

vstupu cestu k překládanému souboru, a na výstupu v návratové hodnotě tyto metody vrací 

výsledek aktuální fáze jak je vidět z obrázku [Obrázek 4.1.1].  Struktury předávané mezi výstupy a 

vstupy daných metod slouţí jako rozhraní jednotlivých knihoven. Kaţdá knihovna tedy zveřejňuje 

navíc skupinu tříd, které reprezentují toto rozhraní, které je zároveň součástí kontraktu mezi 

voláními jednotlivých fází překladu. 

 

 

LexicalAnalyzer

IEnumerabe<Token> Scan(string file)

SyntacticAnalyzer

SyntacticNode Parse(string file, IEnumerabe<Token> tokens)

SemanticAnalyzer

SemanticNode Annotate(string file, SyntacticNode node)

CodeGenerator

AssemblyBuilder GenerateCode(string file, SemanticNode node, ...)

Legenda:

Vstup z předchozí fáze

Výstup pro další fázi

Obrázek 4.1.1 Předávání dat mezi jednotlivými fázemi překladu 
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4.1.1.  Lexikální analýza 
 

Konfigurace lexikální analýzy se skládá z definice jednotlivých pravidel, které vţdy obsahují 

jeden regulární výraz a specifikaci o který token se jedná (operátor, identifikátor atd.) a či jde o 

separátor (bíle znaky, závorky atd.). Příklad konfigurace s popisem uvedeným v komentářích je 

uveden zde: 

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LexicalAnalyzer 

xmlns=http://tempuri.org/LexicalAnalyzer.xsd 

xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance 

xsi:schemaLocation="http://tempuri.org/LexicalAnalyzer.xsd 

LexicalAnalyzer.xsd"> 

  <!-- Definice celočíselných konstant. -->   

  <Rule> 

    <Regex>[\+\-]?[0-9]+</Regex> 

    <TokenType>IntConstant</TokenType> 

  </Rule> 

  <!-- Definice klíčového slova pro celočíselný typ. --> 

  <Rule> 

    <Regex>int</Regex> 

    <TokenType>TypeKeyword_Int32</TokenType> 

  </Rule> 

  <!-- Definice klíčového slova pro označení třídy. --> 

  <Rule> 

    <Regex>class</Regex> 

    <TokenType>Keyword</TokenType> 

  </Rule> 

  <!-- Definice identifikátorů. --> 

  <Rule> 

    <Regex>[a-zA-Z_]([a-zA-Z_0-9])*</Regex> 

    <TokenType>Identifier</TokenType> 

  </Rule> 

  <!-- Definice speciálních znaků (závorky, tečka …), 

       jsou zároveň i oddělovači mezi tokeny. --> 

  <Rule> 

    <Regex>[\[\]\(\)\{\}\.,;:]</Regex> 

    <TokenType>SpecialCharacter</TokenType> 

    <Separator>true</Separator> 

  </Rule> 

  <!-- Definice komentářů, nemají uvedený typ tokenu,  

       budou při skenování vstupu zahozeny. --> 

  <Rule> 

    <Regex>//.*$</Regex> 

    <Separator>true</Separator> 

  </Rule> 

  <!-- Definice operátoru =, který je zároveň i  

       oddělovačem. --> 

  <Rule> 

    <Regex>=</Regex> 

    <TokenType>Operator_10</TokenType> 

    <Separator>true</Separator> 

  </Rule> 

  <!-- Definice bílých znaků, nemají uvedený typ tokenu,  

       budou při skenování vstupu zahozeny. --> 

  <Rule> 

    <Regex>\s+</Regex> 

    <Separator>true</Separator> 

  </Rule> 

</LexicalAnalyzer> 

http://tempuri.org/LexicalAnalyzer.xsd
http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
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Po načtení konfigurace jsou jednotlivá pravidla uloţena do seznamu, který zachovává pořadí 

uvedené v konfiguračním souboru. Toto pořadí hraje roli při uplatňování jednotlivých regulárních 

výrazů na vstupní soubor. Detailnější popis konfigurace lze najít v XML schématu uvedeném 

v příloze [8.1.1]. 

Třída LexicalAnalyzer je hlavní třídou knihovny implementující lexikální analyzátor. 

Tato třída poskytuje metodu Scan, která na základě načtené konfigurace rozdělí vstupní soubor na 

jednotlivé tokeny. Skenování vstupu je řádkově orientované, tudíţ nová řádka je automaticky 

oddělovačem a ţádný token nemůţe přesahovat více řádek. Kaţdá řádka vstupního souboru je 

skenována samostatně. Na dané řádce se vţdy hledá nejdelší řetězec odpovídající nějakému 

regulárnímu výrazu z konfigurace. Pokud je takovýto řetězec nalezen, je vytvořen příslušný token, 

nebo je řetězec přeskočen, pokud pravidlo s odpovídajícím regulárním výrazem nemělo 

specifikován typ tokenu. Například řádka:  

 
int b = 12; // komentář  

 

bude převedena na takovýto seznam tokenů: 

 
TypeKeyword_Int32(int), Identifier(b), Operator_10(=), 

IntConstant(12), SpecialCharacter(;) 

 

kde bílé znaky a komentář byly ze seznamu vyhozeny. 

Datové rozhraní pro uţivatele lexikální analýzy jsou třídy implementující abstraktního předka 

Token. Potomci této třídy představují typy tokenů definovatelných v konfiguraci. Hierarchie těchto 

tříd je znázorněna na obrázku [Obrázek 4.1.2].  

Obrázek 4.1.2 Hierarchie potomků třídy Token 
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Základní popis zdrojových souborů lexikální analýzy je v tabulce [Tabulka 4.1.1]. Podrobný 

popis lze najít v dokumentaci k překladači uvedené v [7]. 

 

Adresář // Soubor Popis 

Configuration Třídy pro načtení, validování a interní uložení dat z 
konfigurace. 

Resources XML schéma pro validaci konfigurace a implicitní konfigurace 
lexikální analýzy. 

Storages Třídy reprezentující tabulky se všemi přijatelnými operátory, 
klíčovými slovy a speciálními znaky. Naplňovány při načítání 
konfigurace dalších knihoven. 

Tokens Třídy reprezentující jednotlivé tokeny rozpoznávané lexikální 
analýzou. Datové rozhraní knihovny. 

LexicalAnalyzer.cs Hlavní třída knihovny, poskytuje metodu Scan. Thread-safe. 

LexicalAnalyzerException.cs Výjimka vyhazovaná knihovnou při chybě během lexikální 
analýzy. 

Tabulka 4.1.1 Popis zdrojových souborů knihovny LexicalAnalyzer 

 

 

4.1.2.  Syntaktická analýza 
 

Syntaktický analyzátor umoţňuje nakonfigurovat gramatiku, která bude analyzátorem 

přijímána. Konfigurace se skládá z pravidel, která mají vţdy jednu levou stranu a několik pravých 

stranu. Strany pravidel obsahují dva druhy symbolů: terminál a neterminál, kde terminály 

odpovídají tokenům z lexikální analýzy. Kaţdé pravidlo z konfigurace musí mít unikátní jméno 

v rámci celé konfigurace a kaţdá pravá strana musí mít unikátní jméno v rámci daného pravidla. 

Tím je zaručeno, ţe kaţdé přepisovací pravidlo gramatiky lze identifikovat kombinací jména 

pravidla a jména pravé strany. Je důleţité, aby šlo odkazovat na jednotlivá přepisovací pravidla, 

jelikoţ v sémantické analýze je nutné spárovat sémantická pravidla s jednotlivými vnitřními uzly 

syntaktického stromu, jimiţ jsou tyto přepisovací pravidla gramatiky. Níţe je uvedena část 

nakonfigurované gramatiky s popisem pravidel v komentářích: 

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<SyntacticAnalyzer 

xmlns=http://tempuri.org/SyntacticAnalyzer.xsd 

xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance 

xsi:schemaLocation="http://tempuri.org/SyntacticAnalyzer.xsd 

SyntacticAnalyzer.xsd"> 

  <!-- Definice pravidla pro příkazy s vnitřním blokem. --> 

  <Rule name="complex statement"> 

    <!-- Definice levé srany pravidla,  

         vždy jeden neterminál. --> 

    <Leftside> 

      <!-- Neterminál je řetezec z velkých písmen a 

           podtržítek, každý neterminál musí být uveden 

           v nějakém pravidle na levé straně. -->  

      <Nonterminal>COMPLEX_STATEMENT</Nonterminal> 

    </Leftside> 

    <!-- Definice první pravé strany pravidla,  

         kombinace terminálů a neterminalů. --> 

    <Rightside name="while"> 

      <!-- Terminály odpovídají tokenům, 

           které byly definovány v lexikální analýze. --> 

      <Terminal>Keyword_while</Terminal> 

      <Terminal>SpecialCharacter_(</Terminal> 

      <Nonterminal>EXPRESSION</Nonterminal> 

      <Terminal>SpecialCharacter_)</Terminal> 

http://tempuri.org/SyntacticAnalyzer.xsd
http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
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      <Nonterminal>CODE_BLOCK</Nonterminal> 

    </Rightside> 

    <!-- Definice druhé pravé strany pravidla,  

         kombinace terminálů a neterminalů. --> 

    <Rightside name="for"> 

      <Terminal>Keyword_for</Terminal> 

      <Terminal>SpecialCharacter_(</Terminal> 

      <Nonterminal>BASIC_STATEMENT</Nonterminal> 

      <Terminal>SpecialCharacter_;</Terminal> 

      <Nonterminal>EXPRESSION</Nonterminal> 

      <Terminal>SpecialCharacter_;</Terminal> 

      <Nonterminal>BASIC_STATEMENT</Nonterminal> 

      <Terminal>SpecialCharacter_)</Terminal> 

      <Nonterminal>CODE_BLOCK</Nonterminal> 

    </Rightside> 

    <!-- Definice třetí pravé strany pravidla,  

         kombinace terminálů a neterminalů. --> 

    <Rightside name="if and else|lambda"> 

      <Terminal>Keyword_if</Terminal> 

      <Terminal>SpecialCharacter_(</Terminal> 

      <Nonterminal>EXPRESSION</Nonterminal> 

      <Terminal>SpecialCharacter_)</Terminal> 

      <Nonterminal>CODE_BLOCK</Nonterminal> 

      <Nonterminal>ELSE_LAMBDA</Nonterminal> 

    </Rightside> 

  </Rule> 

</SyntacticAnalyzer> 

 

Načtená konfigurace gramatiky je dále zkontrolována, zda odpovídá typu gramatiky, která je 

syntaktickým analyzátorem rozpoznávaná (například pokud analyzátor umí LL(1) gramatiky, tak 

se musí ověřit, zda konfigurace takovéto gramatice odpovídá). Po ověření validity gramatiky jsou 

její pravidla převedena do rozkladových tabulek, podle kterých syntaktický analyzátor vytváří 

syntaktický strom ze vstupních tokenů. Podrobný popis konfigurace lze najít v XML schématu 

uvedeném v příloze [8.1.2]. 

Aktuální implementace syntaktické analýzy rozpoznává LL(1) gramatiky a pro ověření 

korektnosti gramatiky, vytvoření rozkladových tabulek a samotnou analýzu vstupu a vytváření 

syntaktického stromy bylo pouţito standardních algoritmů čerpaných z [5]. Typ gramatiky LL(1) 

byl zvolen pro jednoduchost implementace dříve zmíněných algoritmů a zároveň tento typ 

gramatiky je dostačující, aby přijímal jednoduché jazyky vhodné na výuku včetně výuky OOP. 

Avšak díky separaci jednotlivých fází překladu je moţno jednoduše tyto algoritmy nahradit jinými 

(například pro LALR gramatiky) a rozšířit tak mnoţinu akceptovatelných jazyků.  

Hlavní funkcionalitu syntaktického analyzátoru poskytuje třída SyntacticAnalyzer. 

Metoda Parse na této třídě vytvoří syntaktický strom z předaného seznamu tokenů podle 

rozkladových tabulek vytvořených z pravidel gramatiky. Například vstup: 

 
while (running) { x++; } 

 

bude převeden na syntaktický strom zobrazen na obrázku [Obrázek 4.1.3].  V syntaktickém stromě 

jsou vnitřními uzly přepisovací pravidla gramatiky a listy jsou terminály odpovídající tokenům 

z lexikální analýzy. Pro zjednodušení příkladu jsou záměrně přeskočeny podstromy pro 

EXPRESSION a STATEMENT.  
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 Výstupem syntaktické analýzy a tím pádem i kontraktem pro vyţití této knihovny jsou třídy 

dědící od třídy Node. Tito potomci jsou pouze dva a to TokenNode (terminály, listy stromu) a 

RuleNode (neterminály, vnitřní uzly stromu). 

Základní popis zdrojových souborů syntaktické analýzy je v tabulce [Tabulka 4.1.2]. 

Podrobný popis lze najít v dokumentaci k překladači uvedené v [7]. 

 

Adresář // Soubor Popis 

Configuration Třídy pro načtení, validování a interní uložení dat z 
konfigurace. 

ConfigurationSupport Dodatečná validace konfigurace (ověření zda gramatika je 
LL(1)) a třídy pro vytvoření parsovací tabulky z gramatiky. 

ConfigurationSupport.Sets First a Follow množiny a jejich vytvoření. 

GrammarData Veřejné rozhraní zpřístupňující informace o gramatice 
mimo knihovnu. 

Nodes Třídy reprezentující uzly syntaktického stromu. Datové 
rozhraní knihovny. 

ParsingSupport Třídy použité při parsování, reprezentují prvky na 
zásobníku při nerekurzivní prediktivní syntaktické analýze 
použité v knihovně. 

Resources XML schéma pro validaci konfigurace a implicitní 
konfigurace syntaktické analýzy. 

Symbols Symboly gramatiky (terminály a neterminály). 

SyntacticAnalyzer.cs Hlavní třída knihovny, poskytuje metodu Parse. Thread-
safe. 

SyntacticAnalyzerException.cs Výjimka vyhazovaná knihovnou při chybě během 
syntaktické analýzy. 

Tabulka 4.1.2 Popis zdrojových souborů knihovny SyntacticAnalyzer 

 

 

COMPLEX_STATEMENT

Rule=“complex statement->while”

while
Token=KeywordToken(“while”)

{
Token=SpecialCharacterToken(“{”)

EXPRESSION

Rule=“expression”

}
Token=SpecialCharacterToken(“}”)

CODE_BLOCK

Rule=“code block”

STATEMENTS

Rule=“statements”

(
Token=SpecialCharacterToken(“(”)

)
Token=SpecialCharacterToken(“)”)

. . .

. . .

Obrázek 4.1.3 Příklad syntaktického stromu 
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4.1.3.  Sémantická analýza 
 

V konfiguraci sémantické analýzy jsou uvedena pravidla pro převod syntaktického stromu na 

ohodnocený sémantický strom. Uzly sémantického stromu odpovídají prvkům překládaného 

jazyka, například: třída, členská proměnná, metoda, výraz, příkaz apod. Sémantický strom má tedy 

jinou strukturu neţ syntaktický strom a je nutné v konfiguraci specifikovat jak tento strom 

vytvořit. Pravidla konfigurace obsahují dvě části, první pro vytváření sémantických uzlů a druhou 

pro ukládání atributů pro vyuţití v jiném uzlu. Tyto uloţené atributy jsou navázány na uzly 

syntaktického stromu a lze je pomocí referencí pouţít při zpracování jiného syntaktického uzlu. 

Jednotlivé části pravidel se skládají z parametrů, které můţou být několika typů: (1) hodnota (celé 

číslo, řetězec …), (2) reference (odkaz na jiný parametr uloţený v jiném uzlu), (3) token (token ze 

syntaktického stromu), (4) uzel (odpovídá uzlu sémantického stromu, pro kaţdý typ existuje 

samostatná třída). Parametr typu uzel se ještě vnitřně skládá z dalších parametrů, které představují 

hodnoty předané do konstruktoru příslušné třídy reprezentující sémantický uzel. Samotná pravidla 

v sémantické analýze se párují s vnitřními uzly syntaktického stromu podle unikátního jména 

přepisovacího pravidla, které bylo zmíněno v předchozí kapitole a je uvedeno jako jméno 

sémantického pravidla. Ukázka z konfigurace sémantické analýzy s vysvětlením pravidel v 

komentářích navazuje na ukázku konfigurace syntaktické analýzy z předchozí kapitoly a 

demonstruje definici sémantických uzlů pro sloţený příkaz: 

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<SemanticAnalyzer 

xmlns=http://tempuri.org/SemanticAnalyzer.xsd 

xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance 

xsi:schemaLocation="http://tempuri.org/SemanticAnalyzer.xsd 

SemanticAnalyzer.xsd"> 

  <!-- Váže se na první přepisovací pravidlo pro 

       COMPLEX_STATEMENT ze syntaktické analýzy. --> 

  <Rule name="complex statement->while"> 

    <Create> 

      <!-- Vytvoří sémantický uzel reprezentující while 

           smyčku. --> 

      <Node type="WhileLoopNode"> 

        <!-- Begin/EndPosition elementy určují rozsah uzlu 

             ve zdrojovém souboru, který je použit pro 

             reportování chyb a generování debug 

             informací. --> 

        <BeginPosition> 

          <Token>0</Token> 

        </BeginPosition> 

        <EndPosition> 

          <Token>3</Token> 

        </EndPosition> 

        <!-- WhileLoopNode má jeden parameter a to výraz, 

             který určuje podmínku pro cyklení. --> 

        <Reference>2.Expression</Reference> 

      </Node> 

    </Create> 

  </Rule> 

  <!-- Váže se na druhé přepisovací pravidlo pro 

       COMPLEX_STATEMENT ze syntaktické analýzy. --> 

  <Rule name="complex statement->for"> 

    <Create> 

      <!-- Vytvoří sémantický uzel reprezentující for 

           smyčku. --> 

      <Node type="ForLoopNode"> 

        <!-- Begin/EndPosition elementy určují rozsah uzlu 

             ve zdrojovém souboru, který je použit pro 

             reportování chyb a generování debug 

             informací. --> 

http://tempuri.org/SemanticAnalyzer.xsd
http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
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        <BeginPosition> 

          <Token>0</Token> 

        </BeginPosition> 

        <EndPosition> 

          <Token>7</Token> 

        </EndPosition> 

        <!-- ForLoopNode má jeden parameter a to výraz, 

             který určuje podmínku pro cyklení. Sice for 

             cyklus má ještě dva příkazy v hlavičce, ale ty 

             jsou přidány jako první dva poduzly 

             ForLoopNode. --> 

        <Reference>4.Expression</Reference> 

      </Node> 

    </Create> 

  </Rule> 

  <!-- Váže se na třetí přepisovací pravidlo pro 

       COMPLEX_STATEMENT ze syntaktické analýzy. --> 

  <Rule name="complex statement->if and else|lambda"> 

    <Create> 

      <!-- Vytvoří sémantický uzel reprezentující if 

           podmínku. --> 

      <Node type="IfNode"> 

        <!-- Begin/EndPosition elementy určují rozsah uzlu 

             ve zdrojovém souboru, který je použit pro 

             reportování chyb a generování debug 

             informací. --> 

        <BeginPosition> 

          <Token>0</Token> 

        </BeginPosition> 

        <EndPosition> 

          <Token>3</Token> 

        </EndPosition> 

        <!-- IfNode má jeden parameter a to výraz, 

             který určuje podmínku pro vykonání vnitřních 

             příkazů. --> 

        <Reference>2.Expression</Reference> 

      </Node> 

    </Create> 

  </Rule> 

  <!-- Ukázka pravidla s částí pro ukládaní parametrů. --> 

  <Rule name="rest of member->member"> 

    <Save> 

      <!-- Parametr musí mít jméno aby mohl být 

           referencován. --> 

      <Parameter name="Access"> 

        <!-- Hodnota parametru je získána z parametru se 

             jménem „Access“ z rodičovského uzlu aktuálního 

             syntaktického uzlu. --> 

        <Reference>Parent.Access</Reference> 

      </Parameter> 

      <!-- Parametr musí mít jméno aby mohl být 

           referencovánán. --> 

      <Parameter name="Modifier"> 

        <!-- Hodnota parametru je celé číslo 0. --> 

        <Value>0</Value> 

      </Parameter> 

      <Parameter name="TypeName"> 

        <!-- Hodnota parametru je získána z parametru se 

             jménem „TypeName“ z poduzlu na pozici 0 

             aktuálního syntaktického uzlu. --> 

        <Reference>0.TypeName</Reference> 
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      </Parameter> 

    </Save> 

  </Rule> 

</SemanticAnalyzer> 

 

Kdyţ je tato konfigurace načtena a uloţena ve vnitřních tabulkách je dále kontrolována oproti 

konfiguraci syntaktické analýzy, zda všechna uvedená jména přepisovacích pravidel existují, zda 

parametry typu token ukazují na terminály, zda parametry typu reference ukazují na existující jiný 

parametr apod. I kdyţ tyto validační techniky jsou rozsáhlé, nelze bohuţel odhalit všechny 

potenciální chyby v pravidlech. Jednou z těchto chyb je například cyklus mezi parametry typu 

reference, který se projeví aţ na dané instanci syntaktického stromu. Tyto chyby jsou 

zaznamenány aţ během překladu a je pro ně implementován mechanizmus zotavení, aby 

nepřerušili samotný překlad. Podrobný popis konfigurace lze najít v XML schématu uvedeném 

v příloze [8.1.3]. 

Exekuční třída této knihovny je SemanticAnalyzer, která poskytuje funkci Annotate. 

Tato funkce převádí syntaktický strom na sémantický. Algoritmus převodu je rozdělen do dvou 

fází: (1) vyhodnocení a uloţení parametrů ze Save částí pravidel, (2) vytvoření sémantický uzlů 

z Create částí pravidel a jejich propojení do sémantického stromu. První fáze nejprve projde 

syntaktický strom postorder průchodem a pokusí se vytvořit co nejvíce parametrů ze Save částí 

pravidel. Jelikoţ parametry mohou obsahovat reference na rodičovské uzly, tak při postorder 

průchodu tyto hodnoty nelze vyhodnotit, jsou tedy uloţeny do seznamu nevyřešených parametrů. 

Tento seznam nevyřešených parametrů je topologicky setříděn, tak aby nevyřešené parametry 

odkazující na další nevyřešené parametry byly v tomto seznamu aţ za nimi. Při takto setříděném 

seznamu lze jiţ jedním průchodem vyhodnotit všechny zbylé parametry. Samozřejmě se můţe stát, 

ţe seznam nepůjde topologicky setřídit, protoţe obsahuje cyklickou referenci, coţ je právě ona 

výše zmíněná chyba konfigurace, kterou nelze odhalit při statické kontrole konfigurace, takovéto 

parametry jsou zahozeny. Druhá fáze funkce Annotate jiţ konstruuje sémantický strom a to tak, 

ţe syntaktický strom je procházen zároveň preorder i postorder. Kaţdý syntaktický uzel je 

navštíven dvakrát poprvé při vstupu do jeho podstromu a podruhé při výstupu z podstromu. Při 

vstupu do uzlu se vytváří příslušný sémantický uzel, který je pak uloţen na zásobník, z něhoţ je 

odebrán při výstupu z uzlu. Tím je zaručeno, ţe na vrcholu zásobníku je vţdy poslední vytvořený 

sémantický uzel pro podstrom obsahující aktuální syntaktický uzel. Nově vytvářené sémantické 

uzly se vţdy připojí pod uzel z vrcholu zásobníku a tím se vytvoří sémantický strom. Sémantický 

strom pro syntaktický strom zobrazený na obrázku [Obrázek 4.1.3] je znázorněn na obrázku 

[Obrázek 4.1.4].    

Sémantický strom pro třídu s jednou členskou proměnou a jedním konstruktorem: 

 
class TestClass 

{ 

    int member; 

    TestClass() 

    { 

        this.member = 42; 

    } 

} 

 

Obrázek 4.1.4 Příklad sémantického stromu pro složený příkaz 
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je zobrazen na obrázku [Obrázek 4.1.5].  Výsledný sémantický strom obsahuje všechny informace 

o zdrojovém kódu uloţené ve strukturách, které odpovídají konstrukcím programovacího jazyka.  

Výstupem sémantické analýzy je strom postavený ze specifických uzlů pro kaţdý prvek 

programovacího jazyka. Tyto uzly lze rozdělit do tří základních skupin: (1) uzly pro symboly, 

tedy třídy, funkce a proměnné, (2) uzly pro příkazy, například přiřazení, volání funkce, 

podmínka, cyklus atd., (3) uzly pro výrazy, například konstantní výraz, binární výraz, hodnota 

proměnné atd. Všechny tyto skupiny uzlů mají společného předka Node znázorněného na obrázku 

[Obrázek 4.1.6]. Všichni potomci třídy Node jsou datovým rozhraním sémantické analýzy, hlavně 

Obrázek 4.1.5 Příklad sémantického stromu pro malou třídu 

Obrázek 4.1.6 Společný předek všech sémantických uzlů 
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slouţí pro generování kódu v poslední fázi překladu, ale lze je vyuţít i pro analýzu zdrojového 

souboru například ve výukových modulech. 

Základní popis zdrojových souborů sémantické analýzy je v tabulce [Tabulka 4.1.3]. 

Podrobný popis lze najít v dokumentaci k překladači uvedené v [7]. 

 

Adresář // Soubor Popis 

Configuration Třídy pro načtení, validování a interní uložení dat z 
konfigurace. 

ConfigurationSupport Dodatečná validace konfigurace (ověření zda 
reference odkazují na existující parametry a 
tokeny odkazují na terminály). Využívá 
GrammarData ze SyntacticAnalyzer. 

Nodes Třídy reprezentující uzly sémantického stromu. 
Datové rozhraní knihovny. 

Nodes.CodeNodes.ExpressionNodes Třídy reprezentující uzly pro výrazy. 

Nodes.CodeNodes.StatementNodes Třídy reprezentující uzly pro příkazy. 

Nodes.SymbolNodes Třídy reprezentující uzly obsahující symboly jazyka 
(třída, metoda ...). 

Nodes.Types Pomocné třídy pro vyhodnocování typů použitých 
v uzlech. 

Resources XML schéma pro validaci konfigurace a implicitní 
konfigurace sémantické analýzy. 

SemanticEvaluator Třídy pro vyhodnocování parametrů z konfigurace 
na konkrétní instanci syntaktického stromu. 

SemanticAnalyzer.cs Hlavní třída knihovny, poskytuje metodu 
Annotate. Thread-safe. 

SemanticAnalyzerException.cs Výjimka vyhazovaná knihovnou při chybě během 
sémantické analýzy. 

Tabulka 4.1.3 Popis zdrojových souborů knihovny SemanticAnalyzer 

 

 

4.1.4.  Generování kódu 
 

Generátor kódu má svou konfiguraci rozdělenu na tři části: (1) typové tabulky, (2) konverze 

mezi typy, (3) pravidla definující instrukce a přijatelné typy pro operátory. Typové tabulky jsou 

dvojího druhu a to tabulky pro unární operace a pro binární operace. Tyto tabulky mají vţdy 

unikátní jméno, aby se na ně mohla odkazovat jednotlivá pravidla pro operátory, a jejich obsahem 

je specifikace vstupních typů a výstupního typu. Konverze mezi typy povolují implicitní konverze, 

které můţe generátor pouţít při generování kódu. A v neposlední řadě pravidla umoţňují 

specifikovat jednotlivé instrukce, které se budou generovat pro daný operátor. V pravidlech je také 

pro kaţdý operátor uveden odkaz na příslušnou typovou tabulku, aby generátor kódu mohl ověřit 

přípustnost operace nad vstupními typy. Ukázka z konfigurace následuje níţe: 

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<CodeGenerator 

xmlns=http://tempuri.org/CodeGenerator.xsd 

xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance 

xsi:schemaLocation="http://tempuri.org/CodeGenerator.xsd 

CodeGenerator.xsd"> 

  <!-- Tabulka typů pro unární aritmetické operátory. --> 

  <UnaryTypeTable name="Arithmetic"> 

    <Types> 

      <Operand>System.Int32</Operand> 

      <Result>System.Int32</Result> 

    </Types> 

http://tempuri.org/CodeGenerator.xsd
http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
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    <Types> 

      <Operand>System.Double</Operand> 

      <Result>System.Double</Result> 

    </Types> 

  </UnaryTypeTable> 

  <!-- Tabulka typů pro binární aritmetické operátory. --> 

  <BinaryTypeTable name="Arithmetic"> 

    <Types> 

      <LOperand>System.Int32</LOperand> 

      <ROperand>System.Int32</ROperand> 

      <Result>System.Int32</Result> 

    </Types> 

    <Types> 

      <LOperand>System.Double</LOperand> 

      <ROperand>System.Double</ROperand> 

      <Result>System.Double</Result> 

    </Types> 

  </BinaryTypeTable> 

 

  <!-- Implicitní konverze z integeru na double. --> 

  <Conversion> 

    <Operand>System.Int32</Operand> 

    <Result>System.Double</Result> 

    <Instruction>Conv_R8</Instruction> 

  </Conversion> 

 

  <!-- Definice sčítání. --> 

  <Rule> 

    <Operator>+</Operator> 

    <!-- Unární plus přijímá typy z tabulky pro unární 

         aritmentické operace a nedefinuje žádné instrukce, 

         tudíž se žádné nebudou generovat. --> 

    <Unary typeTable="Arithmetic"/> 

    <!-- Binární plus přijímá typy z tabulky pro binární 

         aritmentické operace a definuje instrukci Add. --> 

    <Binary typeTable="Arithmetic"> 

      <Instruction>Add</Instruction> 

    </Binary> 

  </Rule> 

  <!-- Definice odčítání. --> 

  <Rule> 

    <Operator>-</Operator> 

    <!-- Unární minus přijímá typy z tabulky pro unární 

         aritmentické operace a definuje instrukci Neg. --> 

    <Unary typeTable="Arithmetic"> 

      <Instruction>Neg</Instruction> 

    </Unary> 

    <!-- Binární minus přijímá typy z tabulky pro binární 

         aritmentické operace a definuje instrukci Sub. --> 

    <Binary typeTable="Arithmetic"> 

      <Instruction>Sub</Instruction> 

    </Binary> 

  </Rule>  

</CodeGenerator> 

 

Po načtení konfigurace je dále ještě ověřována validita instrukcí, zda nemají ţádné operandy, 

tedy pracují jen s daty uloţenými na zásobníku. Pravidla pro operátory, typové tabulky a konverze 

jsou poté uloţeny ve vnitřních strukturách a interně zpřístupněny pro generátor kódu. Detaily 

konfigurace lze najít v XML schématu uvedeném v příloze [8.1.4]. 

Jelikoţ celé řešení, jak překladače, tak vývojového prostředí, je postaveno na .NET 

Frameworku, tak byla i tato technologie vyuţita pro generování kódu. .NET Framework umoţňuje 
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pomocí reflexe dynamicky vytvářet typy, funkce a generovat jejich MSIL kód. Všechny nezbytné 

třídy a metody pro generování MSIL pomocí reflexe jsou obsaţeny ve jmenných prostorech 

System.Reflection a System.Reflection.Emit. Pro definici symbolů pouţitých 

v jazyku se hlavně vyuţívají třídy s příponou Builder a generování instrukcí je uskutečněno 

metodou Emit na ILGenerator třídě. Oddělením generování kódu do samostatné knihovny je 

umoţněno v případě potřeby změnit generovaný kód z MSIL na jiný a to bez zásadního dopadu na 

jiné části překladače. 

Samotné generování kódu je rekurzivní proces, který závisí na instanci, z které se kód 

generuje. Generování kódu není řízeno z jedné hlavní třídy v knihovně, jako to bylo u předchozích 

fází překladu, ale distribuováno přes mnoho malých tříd, kde kaţdá z nich se stará jen o svoji část 

kódu. Tyto třídy přesně odpovídají sémantickým uzlům (pro kaţdý typ uzlu jedna třída) a jsou 

funkční obálkou nad nimi. Spuštění generování kódu je iniciováno z veřejné třídy 

CodeGenerator pomocí metody GenerateCode, která na vstupu dostane kořenový uzel 

ProgramNode sémantického stromu. Dále také na vstupu dostane specifikaci jména výstupní 

assembly, příznak zda generovat i ladící informace (tedy vytvořit příslušný PDB soubor) a seznam 

odkazovaných assembly, ve kterých se popřípadě mají vyhledávat definice pouţitých typů. 

Generátor kódu z těchto vstupních dat inicializuje vnitřní struktury, vytvoří prázdné tabulky 

symbolů a vytvoří instanci hlavní třídy Program pro spuštění rekurzivního generování kódu. 

Tato třída Program uvnitř vytvoří instance třídy Class a na nich spustí generování kódu. Takto 

se rekurentně vytváří další instance a na nich spouští generování kódu aţ po samotné výrazy a 

příkazy reprezentující listy sémantického stromu. Jednotlivé třídy umoţňují generovat kód pomocí 

implementace jednoho, či více rozhraní určených pro specifické fáze generování kódu. Tyto 

rozhraní jsou tři: 

 

1. IDeclareable 

Slouţí pro deklaraci prvků jazyka. Je pouţito pro členské proměnné, parametry funkcí, 

metody, konstruktory a třídy. U členských proměnných a parametrů funkcí je jediným 

implementovaným rozhranním, které pro ně generuje kód. U metod, konstruktorů a tříd spolu 

s IDefineable rozhraním tvoří kompletní prostředky pro vygenerování jejich MSIL kódu. 

Pro tyto symboly je kód generován ve dvou fázích, nejprve je pomocí IDeclareable 

deklarována kostra (hlavičky metod a konstruktorů, prázdné typy pro třídy) a aţ poté je 

definován obsah (těla metod a konstruktorů, členské prvky tříd). To zaručí, ţe při definování 

symbolů (proměnné, funkce) jiţ existují záznamy v tabulkách symbolů o všech typech a 

v době generování instrukcí jiţ existují záznamy pro všechny metody a konstruktory. 

Nemůţe se tedy stát, ţe by nešla zavolat metoda, nebo ţe by nebyl nalezen typ proměnné jen 

proto, ţe jsou ve zdrojovém souboru uvedeny později. 

 

2. IDefineable 

Spolu s předchozím rozhranním IDeclareable umoţňuje generovat kód pro metody, 

konstruktory a třídy. Slouţí pro definici těla těchto symbolů, uvnitř by tedy měly být 

definovány členské prvky tříd a voláno rozhraní ICodeGenerateable na příkazech 

tvořících těla metod a konstruktorů. 

 

3. ICodeGenerateable 

Slouţí pro samotné generování instrukcí. Je pouţito pro výrazy a příkazy, pro které generuje 

MSIL instrukce. 

 

Jak bylo uvedeno u popisu IDeclareable rozhranní, generování kódu probíhá ve dvou 

fázích (nejprve hlavičky, poté těla), aby byly nejprve vytvořeny všechny záznamy v tabulkách 

symbolů, neţ se začnou tyto symboly pouţívat. Tento mechanizmus umoţňuje definovat potomka 

třídy před jeho předkem, například: 

 
class B : A 

{} 

class A 

{} 

 

Nebo umoţňuje rekurzivní volání dvou funkcí navzájem: 

 



36 

 

void MethodA() 

{ 

    this.MethodB(); 

} 

void MethodB() 

{ 

    this.MethodA(); 

} 

 

Jelikoţ na třídách .NET reflexe pouţitých pro generování MSIL nelze vyhledávat (volat 

GetMethods, či GetFields apod.) dokud není daný typ uzavřen pomocí CreateType 

metody, bylo nutné implementovat vlastní tabulky symbolů. Tyto tabulky shromaţďují všechny 

třídy, jejich proměnné, metody a konstruktory. Také implementují algoritmy pro vyhledávání, 

z nichţ je nejzajímavějším algoritmus hledání metod a konstruktorů podle signatury. Tento 

algoritmus musí brát v potaz přetěţování funkcí a případné konverze mezi typy hodnot parametrů 

a typu uvedené v signatuře funkce. Algoritmus nejprve vybere všechny funkce se stejným jménem 

a počtem parametrů a poté prochází všechny typu hodnot parametrů a zjišťuje, zda jsou 

akceptovatelné typem uvedeným v signatuře. Pokud je typ akceptovatelný, tak je mu přiřazena 

hodnota podle toho zda přesně odpovídá, či lze být bez konverze přiřazen (potomci třídy apod.), či 

je nutná konverze. Tímto způsobem se ohodnotí všechny parametry, hodnoty se sečtou a výsledek 

je přiřazen ke kandidátovi na zavolání. Kdyţ jsou všichni kandidáti na zavolání ohodnoceni, je 

z nich vybrán ten který má nejpřesněji odpovídající signaturu, tedy nejméně konverzí a nejvíce 

přesně odpovídajících typů. Samozřejmě můţe z algoritmu vzejít více funkcí se stejně 

ohodnocenými signatury, ale to je povaţováno za chybu a vně překladače je 

oznámena nejednoznačnost volání funkce. 

Jelikoţ generování kódu je poslední fází překladu, tak tato knihovna nemá datové rozhraní 

jako všechny předchozí knihovny. Výstupem generátoru je dynamicky generovaný 

AssemblyBuilder obsahující MSIL pro předaný vstup. Samotné třídy, které se v generátoru 

vytváří a slouţí pro rekurzivní generování kódu, jsou interní. Jelikoţ tyto třídy jsou jenom 

funkčními obálkami nad sémantickými uzly implementujícími výše rozebíraná rozhraní, tak 

nepřináší ţádné nové informace vyuţitelné vně knihovny. 

Základní popis zdrojových souborů generátoru kódu je v tabulce [Tabulka 4.1.4]. Podrobný 

popis lze najít v dokumentaci k překladači uvedené v [7]. 

 

Adresář // Soubor Popis 

Configuration Třídy pro načtení, validování a interní uložení dat z 
konfigurace. 

ConfigurationSupport Dodatečná validace konfigurace (ověření zda 
použité instrukce nemají operandy). 

GeneratorItems.Expressions Třídy pro generování kódu pro výrazy. 

GeneratorItems.Statements Třídy pro generování kódu pro příkazy. 

GeneratorItems.Symbols Třídy pro definování symbolů jazyka do dynamické 
assembly. 

Helpers Pomocné třídy poskytující obecné funkce pro 
generování kódu (algoritmy vyhledávání v tabulkách 
symbolů, vyhodnocování typů, získávání atributů z 
konstant pro reflexi ...) 

Interfaces Rozhraní implementovaná v GeneratorItems, 
poskytují funkce pro definování symbolů a 
generování kódu. 

Resources XML schéma pro validaci konfigurace a implicitní 
konfigurace generátoru kódu. 

SymbolTables Tabulky symbolů. 

SymbolTables.CodeGeneratingData Specifické tabulky symbolů pro generování kódu. 

SymbolTables.TypeDefiningData Specifické tabulky symbolů pro definování symbolů. 
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CodeGenerator.cs Hlavní třída knihovny, poskytuje metodu 
GenerateCode. Thread-safe. 

CodeGeneratorException.cs Výjimka vyhazovaná knihovnou při chybě během 
generování kódu. 

Tabulka 4.1.4 Popis zdrojových souborů knihovny CodeGenerator 

 

 

4.1.5.  Shrnutí implementace překladače 
 

Všechny knihovny překladače byly implementovány zároveň s Unit Testy pro jejich veřejné 

třídy. Ke kaţdé knihovně náleţí jeden testovací projekt ověřující korektnost veřejných metod dané 

knihovny. Díky těmto testům je velmi jednoduché odhalovat chyby při změnách implementace. 

Dále byl vytvořen jeden projekt pro integrační testy ověřující správnou kooperaci jednotlivých 

knihoven mezi sebou a celkovou korektnost překladu. Tyto integrační testy překládají několik 

zdrojových souborů a ověřují vygenerovaný kód pomocí nástroje PEVerify (nástroj .NET 

Frameworku), který slouţí ke kontrole MSIL kódu. 

Jak bylo zmíněno v kapitole [3.2] o architektuře překladače, jednotlivé knihovny jsou 

dohromady propojeny přes třídu Compiler uloţenou v projektu PiSharpCompiler, která řídí celý 

překlad. Tento projekt řeší následující události: 

 

1. Inicializace knihoven 

Inicializace knihoven je provedena buď po zavolání metody Initialize, nebo při prvním 

pouţití překladače, stejně jako je implementována inicializace jednotlivých knihoven. 

 

2. Volání jednotlivých fází překladu 

Jelikoţ překladač umoţňuje přeloţit více zdrojových souborů do jedné assembly, je pro 

optimalizaci překladu implementováno vícevláknové zpracování po vstupních souborech. 

Jedinou výjimkou je generování kódu, které potřebuje znát všechny generované třídy 

najednou, a tudíţ je před ním provedena synchronizace výstupu předchozích fází a sloučení 

získaných dat do jedné instance ProgramNode. Toto sloučení je provedeno v třídě 

ProgramCollection, která zároveň všechny třídy ze zdrojových souborů topologicky 

setřídí podle jejich dědičnosti. Ve výsledku jsou pak třídy setříděny tak, ţe všichni potomci 

jsou aţ za svými předky, a je tak zabráněno chybám při generování kódu o nenalezení typu 

předka překládané třídy. 

 

3. Oznamování chyb při překladu 

Aby uţivatel byl schopný přijímat informace o průběhu překladu (chyby, varování a zprávy) 

musí implementovat rozhraní ICompilerLogger. Na tomto rozhraní pak překladač volá 

metody (AddError, AddWarning a AddMessage), kdyţ chce uţivatele upozornit na 

nějakou událost během překladu.  

 

 

4.2.  Vývojové prostředí 
 

Vývojové prostředí je rozděleno do několika částí, první z nich je izolovaný mód VS Shell. 

Tato část poskytuje základ vývojového prostředí, do nějţ jsou přidány specifické funkce pomocí 

rozšiřujících balíčků. Základ vývojového prostředí je sloţen ze dvou projektů: PiSharpStudio a 

PiSharpStudioUI, které jsou automaticky vygenerované při vytváření nového projektu typu VS 

Shell Isolated. Tento typ projektu je dostupný ve VS po instalaci VS SDK. Jelikoţ vygenerovaný 

kód těchto projektů je kompletní a funkční, nebyl jiţ dále upravován. Zbylé části vývojového 

prostředí jsou balíčky VS SDK. Těmito balíčky jsou: PiSharpProject, PiSharpTasks a 

PiSharpLanguageSevice. 
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4.2.1.  Projektový systém 
 

Projektový systém je rozšíření vývojového prostředí o soubor šablon, které umoţňují vytvořit 

nové druhy projektů. Po integraci do vývojového prostředí tento systém přidá nové typy projektů 

do nabídky zobrazené pomocí Add → New Project…. Díky projektovému systému, lze 

přizpůsobit, jak bude vývojového prostředí s těmito projekty zacházet. Například lze změnit ikonu 

zobrazenou v Solution Exploreru, či kód vygenerovaný v souborech projektu po vytvoření. Mezi 

sloţitější přizpůsobení projektů patří specifikace vlastního editoru, pokud základní editor (Core 

Editor) VS nevyhovuje poţadavkům na nové projekty, například při vytváření projektů pro 

netextové zdrojové soubory (zdrojovým souborem můţou být diagramy, či jiná binární data). Pro 

účely výukového prostředí, kde zdrojovými daty jsou textové soubory, lze vyuţít Core Editor, 

tudíţ jsou vyuţity jen jednodušší přizpůsobení pro projektový systém. 

Balíček PiSharpProject rozšiřuje vývojové prostředí o projektový systém pro PiSharp 

výukový jazyk. V tomto projektovém systému jsou definovány dva druhy projektů: dynamické 

knihovny a konzolové aplikace. Nový projekt dynamické knihovny obsahuje jeden soubor 

s vygenerovaným kódem pro prázdnou třídu, tento projekt se překládá do dll souboru. Konzolové 

aplikace po vytvoření také obsahuje jeden soubor a to s vygenerovanou jednou prázdnou třídou a 

globální funkcí main, výstupem překladu konzolové aplikace je exe soubor. Aby šlo do jiţ 

vytvořených projektů přidávat v průběhu programování nové soubory, tak projektový systém 

definuje šablonu pro samostatné soubory, jejichţ vygenerovaný obsah je opět prázdná třída. Aby 

uţivatel mohl pohledem rozlišit projekty a soubory pro PiSharp, tak šablony projektů obsahují 

specifické ikony zobrazené v Solution Exploreru. Dalším specifikem je koncovka pishproj pro 

PiSharp projekty a koncovka pish pro zdrojové soubory. 

Implementace projektového systému je postavena na Managed Package Framework (MPF) 

Project, coţ není nic jiného neţ mnoţina C# zdrojových souborů rozšiřující MPF. Tyto zdrojové 

soubory jsou veřejně poskytovány firmou Microsoft, jelikoţ se nestihly integrovat do VS SDK před 

jejím vydáním. Pro vyţití MPF Project v PiSharp projektovém systému jsou tyto zdrojové 

soubory přímo přidány do PiSharpProject projektu a nachází se v ProjectBase sloţce. Při 

implementaci PiSharp projektového systému se pouţil postup uvedený v návodu v [8]. 

Nejdůleţitější zdrojové soubory a sloţky z PiSharpProject projektu jsou i s popisem shrnuty 

v tabulce [Tabulka 4.2.1]. 

Adresář // Soubor Popis 

ProjectBase MPF Project soubory. 

RegistrationAttributes Implementace atributů poskytovaných MPF Project  pro 
registraci speciálních vlastností balíčku. 

Templates.ProjectItems.Class Šablona pro PiSharp zdrojový soubor. 

Templates.Projects.ClassLibrary Šablona pro PiSharp dynamickou knihovnu. 

Templates.Projects.ConsoleApp Šablona pro PiSharp konzolovou aplikaci. 

PiSharpFileNode.cs Implementace uzlu v hierarchii Solution Exploreru 
reprezentující soubor. 

PiSharpProjectFactory.cs Implementace třídy pro vytváření nových projektů. 

PiSharpProjectNode.cs Implementace uzlu v hierarchii Solution Exploreru 
reprezentující projekt 

PiSharpProjectPackage.cs Implementace třídy reprezentující samotný balíček, 
registruje projektový systém do vývojového prostředí. 

Tabulka 4.2.1 Popis nejdůležitějších složek a souborů PiSharpProject projektu 

 

 

4.2.2.  Propojení projektů s překladačem 
  

Při překladu PiSharp projektu je nutné volat PiSharpCompiler. Aby vývojové prostředí 

vědělo, který překladač má volat pro daný projekt, je nutné je navzájem propojit. Pro toto 



39 

 

propojení slouţí Build Task, který je volán vývojovým prostředím při ţádosti uţivatele o překlad 

(pomocí Build → Build Solution, či Build → Rebuild Solution). Pro PiSharp projekty je Build 

Task implementován v projektu PiSharpTasks. Aby vývojové prostředí mohlo zavolat Build Task 

pro PiSharp, je zapotřebí vytvořit vlastní konfigurační soubor targets a ten nakopírovat do 

příslušné sloţky pro tyto soubory (v tomto případě 

C:\\Program Files\MSBuild\Marie Pichova\PiSharp Studio\1.0\). V targets souboru se nadefinuje 

překrytí implicitního překladače (CoreCompile) vlastním, který musí dědit od 

Microsoft.Build.Utilities.Task.Task. V tomto potomkovi 

(PiSharpCompilerTask) se implementuje virtuální metoda Execute, která zavolá 

PiSharpCompiler. Nakonec se tento Build Task propojí s projektovým systémem pomocí jednoho 

ze speciálních atributů třídy  PiSharpProjectPackage. Tímto atributem je 

ProvideMSBuildTargetsAttribute (definován v RegistrationAttributes sloţce projektu 

PiSharpProject), ve kterém je specifikovaná cesta k příslušnému targets souboru (výše uvedená 

C:\\Program Files\MSBuild\Marie Pichova\PiSharp Studio\1.0\). Tento postup zaručuje volání 

vlastního překladače pro projekty ze specifického projektového systému. 

 

 

4.2.3.  Jazykové služby 
 

Jazykové sluţby, neboli Language Service, jsou balíčky VS SDK, které umoţňují editoru 

vývojového prostředí poskytovat uţivateli funkce pro podporu psaní kódu. Rozhranní pro 

implementaci vlastní jazykové sluţby se nachází ve jmenném prostoru 

Microsoft.VisualStudio.Package.LanguageService. Mezi základní funkce 

jazykových sluţeb patří zvýrazňování kódu. Mezi pokročilejší funkce těchto sluţeb lze zařadit 

párování závorek, či intellisense nápovědu. Kompletní přehled takovýchto funkcí lze nalézt v [9]. 

Implementace základní jazykové sluţby se stává ze tří nutných kroků. Prvním je vytvoření balíčku 

VS SDK, který bude jazykovou sluţbu registrovat ve vývojovém prostředí. Dále je nutné vytvořit 

vlastní implementaci třídy LanguageService a překrýt její abstraktní metody. A nakonec je 

nutné poskytnout samotné funkce jazykové sluţby. Tyto funkce jsou poskytovány v třídě 

LanguageService, která musí být poděděna a v ní musí být překryty abstraktní metody. 

Základní funkce, jako je zvýrazňování kódu, se do jazykové sluţby přidají pomocí implementace 

rozhraní IScanner, které vrací metoda GetScanner na třídě LanguageService. Pokročilé 

funkce, například intellisense nápověda, jsou zpřístupněny v uţivatelské definici potomka třídy 

AuthoringScope, který je z jazykové sluţby předán do vývojového prostředí v návratu funkce 

ParseSource opět na třídě LanguageService. Podrobný návod lze nalézt v [10]. 

Projekt PiSharpLanguageService dodává do vývojového prostředí jazykové sluţby pro 

PiSharp výukový jazyk. Hlavní třídou jazykové sluţby pro PiSharp je PiSharpLanguage, 

která v příslušných metodách vrací vlastní implementace IScanner (PiSharpScanner) a 

AuthoringScope (PiSharpScope) jak je vidět na obrázku [Obrázek 4.2.1].  V metodě třídy 

PiSharpLanguageService : LanguageService

IScanner GetScanner(IVsTextLines buffer)

AuthoringScope ParseSource(ParseRequest req)

PiSharpScanner : IScanner

bool ScanTokenAndProvideInfoAboutIt(TokenInfo tokenInfo, ref int state)

PiSharpScope : AuthoringScope

Declarations GetDeclarations(...)

Methods GetMethods(...)

Obrázek 4.2.1 Hlavní třídy PiSharpLanguageService 
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PiSharpScanner ScanTokenAndProvideInfoAboutIt se vţdy načte další token a 

v parametru tokenInfo se vratí informace o něm. Tyto informace obsahují například barvu 

pouţitou pro zvýrazňování kódu (viz [11]). Součásti těchto informací můţe být i specifikace 

poloţky Trigger, podle které se pak volá metoda ParseSource na PiSharpLanguage 

s odpovídající hodnotou Reason v parameteru req. Tento mechanizmus umoţňuje řídit 

spouštění pokročilých funkcí jazykových sluţeb jako reakci na uţivatelův vstup. Jako příklad lze 

uvést zobrazení intelisense nápovědy, jako reakci na napsání „.“: 

 

1. Uţivatel napíše „.“. 

2. Metoda ScanTokenAndProvideInfoAboutIt přečte SpecialCharacterToken 

obsahující „.“, na základě čehoţ vyplní poloţku Trigger parametru tokenInfo hodnotou 

TokenTriggers.MemberSelect. 

3. Na pozadí se spustí metoda ParseSource, kde poloţka Reason parametru req obsahuje 

ParseReason.MemberSelect. 

4. V metode ParseSource se načte celý výraz před „.“, zanalyzuje se typ posledního prvku 

výrazu před „.“ a z interních dat uloţených v PiSharpProjectLibrary (tabulky všech 

typů ze všech souborů v aktuálním projektu) se získá seznam členských prvků daného typu. 

5. Seznam členských prvků je pouţit pro vytvoření PiSharpDeclarations (potomek 

Declarations), které jsou uloţeny do instance PiSharpScope vrácené 

z ParseSource. 

6. Na vrácené instanci PiSharpScope je zavolána metoda GetDeclarations, která vrátí 

zmiňované PiSharpDeclarations. 

7. Na získané instanci PiSharpDeclarations je postupně voláno získávání prvků 

seznamu, které jsou zobrazeny uţivateli ve vývojovém prostředí. 

 

Tento postup výchází z návodu uvedeném v [12]. Další poskytovanou funkcí je intellisense 

nápověda pro parametry funkcí, jejíţ postup je velmi podobný výše uvedenému postupu (detaily 

jsou popsány v [13]). A nakonec poslední funkcí je párování závorek implementované podle [14]. 

Jazykové sluţby pro PiSharp výukový jazyk poskytují tyto základní čtyři funkce: zvýrazňování 

kódu, párování závorek, intellisense nápověda pro členské prvky a intellisense nápověda pro 

parametry funkcí. 

V dříve uvedeném postupu jak zobrazit uţivateli členské prvky po napsaní „.“ byly zmíněny 

tabulky typů (PiSharpProjectLibrary). Tyto tabulky obsahují seznam všech typů ze všech 

souborů v aktuálním projektu. Protoţe při sbírání dat pro intellisense nápovědu můţe být jeden či 

více zdrojových souborů nepřeloţitelný, je zapotřebí si pamatovat informace o typech z poslední 

přeloţitelné verze zdrojového souboru. Tyto informace jsou uloţeny 

v PiSharpProjectLibrary třídě, která se zároveň stará o pravidelné aktualizace (na pozadí 

kontroluje, zda se nějaký soubor změnil a popřípadě zkusí znovu načíst typy z tohoto souboru). 

Aby PiSharpProjectLibrary mohla pravidelně aktualizovat typy ze souborů v aktuálním 

projektu, musí znát všechny jeho soubory. Informace o aktuálním projektu a jeho souborech 

(otevření/zavření projektu a přidání/odebrání souboru) jsou z PiSharpProject balíčku předány do 

PiSharpLanguageService, tak ţe PiSharpProjectPackage nejprve získá sluţbu 

PiSharpLanguage, na které pak volá příslušné metody pro obsluhu těchto událostí 

(AddProject, RemoveProject, AddFile a RemoveFile). Tyto metody nakonec předají 

data do PiSharpProjectLibrary. Tím je zajištěno, ţe tabulky typů pouţité v jazykové 

sluţbě, jsou aktuální a obsahují data ze všech souborů v projektu. 

Balíček PiSharpLanguageService rozšiřuje vývojové prostředí o uţitečné funkce pro podporu 

psaní kódu. Pro přehled tohoto balíčku jsou v tabulce [Tabulka 4.2.2] uvedeny nejdůleţitější 

soubory obsaţeny v této knihovně. 

 

Soubor Popis 

PiSharpDeclarations.cs Implementace Declarations, obsahuje data o 
členských prvcích, které mají být zobrazeny uživateli 
v intellisense nápovědě. 

PiSharpLanguage.cs Implementace LanguageService, poskytuje instance 
implementací IScanner a AuthoringScope pro 
PiSharp jazyk, stará se o párování závorek. 



41 

 

PiSharpLanguageServicePackage.cs Implementace třídy reprezentující samotný balíček, 
registruje jazykovou službu do vývojového prostředí. 

PiSharpMethods.cs Implementace Methods, obsahuje data o funkcích a 
jejich parametrech, které mají být zobrazeny 
uživateli v intellisense nápovědě. 

PiSharpProjectLibrary.cs Tabulky typů ze zdrojových souborů v aktuálním 
projektu. Tabulky jsou automaticky aktualizované. 

PiSharpScanner.cs Implementace rozhranní IScanner, stará se o 
zvýrazňování kódu a spouštění pokročilých funkcí 
(intellisense nápověda, párování závorek). 

PiSharpScope.cs Implementace AuthoringScope, poskytuje data pro 
intellisense nápovědu. 

Tabulka 4.2.2 Seznam nejdůležitějších souborů PiSharpLanguageService projektu  
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5.  Srovnání 
 

 

Před samotným srovnáním PiSharp jazyka a vývojového prostředí s jinými jazyky a 

prostředími je vhodné shrnout základní vlastnosti těchto projektů. Programovací jazyk PiSharp: 

 

1. Objektově orientovaný 

Je přizpůsoben pro OOP (podpora tříd, viditelnosti prvků, virtuálních funkcí atd.). 

 

2. Jednoduchý 

Neobsahuje zavlečenou sloţitost (jmenné prostory, explicitní dealokace atd.). 

 

3. Využívající moderní technologii 

Postaven na .NET technologii, umoţňuje vyuţívat .NET Framework knihovny. 

 

4. Přizpůsobitelný 

Jazyk lze upravovat pomocí konfigurace (přidávat klíčová slova, definovat „syntaktický 

cukr“ atd.). 

 

5. Rozšiřitelný 

Do jazyka lze jednoduše přidávat nové konstrukce a prvky za pomoci konfigurace a 

jednoduchých rozšíření knihoven překladače. 

 

Vývojové prostředí pro PiSharp: 

 

1. Integrované 

Vývojové prostředí je integrované s překladačem a debuggrem. Jeho editor poskytuje funkce 

pro usnadnění psaní kódu. 

 

2. Postavené na moderním prostředí 

Prostředí je postaveno MSVS. 

 

3. Jednoduché 

Prostředí obsahuje jen nejnutnější funkce, tak aby bylo funkční a vhodné pro výuku OOP.  

 

4. Rozšiřitelné 

Vývojové prostředí je rozšiřitelné o další funkce a sluţby pomocí VS SDK balíčků. Například 

by takto šlo přidat výukové scénáře. 

 

 

5.1.  Srovnání jazyka PiSharp s jinými jazyky 
 

S jazykem PiSharp byly porovnány objektově orientované jazyky, mezi ně byly zařazeny jak 

moderní jazyk, tak i starší jazyky, které se ale stále v různých odvětvích pouţívají. Porovnání 

základních vlastností je shrnuto tabulkou [Tabulka 5.1.1]. 

 

 
PiSharp ObjectPascal C# Java C++ 

OOP ANO ANO ANO ANO ANO 

Jednoduchý ANO ANO Částečně Částečně NE 

Moderní ANO NE ANO ANO Částečně 

Přizpůsobitelný ANO NE NE NE NE 
Tabulka 5.1.1 Porovnání jazyka PiSharp s jinými objektově orientovanými jazyky 

Jak je vidět z tabulky [Tabulka 5.1.1] jazyky C# a Java mají stejný výčet vlastností. Tyto 

jazyky jsou moderní a sice jsou jednodušší neţ například C++, ale stále obsahují konstrukce, které 

jsou pro výuku OOP zbytečné. Avšak mezi existujícími objektově orientovanými jazyky patří 

mezi vhodnější pro výuku OOP. Méně vhodným kandidátem je ObjectPascal, sice je jednoduchý a 
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vhodný pro výuku, ale je nepřizpůsobený moderním poţadavků na OOP. Nejméně vyhovujícím 

jazyk z celé skupiny je C++, které je velmi silným programovacím jazykem a tím i velmi sloţitým 

pro výklad. Jelikoţ jazyk PiSharp byl vytvářen, tak aby všechny uvedené vlastnosti splňoval, je 

dobrou kombinací jednoduché (vhodné pro výuku) a moderní (příprava na budoucí vývoj) syntaxe. 

Také tento jazyk je jako jediný přizpůsobitelný, čímţ se můţe ještě více zjednodušit syntaxe na 

začátku kurzu, či naopak rozšířit moţnosti jazyka v pozdějších fázích výuky. 

 

 

5.2.  Srovnání prostředí PiSharp s jinými prostředími 
 

S vývojovým prostředím PiSharp byly porovnávány nejčastěji vyuţívaná prostředí pro vývoj 

v jednom z jazyků uvedených v předchozí kapitole [5.1]. Všechna tato prostředí jsou integrovaná 

s překladačem a debuggrem. Jejich porovnání lze vidět v tabulce [Tabulka 5.2.1]. 

 

 
PiSharp FreePascal VS Eclipse NetBeans 

Integrované ANO Částečně ANO ANO ANO 

Jednoduché ANO ANO NE NE NE 

Moderní ANO NE ANO ANO ANO 

Rozšiřitelné ANO NE ANO ANO ANO 
Tabulka 5.2.1 Porovnání prostředí PiSharp s jinými vývojovými prostředími 

V tabulce [Tabulka 5.2.1] je vidět, ţe většina moderních vývojových prostředí (VS, Eclipse, 

Netbeans) by šlo vyuţít pro výuku. Tato prostředí jsou integrovaná a mají vyspělé funkce pro 

podporu psaní kódu a lze je dále rozšiřovat a přizpůsobovat. Nevýhoda těchto prostředí je jejich 

zbytečná sloţitost, tedy tato prostředí obsahují spoustu funkcí, které se při výuce nevyuţijí a jsou 

zbytečné. Oproti tomu prostředí FreePascal je jednoduché, ale rozhodně nepatří mezi moderní 

prostředí a s přibývajícími zkušenostmi studentů se dříve či později stane nedostačujícím. 

Prostředí PiSharp bylo od základů navrţeno, tak aby mělo vlastnosti prostředí vhodného pro 

výuku OOP. PiSharp prostředí je tedy jediným porovnávaným prostředím splňujícím všechny 

poţadavky. 

 

 

5.3.  Ostatní prostředí pro výuku 
 

Při srovnávání projektu PiSharp musí být brána v úvahu i prostředí vytvořená přímo pro 

výuku programování. Mezi ně patří například Baltík, Logo, či Karel. Všechna tato prostředí se 

zaměřují na naprosté začátečníky a snaţí se studenty naučit základy programování. V prostředí 

Baltík se studenti učí programovat pomocí ikon pouţitých místo příkazů. Logo je zase postavené 

na funkcionálním jazyce LISP a pracuje s chodící a kreslící ţelvou. Karel pracuje s příkazy pro 

„robota“, který se pohybuje po obrazovce. Ţádné z těchto prostředí není zaměřeno na OOP, a 

proto nebyla uvaţována při porovnávání prostředí pro výuku.  

Zmiňovaná výuková prostředí nejsou jedinými existujícími. Existuje několik prostředí 

zaměřených na výuku OOP. Mezi prostředí nejpodobnější prostředí PiSharp lze povaţovat BlueJ 

(více informací o prostředí lze získat v [15]). Toto prostředí je plně integrované a přizpůsobené pro 

výuku OOP v jazyce Java. Je tedy velmi vhodným prostředím, ve kterém lze učit základy OOP. 

Jeho jedinou nevýhodou oproti prostředí PiSharp je nepřizpůsobitelnost jazyka, ve kterém se 

vyučuje. 

 

 

Největší výhodou jazyk PiSharp a jeho vývojového prostředí oproti ostatním je jeho 

přizpůsobitelnost. Změny a rozšíření jazyka během kurzu výuky OOP přináší učitelům velmi silný 

nástroj, jak výuku zjednodušit a přizpůsobit na míru všem studentů. 
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6.  Závěr 
 

 

6.1.  Srovnání výsledku se zadáním 
 

Zadáním této práce bylo vytvořit prostředí usnadňující výuku OOP. Toto prostředí se mělo 

skládat z editoru kódu a podpůrných funkcí pro výuku (scénářů umoţňujících samostudium). Jak 

jiţ bylo uvedeno v kapitole [2.5], cíle práce byly přehodnoceny, Jelikoţ samotná implementace 

podpůrného systému (překladač a vývojové prostředí) pro výukové moduly obsahující scénáře pro 

samostudium je velmi rozsáhlá, bylo od implementace těchto modulů upuštěno. Výsledek práce 

sice kompletně neplní zadaní, ale připravuje velmi dobré prostředí pro další vývoj modulů pro 

výuku. Také je toto řešení velmi dobrým zdrojem informací o implementaci překladačů a pouţité 

technologii na vývojové prostředí (VS SDK). 

 

 

6.2.  Rozšíření do budoucna 
 

Výsledné prostředí je připraveno pro implementaci jiţ zmiňovaných výukových modulů pro 

podporu výuky OOP. Dále se dají dále rozšiřovat jazykové sluţby vývojového prostředí, jelikoţ 

současná implementace obsahuje jen základní funkce. Například zde chybí podpora navigace 

v kódu, či automatické reformátování kódu. Samotné vývojové prostředí se dá dále rozšířit o 

funkce pro procházení symbolů z kódu (Object Browser, Class View, Call Browser a Find Symbol 

Results). Překladač jazyka PiSharp by se dal dále ještě více rozdělit, aby se jeho jednotlivé 

knihovny na sebe odkazovali jen přes knihovny obsahující definici rozhraní. Tyto rozhraní by pak 

tvořili vţdy mezičlánek mezi dvěma fázemi překladu. Samozřejmě výčet rozšíření a úprav je jen 

krátkým seznamem ze všech moţností jak tento projekt dále vylepšovat. 
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8.  Přílohy 
 

 

8.1.  XML schémata konfigurace překladače 
 

8.1.1. LexicalAnalyzer.xsd 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<xs:schema id="LexicalAnalyzer" 

targetNamespace=http://tempuri.org/LexicalAnalyzer.xsd 

elementFormDefault="qualified" 

xmlns:lex=http://tempuri.org/LexicalAnalyzer.xsd 

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

  <!--  

    Definition of all possible values of TokenType element. 

    This enumeration is mapped to the 

    LexicalAnalyzerLib.Tokens.TokenType enum. 

    --> 

  <xs:simpleType name="TokenTypeType"> 

    <xs:restriction base="xs:string"> 

      <!--  

        Constants. 

        --> 

      <xs:enumeration value="BoolConstant"/> 

      <xs:enumeration value="CharConstant"/> 

      <xs:enumeration value="DoubleConstant"/> 

      <xs:enumeration value="IntConstant"/> 

      <xs:enumeration value="StringConstant"/> 

      <!--  

        Identifier. 

        --> 

      <xs:enumeration value="Identifier"/> 

      <!--  

        Keywords. 

        --> 

      <xs:enumeration value="Keyword"/> 

      <!--  

        Type keywords, the second part of the name after the 

        "_" is used for System.Type determination, so this 

        part must match one of the System types of NET. 

        --> 

      <xs:enumeration value="TypeKeyword_Int32"/> 

      <xs:enumeration value="TypeKeyword_Double"/> 

      <xs:enumeration value="TypeKeyword_Boolean"/> 

      <xs:enumeration value="TypeKeyword_Char"/> 

      <xs:enumeration value="TypeKeyword_String"/> 

      <xs:enumeration value="TypeKeyword_Void"/> 

      <xs:enumeration value="TypeKeyword_Object"/> 

      <!--  

        Operator, the second part of the name after the "_" is 

        priority of operator which is parsed by UInt32.Parse 

        method, so this part must be valid UInt32 value. Lower 

        value of priority means that operator is more 

        significant, eg.: "*" is evaluated before "+" -> 

        "*" priority is 3, "+" priority is 4. 

        --> 

      <xs:enumeration value="Operator_1"/> 

      <xs:enumeration value="Operator_2"/> 

http://tempuri.org/LexicalAnalyzer.xsd
http://tempuri.org/LexicalAnalyzer.xsd
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      <xs:enumeration value="Operator_3"/> 

      <xs:enumeration value="Operator_4"/> 

      <xs:enumeration value="Operator_5"/> 

      <xs:enumeration value="Operator_6"/> 

      <xs:enumeration value="Operator_7"/> 

      <xs:enumeration value="Operator_8"/> 

      <xs:enumeration value="Operator_9"/> 

      <xs:enumeration value="Operator_10"/> 

      <!--  

        Special characters, in this type of tokens belongs all 

        characters from source language which are important 

        for next phases of compilation, eg.: "{", "}", ";", 

        "(", ")" ... 

        --> 

      <xs:enumeration value="SpecialCharacter"/> 

    </xs:restriction> 

  </xs:simpleType> 

 

  <!--  

    Definition of lexical rule. 

    --> 

  <xs:complexType name="RuleType"> 

    <xs:sequence> 

      <!--  

        Each rule must have specified regular expression. 

        --> 

      <xs:element name="Regex" type="xs:string"/> 

      <!--  

        If matched string should be mapped to some token, the 

        TokenType must be specified. Otherwise the matched 

        string is discarded. 

        --> 

      <xs:element name="TokenType" type="lex:TokenTypeType" 

                  minOccurs="0"/> 

      <!--  

        Each matched string must be somehow separated from the 

        next one. This boolean flag means that current matched 

        string is this separator, eg.: white spaces, comments. 

        Also the matched string can have both meanings (token 

        and separator) as operators or special characters. 

        --> 

      <xs:element name="Separator" type="xs:boolean" 

                  minOccurs="0"/> 

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 

  <!--  

    Definition of root element. Contains lexical rules. 

    --> 

  <xs:element name="LexicalAnalyzer"> 

    <xs:complexType> 

      <xs:sequence> 

        <xs:element name="Rule" type="lex:RuleType" 

                    minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

      </xs:sequence> 

    </xs:complexType> 

  </xs:element> 

</xs:schema> 
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8.1.2. SyntacticAnalyzer.xsd 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<xs:schema id="SyntacticAnalyzer" 

targetNamespace=http://tempuri.org/SyntacticAnalyzer.xsd 

elementFormDefault="qualified" 

xmlns:syn=http://tempuri.org/SyntacticAnalyzer.xsd 

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

  <!--  

    Definition of all possible values of Terminal. Terminals 

    must match tokens from lexical analysis, so the values of 

    terminals are mapped to the 

    LexicalAnalyzerLib.Tokens.Token.Class field value of 

    tokens. 

    --> 

  <xs:simpleType name="TerminalType"> 

    <xs:restriction base="xs:string"> 

      <!-- 

        Special terminal, means empty list in syntactic tree. 

        Lambda is used to end recursive rules. 

        --> 

      <xs:enumeration value="Lambda"/> 

      <!-- 

        Constant, groups all constant tokens because the type 

        of constant is not relevant in 

        syntactic analysis.  

        --> 

      <xs:enumeration value="Constant"/> 

      <!-- 

        Keywords, even that all keywords have common 

        TokenType, the exact value of keyword is relevant in 

        syntactic analysis, so all possible keywords are 

        listed as separate terminal type. The second part of 

        the name after the "_" is used for matching the 

        terminal with value of keyword token, so this part 

        must match one of the possible keyword specified in 

        lexical analysis. 

        --> 

      <xs:enumeration value="Keyword_type"/> 

      <xs:enumeration value="Keyword_class"/> 

      <xs:enumeration value="Keyword_private"/> 

      <xs:enumeration value="Keyword_protected"/> 

      <xs:enumeration value="Keyword_public"/> 

      <xs:enumeration value="Keyword_virtual"/> 

      <xs:enumeration value="Keyword_override"/> 

      <xs:enumeration value="Keyword_base"/> 

      <xs:enumeration value="Keyword_for"/> 

      <xs:enumeration value="Keyword_while"/> 

      <xs:enumeration value="Keyword_if"/> 

      <xs:enumeration value="Keyword_else"/> 

      <xs:enumeration value="Keyword_new"/> 

      <xs:enumeration value="Keyword_this"/> 

      <xs:enumeration value="Keyword_break"/> 

      <xs:enumeration value="Keyword_continue"/> 

      <xs:enumeration value="Keyword_return"/> 

      <xs:enumeration value="Keyword_main"/> 

      <xs:enumeration value="Keyword_null"/> 

      <!-- 

        Identifier. 

        --> 

http://tempuri.org/SyntacticAnalyzer.xsd
http://tempuri.org/SyntacticAnalyzer.xsd
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      <xs:enumeration value="Identifier"/> 

      <!-- 

        Special characters, even that all special characters 

        have common TokenType the exact value of special 

        character is relevant in syntactic analysis, so all 

        possible special characters are listed as separate 

        terminal type. The second part of the name after the 

        "_" is used for matching the terminal with value of 

        special character token, so this part must match one 

        of the possible special character specified in lexical 

        analysis. 

        --> 

      <xs:enumeration value="SpecialCharacter_["/> 

      <xs:enumeration value="SpecialCharacter_]"/> 

      <xs:enumeration value="SpecialCharacter_("/> 

      <xs:enumeration value="SpecialCharacter_)"/> 

      <xs:enumeration value="SpecialCharacter_{"/> 

      <xs:enumeration value="SpecialCharacter_}"/> 

      <xs:enumeration value="SpecialCharacter_."/> 

      <xs:enumeration value="SpecialCharacter_,"/> 

      <xs:enumeration value="SpecialCharacter_;"/> 

      <xs:enumeration value="SpecialCharacter_:"/> 

      <!-- 

        Operators, grouped by priority. 

        --> 

      <!-- ++ \-\- --> 

      <xs:enumeration value="Operator_1"/> 

      <!-- ! --> 

      <xs:enumeration value="Operator_2"/> 

      <!-- * / % --> 

      <xs:enumeration value="Operator_3"/> 

      <!-- + - --> 

      <xs:enumeration value="Operator_4"/> 

      <!-- < > <= >= --> 

      <xs:enumeration value="Operator_5"/> 

      <!-- == != --> 

      <xs:enumeration value="Operator_6"/> 

      <!-- && --> 

      <xs:enumeration value="Operator_7"/> 

      <!-- || --> 

      <xs:enumeration value="Operator_8"/> 

      <!-- *= /= %= += -= &= |= --> 

      <xs:enumeration value="Operator_9"/> 

      <!-- = --> 

      <xs:enumeration value="Operator_10"/> 

    </xs:restriction> 

  </xs:simpleType> 

 

  <!-- 

    Definition of the acceptable value of nonterminal, 

    nonterminal can consist only of upper case letters,digits 

    and underscore. 

    --> 

  <xs:simpleType name="NonterminalType"> 

    <xs:restriction base="xs:string"> 

      <xs:pattern value="[A-Z_][A-Z_0-9]+"/> 

    </xs:restriction> 

  </xs:simpleType> 

 

  <!-- 

    Definition of the left side of rule which contains exactly 
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    one nonterminal. 

    --> 

  <xs:complexType name="LeftsideType"> 

    <xs:sequence> 

      <xs:element name="Nonterminal" 

                  type="syn:NonterminalType"/> 

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 

  <!-- 

    Definition of the right side of rule which conatins 

    terminals and nonterminals, but at least one of them. 

    --> 

  <xs:complexType name="RightsideType"> 

    <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> 

      <xs:element name="Nonterminal" 

                  type="syn:NonterminalType"/> 

      <xs:element name="Terminal" type="syn:TerminalType"/> 

    </xs:choice> 

    <xs:attribute name="name" type="xs:string" default=""/> 

  </xs:complexType> 

 

  <!-- 

    Definition of syntactic rule. The rule must have left side 

    and at least one right side. Each rule must have name. 

    --> 

  <xs:complexType name="RuleType"> 

    <xs:sequence> 

      <xs:element name="Leftside" type="syn:LeftsideType"/> 

      <xs:element name="Rightside" type="syn:RightsideType" 

                  maxOccurs="unbounded"/> 

    </xs:sequence> 

    <xs:attribute name="name" type="xs:string" 

                  use="required"/> 

  </xs:complexType> 

   

  <!-- 

    Definition of root element. The constraints defines that 

    each pair of left side and one of its right side must have 

    unique name within whole configuration.     

    --> 

  <xs:element name="SyntacticAnalyzer"> 

    <xs:complexType> 

      <xs:sequence> 

        <xs:element name="Rule" type="syn:RuleType" 

                    minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

           

          <!-- 

            Every rightside name must be unique within the 

            rule. 

            --> 

          <xs:unique name="Rightside_name"> 

            <xs:selector xpath="syn:Rightside"/> 

            <xs:field xpath="@name"/> 

          </xs:unique> 

           

        </xs:element> 

      </xs:sequence> 

    </xs:complexType> 

 

    <!-- 
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      Every rule name must be unique within the document. 

      --> 

    <xs:unique name="Rule_name"> 

      <xs:selector xpath="syn:Rule"/> 

      <xs:field xpath="@name"/> 

    </xs:unique> 

     

  </xs:element> 

</xs:schema> 

 

 

8.1.3. SemanticAnalyzer.xsd 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<xs:schema id="SemanticAnalyzer" 

targetNamespace=http://tempuri.org/SemanticAnalyzer.xsd 

elementFormDefault="qualified" 

xmlns:sem=http://tempuri.org/SemanticAnalyzer.xsd 

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

  <!-- 

    Definition of common syntax for address used in 

    references. First part before "." determines nonterminal 

    node (parent = Parent, current = This, child = [0-9]+) and 

    the second part after "." specifies the name of referenced 

    parameter saved in referenced node. The number used for 

    child node determination is index of current node's child, 

    the indexation starts at 0. Child nodes referenced by this 

    address must be nonterminals. 

    --> 

  <xs:simpleType name="ReferenceAddress"> 

    <xs:restriction base="xs:string"> 

      <xs:pattern value="(([0-9]+)|Parent|This)\.[a-zA-Z]+"/> 

    </xs:restriction> 

  </xs:simpleType> 

 

  <!-- 

    Definition of reference parameter, which consists of 

    ReferenceAddress and specification if the parameter could 

    be missing (optional="true"). If the parameter is 

    optional, the evaluation algorithm tries to gather value 

    of parameter, but if parameter doesn't have value nothing 

    happend. 

    --> 

  <xs:complexType name="ReferenceType"> 

    <xs:simpleContent> 

      <xs:extension base="sem:ReferenceAddress"> 

        <xs:attribute name="optional" type="xs:boolean" 

                      default="false"/> 

      </xs:extension> 

    </xs:simpleContent> 

  </xs:complexType> 

 

  <!-- 

    Definition of token parameter, which is just index of 

    child node. The number used for child node determination 

    is index of current node's child, the indexation starts 

    at 0. Child nodes referenced by token parameter must be 

    terminals. 

    --> 

  <xs:simpleType name="TokenType"> 

http://tempuri.org/SemanticAnalyzer.xsd
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    <xs:restriction base="xs:string"> 

      <xs:pattern value="[0-9]+"/> 

    </xs:restriction> 

  </xs:simpleType> 

 

  <!-- 

    Definition of identifier parameter. Serves for creation of 

    "fake" identifiers used just to match the parameters of 

    constructor of some semantic node, e.g.: for creation of 

    fake class for global static method "main". 

    --> 

  <xs:simpleType name="IdentifierType"> 

    <xs:restriction base="xs:string"> 

      <xs:pattern value="\&quot;[^\&quot;]*\&quot;"/> 

    </xs:restriction> 

  </xs:simpleType> 

 

  <!-- 

    Definition of value parameter, which can be integer, 

    string or boolean. 

    --> 

  <xs:simpleType name="ValueType"> 

    <xs:union> 

      <!-- 

        Integer, just digits. 

        --> 

      <xs:simpleType> 

        <xs:restriction base="xs:integer"> 

          <xs:pattern value="[0-9]+"/> 

        </xs:restriction> 

      </xs:simpleType> 

      <!-- 

        String, must be enclosed in quotes. The quotes allow 

        to have a string value containing only digits and 

        distinguish it from intereger value. 

        --> 

      <xs:simpleType> 

        <xs:restriction base="xs:string"> 

          <xs:pattern value="\&quot;[^\&quot;]*\&quot;"/> 

        </xs:restriction> 

      </xs:simpleType> 

      <!-- 

        Boolean, just true or false. 

        --> 

      <xs:simpleType> 

        <xs:restriction base="xs:boolean"> 

          <xs:pattern value="true|false"/> 

        </xs:restriction> 

      </xs:simpleType> 

    </xs:union> 

  </xs:simpleType> 

 

  <!-- 

    Definition of all possible values of NodeType attribute. 

    This enumeration is mapped to the 

    SemanticAnalyzerLib.Nodes.NodeType enum. 

    --> 

  <xs:simpleType name="NodeTypeType"> 

    <xs:restriction base="xs:string"> 

      <!-- 

        Symbol nodes. 
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        --> 

      <xs:enumeration value="ClassNode"/> 

      <xs:enumeration value="ConstructorNode"/> 

      <xs:enumeration value="FieldNode"/> 

      <xs:enumeration value="MethodNode"/> 

      <xs:enumeration value="ParameterNode"/> 

      <!-- 

        Expression nodes. 

        --> 

      <xs:enumeration value="BinaryExpressionNode"/> 

      <xs:enumeration value="ConstantExpressionNode"/> 

      <xs:enumeration value="DefaultExpressionNode"/> 

      <xs:enumeration value="FunctionCallExpressionNode"/> 

      <xs:enumeration value="IndexExpressionNode"/> 

      <xs:enumeration value="NewArrayExpressionNode"/> 

      <xs:enumeration value="NewObjectExpressionNode"/> 

      <xs:enumeration value="MemberExpressionNode"/> 

      <xs:enumeration value="PostIncDecrementExpressionNode"/> 

      <xs:enumeration value="PreIncDecrementExpressionNode"/> 

      <xs:enumeration value="SpecialExpressionNode"/> 

      <xs:enumeration value="UnaryExpressionNode"/> 

      <xs:enumeration value="VariableExpressionNode"/> 

      <!-- 

        Statement nodes. 

        --> 

      <xs:enumeration value="AssignmentNode"/> 

      <xs:enumeration value="ConstructorCallNode"/> 

      <xs:enumeration value="ForLoopNode"/> 

      <xs:enumeration value="FunctionCallNode"/> 

      <xs:enumeration value="IfNode"/> 

      <xs:enumeration value="ElseNode"/> 

      <xs:enumeration value="LoopEndNode"/> 

      <xs:enumeration value="PostIncDecrementNode"/> 

      <xs:enumeration value="PreIncDecrementNode"/> 

      <xs:enumeration value="ReturnNode"/> 

      <xs:enumeration value="VariableDeclarationNode"/> 

      <xs:enumeration value="WhileLoopNode"/> 

    </xs:restriction> 

  </xs:simpleType> 

 

  <!-- 

    Definition of position. Position is used to determine the 

    scope of semantic node in source code file. Position can 

    be determined from token or some referenced parameter 

    which is positionable, that means the value of parameter 

    must be of class implementing FrameworkLib.IPositionable 

    interface, eg.: Token, Node. 

    --> 

  <xs:complexType name="PositionType"> 

    <xs:choice> 

      <xs:element name="Reference" type="sem:ReferenceType"/> 

      <xs:element name="Token" type="sem:TokenType"/> 

    </xs:choice> 

  </xs:complexType> 

 

  <!-- 

    Definition of node parameter. This element serves for 

    semantic node creation, so it contains the type of node, 

    position and parameters used as parameters of constructor. 

    --> 

  <xs:complexType name="NodeType"> 
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    <xs:sequence> 

      <!-- 

        Position of node, determined by positionable 

        parameters (tokens and other nodes). 

        --> 

      <xs:element name="BeginPosition" 

                  type="sem:PositionType"/> 

      <xs:element name="EndPosition" 

                  type="sem:PositionType"/> 

      <!-- 

        Constructor parameters for node. 

        --> 

      <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

        <xs:element name="Reference" 

                    type="sem:ReferenceType"/> 

        <xs:element name="Token" type="sem:TokenType"/> 

        <xs:element name="Identifier" 

                    type="sem:IdentifierType"/> 

        <xs:element name="Value" type="sem:ValueType"/> 

        <xs:element name="Node" type="sem:NodeType"/> 

      </xs:choice> 

    </xs:sequence> 

    <!-- 

      Type of node to create. 

      --> 

    <xs:attribute name="type" type="sem:NodeTypeType" 

                  use="required"/> 

  </xs:complexType> 

 

  <!-- 

    Definition of common parameter. Parameter serves for 

    saving necessary values for further usage. Each parameter 

    must have name, the name can be same for more than one 

    parameter in one rule, if so the parameters with same name 

    in one rule could be joined into one. The joining of 

    parameters' values is defined for value parameters and 

    ExpressionNode node parameters. Integer values are summed, 

    string values are concatenated, boolean values are "orred" 

    (by the "|" operator) and ExpressionNode parameters are 

    joined into the List<ExpressionNode> of them. All other 

    parameter values just overwrites the old value. 

    --> 

  <xs:complexType name="ParameterType"> 

    <xs:choice> 

      <xs:element name="Reference" type="sem:ReferenceType"/> 

      <xs:element name="Token" type="sem:TokenType"/> 

      <xs:element name="Identifier" 

                  type="sem:IdentifierType"/> 

      <xs:element name="Value" type="sem:ValueType"/> 

      <xs:element name="Node" type="sem:NodeType"/> 

    </xs:choice> 

    <xs:attribute name="name" type="xs:string" 

                  use="required"/> 

  </xs:complexType> 

   

  <!-- 

    Definition of save part of rule, in which are specified 

    all parameters to save for further usage, eg.: parameter 

    for node constructor used in create part of rule. 

    --> 

  <xs:complexType name="SaveType"> 
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    <xs:sequence> 

      <xs:element name="Parameter" type="sem:ParameterType" 

                  maxOccurs="unbounded"/> 

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

   

  <!-- 

    Definition of create part of rule, in which are specified 

    all semantic nodes which should been created in current 

    syntactic node. 

    --> 

  <xs:complexType name="CreateType"> 

    <xs:sequence> 

      <xs:element name="Node" type="sem:NodeType" 

                  maxOccurs="unbounded"/> 

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

   

  <!-- 

    Definition of semantic rule. The rule can contain Create 

    or Save or both parts and must have name which is mapped 

    to the name of syntactic rule compound from left side name 

    and right side name. The rule name syntax is:  

    "left side"->"right side". 

    --> 

  <xs:complexType name="RuleType"> 

    <xs:sequence> 

      <xs:element name="Create" type="sem:CreateType" 

                  minOccurs="0"/> 

      <xs:element name="Save" type="sem:SaveType" 

                  minOccurs="0"/> 

    </xs:sequence> 

    <xs:attribute name="name" type="xs:string" 

                  use="required"/> 

  </xs:complexType> 

 

  <!-- 

    Definition of root element. The constraints defines that 

    rule name must have unique name within whole 

    configuration. 

    --> 

  <xs:element name="SemanticAnalyzer"> 

    <xs:complexType> 

      <xs:sequence> 

        <xs:element name="Rule" type="sem:RuleType" 

                    minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

      </xs:sequence> 

    </xs:complexType> 

 

    <!-- 

      Every rule name must be unique within document. 

      --> 

    <xs:unique name="Rule_name"> 

      <xs:selector xpath="sem:Rule"/> 

      <xs:field xpath="@name"/> 

    </xs:unique> 

     

  </xs:element> 

</xs:schema> 
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8.1.4. CodeGenerator.xsd 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<xs:schema id="CodeGenerator" 

targetNamespace=http://tempuri.org/CodeGenerator.xsd 

elementFormDefault="qualified" 

xmlns:cod=http://tempuri.org/CodeGenerator.xsd 

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">   

  <!-- 

    Definition of type of the accepted types by (L|R)?Operand 

    and Result elements. Values of enumeration are names of 

    stardard .NET system types. 

    --> 

  <xs:simpleType name="TypesType"> 

    <xs:restriction base="xs:string"> 

      <xs:enumeration value="System.Int32"/> 

      <xs:enumeration value="System.Double"/> 

      <xs:enumeration value="System.Boolean"/> 

      <xs:enumeration value="System.Char"/> 

      <xs:enumeration value="System.Object"/> 

    </xs:restriction> 

  </xs:simpleType> 

 

  <!-- 

    Definition of types for unary operator, which contains one 

    operand and one result type. It is used in UnaryTypeTable 

    element. 

    --> 

  <xs:complexType name="UnaryTypesType"> 

    <xs:sequence> 

      <xs:element name="Operand" type="cod:TypesType"/> 

      <xs:element name="Result" type="cod:TypesType"/> 

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 

  <!-- 

    Definition of types for binary operator, which contains 

    left operand, right operand and one result type. It is 

    used in BinaryTypeTable element. 

    --> 

  <xs:complexType name="BinaryTypesType"> 

    <xs:sequence> 

      <xs:element name="LOperand" type="cod:TypesType"/> 

      <xs:element name="ROperand" type="cod:TypesType"/> 

      <xs:element name="Result" type="cod:TypesType"/> 

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

   

  <!-- 

    Definition of table of types for unary operator, which has 

    specified at least one types for unary operator and an 

    unique name of table. 

    --> 

  <xs:complexType name="UnaryTypeTableType"> 

    <xs:sequence> 

      <xs:element name="Types" type="cod:UnaryTypesType" 

                  maxOccurs="unbounded"/> 

    </xs:sequence> 

    <xs:attribute name="name" type="xs:string" 

                  use="required"/> 

http://tempuri.org/CodeGenerator.xsd
http://tempuri.org/CodeGenerator.xsd
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  </xs:complexType> 

 

  <!-- 

    Definition of table of types for binary operator, which 

    has specified at least one types for binary operator and 

    an unique name of table. 

    --> 

  <xs:complexType name="BinaryTypeTableType"> 

    <xs:sequence> 

      <xs:element name="Types" type="cod:BinaryTypesType" 

                  maxOccurs="unbounded"/> 

    </xs:sequence> 

    <xs:attribute name="name" type="xs:string" 

                  use="required"/> 

  </xs:complexType> 

 

  <!-- 

    Definition of types for implicit conversion, used during 

    code generating. 

    --> 

  <xs:complexType name="ConversionType"> 

    <xs:sequence> 

      <xs:element name="Operand" type="cod:TypesType"/> 

      <xs:element name="Result" type="cod:TypesType"/> 

      <!-- 

        Instructions must match the name of 

        System.Reflection.Emit.OpCodes static fields, which 

        represents System.Reflection.Emit.OpCode instruction 

        with OperandType equals to 

        System.Reflection.Emit.OperandType.InlineNone. 

        --> 

      <xs:element name="Instruction" type="xs:string" 

                  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 

  <!-- 

    Definition of unary representation of operator, which 

    specifies list of instructions and type table for unary 

    operator. 

    --> 

  <xs:complexType name="UnaryType"> 

    <xs:sequence> 

      <!-- 

        Instructions must match the name of 

        System.Reflection.Emit.OpCodes static fields, which 

        represents System.Reflection.Emit.OpCode instruction 

        with OperandType equals to 

        System.Reflection.Emit.OperandType.InlineNone. 

        --> 

      <xs:element name="Instruction" type="xs:string" 

                  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

    </xs:sequence> 

    <xs:attribute name="typeTable" type="xs:string" 

                  use="required"/> 

  </xs:complexType> 

 

  <!-- 

    Definition of binary representation of operator, which 

    specifies list of instructions and type table for binary 

    operator. 
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    --> 

  <xs:complexType name="BinaryType"> 

    <xs:sequence> 

      <!-- 

        Instructions must match the name of 

        System.Reflection.Emit.OpCodes static fields, which 

        represents System.Reflection.Emit.OpCode instruction 

        with OperandType equals to 

        System.Reflection.Emit.OperandType.InlineNone. 

        --> 

      <xs:element name="Instruction" type="xs:string" 

                  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

    </xs:sequence> 

    <xs:attribute name="typeTable" type="xs:string" 

                  use="required"/> 

  </xs:complexType> 

   

  <!-- 

    Definition of code generator's rule. Rule contains the 

    operator (the exact string of operator, eg.: "+", "/", 

    ...) and unary or binary definitions of operator. It means 

    that if operator can be used as unary must have specified 

    UnaryType, or if operator can be used as binary must have 

    specified BinaryType, 

    or if operator can be used both way (unary and binary as "-") 

must have specified both types  

    (UnaryType and BinaryType). 

    --> 

  <xs:complexType name="RuleType"> 

    <xs:sequence> 

      <xs:element name="Operator" type="xs:string"/> 

      <xs:element name="Unary" type="cod:UnaryType" 

                  minOccurs="0"/> 

      <xs:element name="Binary" type="cod:BinaryType" 

                  minOccurs="0"/> 

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 

  <!-- 

    Definition of root element. Root element contains unary 

    and binary type tables, conversion table and list of 

    rules. Unary and binary type tables must have unique name 

    within all tables and rules must refer to some of this 

    names in theirs Unary/Binary elements. 

    --> 

  <xs:element name="CodeGenerator"> 

    <xs:complexType> 

      <xs:sequence> 

        <xs:element name="UnaryTypeTable" 

                    type="cod:UnaryTypeTableType" 

                    minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

           

          <!--  

            Every operand type must be unique within type 

            table. This will prevent from duplicities. 

            --> 

          <xs:unique name="Operand_type"> 

            <xs:selector xpath="cod:Types"/> 

            <xs:field xpath="cod:Operand"/> 

          </xs:unique> 
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        </xs:element> 

         

        <xs:element name="BinaryTypeTable" 

                    type="cod:BinaryTypeTableType" 

                    minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

 

          <!--  

            Every left and right operand type must be unique 

            within type table. This will prevent from 

            duplicities. 

            --> 

          <xs:unique name="LROperand_type"> 

            <xs:selector xpath="cod:Types"/> 

            <xs:field xpath="cod:LOperand"/> 

            <xs:field xpath="cod:ROperand"/> 

          </xs:unique> 

           

        </xs:element> 

 

        <xs:element name="Conversion" 

                    type="cod:ConversionType" minOccurs="0" 

                    maxOccurs="unbounded"/>         

        <xs:element name="Rule" type="cod:RuleType" 

                    minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

      </xs:sequence> 

    </xs:complexType> 

 

    <!-- 

      Every type table name must be unique within a document. 

      --> 

    <xs:unique name="UnaryTypeTable_name"> 

      <xs:selector xpath="cod:UnaryTypeTable"/> 

      <xs:field xpath="@name"/> 

    </xs:unique> 

 

    <xs:unique name="BinaryTypeTable_name"> 

      <xs:selector xpath="cod:BinaryTypeTable"/> 

      <xs:field xpath="@name"/> 

    </xs:unique> 

 

    <!-- 

      Every reference on type table name must have existing 

      type table. 

      --> 

    <xs:keyref name="Unary_typeTable" 

               refer="cod:UnaryTypeTable_name"> 

      <xs:selector xpath="cod:Rule/cod:Unary"/> 

      <xs:field xpath="@typeTable"/> 

    </xs:keyref> 

 

    <xs:keyref name="Binary_typeTable" 

               refer="cod:BinaryTypeTable_name"> 

      <xs:selector xpath="cod:Rule/cod:Binary"/> 

      <xs:field xpath="@typeTable"/> 

    </xs:keyref> 

 

    <!-- 

      Every operand and result type of conversion must be 

      unique within document. This will prevent from 

      duplicities. 

      --> 
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    <xs:unique name="OperandResult_type"> 

      <xs:selector xpath="cod:Conversion"/> 

      <xs:field xpath="cod:Operand"/> 

      <xs:field xpath="cod:Result"/> 

    </xs:unique> 

     

  </xs:element> 

</xs:schema> 


