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 Objektivat e lëndës   
 Lënda ka për qëllim të japë njohuri  në strukturën e kompilatorëve dhe  i teknikave  të 

përdorura në  ndërtimin e kompilatorëve, ku  përfshihet analiza leksikore, analiza sintaksore,  
gjenerimi i kodit të ndërmjetëm; pemët e sintaksës abstrakte,tabelat e simboleve si dhe 
staku i makinës; Studimi i software-ve të përdorur për ndërtimin e kompilatorëve si 
gjeneratori i analizuesit leksikor Jflex dhe gjeneratori i analizuesit sintaksor Java  CUP; 
Ndërtimi i  një kompilatori për gjuhën minijava duke përdorur teknikat më sipër do të jetë  
projekti i lëndës. 
 

 
 Përmbajtja   
 Kompilatorët dhe gjuhët formale. Përshkrimi i fazave të ndërtimit të kompilatorëve. Gjuhët 

Formale. Klasifikimet.  Analiza Leksikore.Leksiku dhe dhe fjalët e vecanta.Shprehjet e 
rregullta.Automata me gjendje të fundme .Finite Automata e papërcaktuar. Gjeneruesit e 
analizuesve leksikor.Analiza leksikore e programit. 
Analiza sintaksore.Gjuhët e lira nga përmbajtja (CFL). Parsimi me parashikim.Parsimi LR. 
Përdorimi i gjeneruesve sintaksor. Parësimi LL(k), Bashkësitë FIRST dhe FOLLOW.Parsimi 
LR(k). Gjenerimi i parserit, parsimi i MiniJavës. Sintaksa Abstrakte.Veprimet kuptimore. 
Pemët abstrakte të parsimit.Vizitorët në Pemë. Sintaksa abstrakte e një programi. Gjuha 
MiniJava dhe projekti i një kompilatori. AST-te dhe vizitorët. Tabelat e simboleve. Kontrolli i 
tipeve të të dhënave në MiniJava.Kontrolli i tipeve të një programi. Aktivizimi i 
Rekordeve.Funksionet e rendit të lartë. Kuadri i stakut. Kuadri i programit Kalimi në kode të 
ndërmjetme.Pemët e paraqitjes së ndërmjetme. Kalimi në Pemë.Deklarimet.Përcaktimet e 
variablave , funksioneve, klasave dhe objekteve.Kalimi në pemë i një programi. Paketa Tree, 
përkthimi në pemë IR; Menaxhimi i matricave, menaxhimi i kushteve, menaxhimi i 
deklaratave.. Blloqet bazë dhe gjurmët.Pemët kanonike. Transformimet. Degët e 
kushtëzuara.Gjurmët.Gjurmët optimale. Përzgjedhja e instruksioneve.Përzgjedhja e 
instruksioneve për MiniJava. Algoritmet për përzgjedhjen e instruksioneve. Përzgjedhja e 
instruksioneve për MiniJava. Analiza e egzistencës, ekuacioni i rrjedhës së të dhënave. 
Grafet e interferencës, analiza e ekzistencës për Minijava. Optimizimi.Alokimi i regjistrave, 
ngjyrosja.. Analiza e rrjedhës së të dhënave, arritja e përcaktimeve, shprehjet e 
disponueshme. Arritja e shprehjeve, transformimet, analiza e kopjeve. Optimizimi i cikleve, 
llogaritjet e pavarura nga ciklet; variablat e induktuara nga ciklet  .Përfundimi i fazave të 
ndërtimit të një kompilatori.. 
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