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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 

Η παρούσα διπλωματική διεκπεραιώθηκε για την εκμάθηση των βασικών ιδιοτήτων 

των μεταγλωττιστών και συγκεκριμένα για την εκμάθηση της Συντακτικής και 

Σημασιολογικής ανάλυσης και την δημιουργία Συντακτικών αναλυτών με χρήση του 

μετεργαλείου Yacc.  

 

Για την υποστήριξη της διδασκαλίας δημιουργήθηκε πλατφόρμα σε moodle 

κατάλληλη για εξ αποστάσεως μάθηση στην οποία συμπληρώθηκε το απαραίτητο 

εκπαιδευτικό θεωρητικό και πρακτικό υλικό που αποτελείται από τεστ, σημειώσεις 

ανά εκπαιδευτική εβδομάδα, εργαστηριακές ασκήσεις και το απαραίτητο λογισμικό. 

Σκοπός είναι η εύκολη και άμεση πρόσβαση στο σύνολο του διαθέσιμου υλικού από 

τους φοιτητές ώστε να επιτευχθούν καλύτερα και μετρήσιμα αποτελέσματα στην 

εκμάθηση του αντικειμένου. Η αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου τρόπου 

διδασκαλίας δοκιμάστηκε στην πράξη σε ένα δείγμα φοιτητών του Τμήματος 

Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, 

Παράρτημα Καστοριάς, και αξιολογήθηκε με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου 

σχετικά με την πλατφόρμα και τους διδάσκοντες, διαδικασία που επίσης 

ενσωματώθηκε στην πλατφόρμα, και από την οποία εξήχθησαν σημαντικά 

συμπεράσματα που παρουσιάζονται στην εργασία. 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

 

This current essay was completed for teaching the basic properties of compilers, 

particularly the Syntax and Semantic Analysis and the creation of Syntax Analysts 

with the use of Yacc.  

 

A platform based on Moodle,  suitable for distance learning, was created, 

complemented with the necessary theoretical and practical training material consisting 

of tests, weekly educational notes, laboratory exercises and the necessary software. 

The purpose is the easy and instant access to all the material available by all students 

in order to achieve measurably better results in the learning of the object of compilers. 

The effectiveness of this teaching model was tested in a sample of students from the 

Informatics and Computer Technology Department of the Technological Educational 

Institution of Western Macedonia, departure of Kastoria, and was assessed with the 

completion of a questionnaire related to the platform and their teachers, a process that 

also incorporated in the platform, and from which important conclusions were reached 

that are presented in the essay.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

 

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας – ΤΠΕ 
 

1.1 Εισαγωγή στις ΤΠΕ 

 

Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας – ΤΠΕ (Information and 

CommunicationTechnologies – ICTs) χρησιμοποιούνται για να διευκολύνουν και να 

ενισχύσουν την παραδοσιακή διδασκαλία στην τάξη, ή ακόμα και για να την 

αντικαταστήσουν. Η αξία του λογισμικού ως μέσο ενίσχυσης της διαδικασίας 

εκμάθησης έχει αναγνωριστεί ευρέως. Υπάρχουν πολλές παιδαγωγικές διαστάσεις 

σχετικά με τη χρήση λογισμικού. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται: η απεικόνιση των 

αφηρημένων εννοιών, η προσομοίωση των διαδικασιών, η συμβολή στην υποκίνηση 

του ενδιαφέροντος των μαθητών και η παροχή ενός περιβάλλοντος πειραματισμού 

(χωρίς κόστος και κινδύνους). Η εισαγωγή των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό σύστημα έχει 

τη δυνατότητα να αλλάξει ριζικά το εκπαιδευτικό πλαίσιο με την εισαγωγή νέων 

εργαλείων και μεθόδων εκμάθησης όπως οι πλατφόρμες εκμάθησης και η 

εξατομικευμένη μάθηση (τόσο από άποψη περιεχομένου, όσο και από άποψη 

μεθόδου). Ο μακροπρόθεσμος στόχος της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης είναι να διευκολυνθεί, μέσω της διαδεδομένης χρήσης των ΤΠΕ, ένα 

περιβάλλον δια βίου μάθησης, το οποίο θα επιτρέπει σε όλους τους ευρωπαίους 

πολίτες να επιλέξουν τη θέση, τη μέθοδο και το χρόνο για να μάθουν. Πολλές χώρες 

έχουν αλλάξει τον τρόπο προσέγγισης της εκπαίδευσης ενσωματώνοντας τις ΤΠΕ στη 

διαδικασία διδασκαλίας. Εντούτοις, το γεγονός ότι πολλοί εκπαιδευτικοί δεν έχουν 

επιμορφωθεί στον τομέα αυτό εμποδίζει την περαιτέρω ανάπτυξη αυτής της 

τεχνολογίας. Επιπλέον, απαιτείται η υποστήριξη των σχολικών εργαστηρίων από 

εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, ωστόσο οι υψηλές δαπάνες για τον πλήρη 

εξοπλισμό των εργαστηρίων και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού εμποδίζουν 

τη διαδικασία. 

 

Η  ραγδαία ανάπτυξη  των ΤΠΕ συνέβαλε, εξάλλου, σημαντικά στην  αλλαγή 

των δεδομένων στην παραγωγή και στη  διάδοση της γνώσης  από τα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα  παρέχοντάς  στα  τελευταία  τη  δυνατότητα  εμπλουτισμού  των 

δραστηριοτήτων τους με  προγράμματα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Η  αξιοποίηση  

των ψηφιακών  και διαδικτυακών τεχνολογιών εντάσσεται σε  προσπάθειες  

συνεργασίας  και ανταλλαγής  εμπειριών μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στο 

πλαίσιο πολιτικών εξοικονόμησης πόρων και βελτίωσης της ποιότητας της 

εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτών των προσπαθειών αναπτύσσεται σε παγκόσμιο  

επίπεδο μεγάλο ενδιαφέρον για  την  ανάπτυξη υπηρεσιών Τηλεκπαίδευσης και την  

εφαρμογή  τους τόσο στην  Πρωτοβάθμια,  Δευτεροβάθμια  και Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση όσο και στην  τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Η 

ανάπτυξη εφαρμογών Τηλεκπαίδευσης έχει ως στόχο την παροχή ίσων ευκαιριών για 

μάθηση  και κατάρτιση  χωρίς  χωροχρονικές δεσμεύσεις, την  αύξηση  του  αριθμού 

των εκπαιδευομένων,  την ευελιξία στα προγράμματα σπουδών και τη χρησιμοποίηση 

ποικιλίας εκπαιδευτικών μέσων που  μπορούν να  καλύψουν τις  μαθησιακές 

ιδιαιτερότητες κάθε εκπαιδευόμενου 

.  
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1.2  Πλεονεκτήματα της Διδασκαλίας με χρήση ΤΠΕ 

 

Σύμφωνα με τα διεθνή και ελληνικά βιβλιογραφικά δεδομένα που στηρίζονται 

σε διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις, τα οφέλη από τη διδασκαλία με χρήση 

νέων τεχνολογιών είναι:  

 

Γνωστικά: 

 

 Είναι δυνατή η επεξεργασία της πληροφορίας. 

 Μεγιστοποιούνται οι πληροφοριακές πηγές και συνεχώς αυξάνονται οι 

δυνατότητες για πρόσβαση σε πληροφορίες, γνώσεις, εμπειρίες, πρακτικές και 

για οικοδόμηση τηε εξειδίκευσης, τη νοητικής ανάπτυξης, της μάθησης, της 

γνώσης και της αξιολόγησης αυτής εντός και εκτός εκπαιδευτικού χώρου. 

 Απελευθερώνει τη διδασκαλία και τη µάθηση από τα φυσικά όρια της 

αίθουσας διδασκαλίας 

 Οι φοιτητές οδηγούνται ευκολότερα σε καταστάσεις προβληματισμού και 

επίλυσης προβλημάτων και γενικά σε νοητικές διεργασίες και δεξιότητες 

υψηλότερης τάξεως: πρόβλεψη, δημιουργία υποθέσεων, σχεδιασμός, λήψη 

αποφάσεων, ανάλυση, αναφορά. 

 Το νέο περιβάλλον μάθησης επιτρέπει την άσκηση όχι μόνο στο γραπτό λόγο 

αλλά και στον προφορικό αλλά και στο πρακτικό κομμάτι της εκπαίδευσης.  

 Παρέχει πρόσβαση σε µεγάλες ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες 

 Ο Η/Υ δεν έχει προσωπική σχέση με τους φοιτητές, όπως συμβαίνει με τον 

καθηγητή, συνεπώς δεν τους κρίνει και έτσι η μάθηση γίνεται πιο αποδεκτή 

από αυτούς και κατ’επέκταση πιο αποτελεσματική. 

 Είναι δυνατή η εύκολη αποθήκευση, εκτύπωση και μεταφορά κειμένων, 

εικόνων, ήχων κτλ που σχετίζονται με το αντικείμενο προς εκμάθηση.  

 Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση γίνεται απεριόριστος ο αριθμός των 

ακροατηρίων με τους λιγότερους δυνατούς καθοδηγητές μειώνοντας το 

κόστος από την παραδοσιακή μορφή διαλέξεων και τη διάθεση του έντυπου 

εκπαιδευτικού υλικού.  

 Βελτιώνεται το μαθησιακό περιβάλλον, που γίνεται φιλικό και ενθαρρύνει την 

ενεργό συμμετοχή και αλληλεπίδραση. 

 

1.3  Μειονεκτήματα της Διδασκαλίας με χρήση ΤΠΕ 

 

Ωστόσο πέρα από τα πολλαπλά αυτά πλεονεκτήματα - τα όποια αποτελούν μόνο 

μέρος του συνόλου των πλεονεκτημάτων που μπορεί να προσδώσουν οι ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση – υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα.  

 

 Κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας 

 Η διδασκαλία διεξάγεται με αργούς ρυθμούς, ιδίως όταν οι φοιτητές δεν είναι 

εξοικειωμένοι με την χρήση Η/Υ.  

 Δεν υπάρχει σωστός έλεγχος όσων αφορά την σωστή χρήση του Η/Υ και την 

πλοήγηση στο διαδίκτυο κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής ώρας. 

Παρατηρούνται φαινόμενα όπου οι φοιτητές χάνουν το ενδιαφέρον τους και 

ασχολούνται με προσωπικά ενδιαφέροντα (κοινωνική δικτύωση, παιχνίδια, 

ενημέρωση) 

 Απομόνωση και έλλειψη κοινωνικότητας 
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 Η έλλειψη ενός γενικού πλαισίου σε σχέση µε το πως αυτές οι τεχνολογίες θα 

συνδυαστούν µε τις παραδοσιακές µεθόδους διδασκαλίας (πχ εξετάσεις)  

 Νέοι τρόποι ηλεκτρονικής αντιγραφής και αλλοίωσης αποτελεσμάτων 

εξετάσεων και κουίζ μέσω email, chat κτλ 
 

1.4  E-learning 
 

Η  βασική αντίληψη πάνω στην οποία θεμελιώνεται η αναγκαιότητα της χρήσης 

ψηφιακών και διαδικτυακών τεχνολογιών  στη μάθηση, εκπαίδευση και κατάρτιση, 

είναι το ότι ο σύγχρονος άνθρωπος πρέπει  να έχει την εξασφαλισμένη δυνατότητα να 

μαθαίνει με πολλαπλούς τρόπους (plurimedia modalities), να έχει ίσες ευκαιρίες για 

μάθηση & κατάρτιση απαλλαγμένες από χωροχρονικές δεσμεύσεις, να έχει επιλογές 

στο πως και τι θα μαθαίνει και  να αποτελεί το «κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας» 

(open & flexible learning philosophy). 

 

Στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης, διεξάγεται σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο 

έρευνα και ανάπτυξη στο τομέα  της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) καθώς και 

στο τομέα των  προηγμένων μαθησιακών τεχνολογιών. To e-learning είναι η 

διαδικασία εκμάθησης όπου η εκπαίδευση ή ακριβέστερα η μαθησιακή διαδικασία 

εκτελείται μέσα από τις σύγχρονες τεχνολογίες όπως προγράμματα υπολογιστών. Ο 

μαθητής εκπαιδευόμενος έχει συνήθως πλήρη έλεγχο του ρυθμού προόδου, ενώ 

ταυτόχρονα υπάρχει διαθέσιμη ή κατά βούληση υποστήριξη από τον εκπαιδευτή η 

ειδικό του θέματος. Η υποστήριξη είναι απαραίτητη, αφού στην αντίθετη περίπτωση 

θα μιλούσαμε μόνο για αυτοεκπαίδευση, η οποία θα μπορούσε να γίνει με άλλα μέσα 

π.χ. με ένα βιβλίο ή ένα εκπαιδευτικό CD-ROM. 

  

To e-learning εμπεριέχει συνεργατική εκπαίδευση και αλληλεπίδραση μεταξύ 

μαθητών και εκπαιδευτών καθώς και μεταξύ μαθητών, όπως δηλαδή συμβαίνει στην 

κλασσική εκπαίδευση, π.χ. σε μία παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας. Εξάλλου τα 

ηλεκτρονικά σεμινάρια γίνονται σε “τάξη”. Απλά αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο 

εκπαιδευτικός και οι μαθητές βρίσκονται σε διαφορετικούς χώρους και η έννοια της 

“τάξης” δημιουργείται εικονικά – π.χ. από τον υπολογιστή. Έτσι η διδασκαλία μπορεί 

ναι είναι με ασύγχρονη συνεργασία (asyncronous collaborative), με σύγχρονη 

συνεργασία (synchronous collaborative) ή σε εξατομικευμένο ρυθμό (self-paced).  

 

Στην διδασκαλία με εξατομικευμένο ρυθμό, υπάρχει συνδυασμός εκπαιδευτικών 

μέσων (βιβλία, CD-ROMs, ήχοs, εικόνες, Video εφαρμογές Computer Based Training 

κτλ.). Όλα είναι στην διάθεση του εκπαιδευόμενου όποτε και όπου εκείνος θέλει. 

Συνήθως στερείται δυνατότητας συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων με 

συμμαθητές ή με τον εκπαιδευτή (αν τα έχει πρόκειται για μια από τις παρακάτω 

κατηγορίες). 

 

Στην διδασκαλία με ασύγχρονη συνεργασία, επιβάλλεται να παρέχεται στους 

συμμετέχοντες και εκπαιδευόμενους η δυνατότητα να εργαστούν με το υλικό προς 

διδασκαλία οπουδήποτε και οποτεδήποτε, έχοντας παράλληλα πλήρη δυνατότητα 

(ασύγχρονης) επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων με τους συνεκπαιδευόμενους ή 

με τον εκπαιδευτή.  

 

Αντίθετα στην διδασκαλία με σύγχρονη συνεργασία, οι συμμετέχοντες 

βρίσκονται ο καθένας στον δικό του χώρο (γραφείο, σπίτι κτλ.), αλλά μπορεί μέσω 
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τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης (Internet, WAN, LAN) να συμμετέχουν σε μια 

“ζωντανή” εικονική αίθουσα διδασκαλίας. Μέσω της συμμετοχής εκτελούνται όλες ή 

μέρος των μαθησιακών διαδικασιών, όπως μελέτη μέσα από να τρέχει εκπαιδευτικές 

εφαρμογές, να παρακολουθεί τον ηλεκτρονικό πίνακα, να συμμετέχει σε audio και 

video conferences, να συμμετέχει σε συζητήσεις με τους συμμαθητές και τον 

εκπαιδευτή κτλ. Απαιτεί φυσικά τον χρονικό συντονισμό των συμμετεχόντων 

 

1.5 Πλεονεκτήματα του E-Learning. 
 

 Είναι πάντα διαθέσιμο, μπορούμε να το επαναλαμβάνουμε.  

 Είναι παντού διαθέσιμο, δηλαδή όπου και να είμαστε. 

 Είναι διαθέσιμο σε όλους  που έχουν στην διάθεση τους απλά μέσα, όπως ένα 

PC, και δεν απαιτεί οργανωμένους χώρους εκπαίδευσης. 

 Είναι εξαιρετικά πλούσιο (ή μπορεί να είναι) σε περιεχόμενο. 

 Είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό, όταν γίνεται σωστά εξαιρετικά προηγμένο 

τρόπο παρουσίασης: πολυμέσα, βίντεο, ήχος, κείμενα, εικόνες, παραστάσεις, 

ομιλία, διαλογική συνεργασία. 

 Παραδίδεται με πολλούς τρόπους ώστε να ταιριάζει στις προτιμήσεις του 

εκπαιδευομένου: αυτοδιδασκαλία, με ασύγχρονη συνεργασία, σύγχρονη 

διδασκαλία, επικοινωνία τόσο με τον εκπαιδευτή όσο και τους συμμαθητές. 

 Συνεχή βελτίωση του περιεχομένου και της αποτελεσματικότητας.  

 Πλήρης ελευθερία από το ξεπερασμένο μοντέλο της “σειριακής διδασκαλίας” 

επιτρέποντας δυναμικό “hyper learning”, δηλαδή μάθηση με τον τρόπο που 

ταιριάζει στον καθένα. 

 Συμμετοχική μάθηση με ενεργούς εκπαιδευόμενους αντί για παθητικούς 

δέκτες 

 Τμηματοποίηση τόσο της παρουσίασης όσο και του περιεχομένου 

προσφέροντας δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης και δημιουργίας κοινής 

βάσης για πολλά θέματα. 

 Διαχείριση της προόδου και ανταλλαγής απόψεων με εκπαιδευτές και 

συμμετέχοντες. 

 Μέτρηση της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και επομένως του 

αποτελέσματος στης επένδυσης. 

 Συνεχής βελτίωση του περιεχομένου του αντικειμένου εργαλείων, 

παρουσίασης. 

 Εξοικονόμηση πόρων και κόστους για όλους τους συμμετέχοντες: Φορείς, 

Εκπαιδευτές, Εκπαιδευόμενους. 

 Νέες ευκαιρίες για αύξηση των δραστηριοτήτων σε ακαδημαϊκά ιδρύματα και 

φορείς εκπαίδευσης.  

 Νέες ευκαιρίες για εκπαίδευση σε προσωπικό, πολίτες και μαθητές για θέματα 

που δεν τους ήταν διαθέσιμα δυνατόν (κόστος, χρόνος, χώρος). 

 Απεριόριστος πρακτικά αριθμός εκπαιδευομένων, δραστική μείωση ανάγκης 

προγραμματισμού δασκάλων, αιθουσών, εκπαιδευομένων. 

 Δυνατότητα προεπιλογής από τους εκπαιδευόμενους μεταξύ παρόμοιων 

διαθέσιμων θεμάτων. 

 Δημιουργία ατομικών προγραμμάτων εκπαίδευσης. 

 Πιστοποίηση Δεξιοτήτων ή Γνώσεων κτλ. 
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Τα παραπάνω πέραν από ένας κατάλογος πλεονεκτημάτων που προσφέρει το e-

learning είναι ταυτόχρονα και μία σειρά από προδιαγραφές που πρέπει να πληρεί η 

πλατφόρμα, τα εργαλεία ανάπτυξης και ευκολίες διαχείρισης και παρακολούθησης 

της εκπαίδευσης και φυσικά το περιεχόμενο της (που αναπτύσσεται ή οργανώνεται με 

την χρήση της πλατφόρμας). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

 

Συστήματα διαχείρισης μάθησης – ΣΔΜ 
 

 

2.1  Εισαγωγή στα ΣΔΜ 

 

Οι πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης ή αλλιώς τα συστήματα διαχείρισης 

μάθησης είναι η βασική τεχνολογική υποδομή λογισμικού για τα περιβάλλοντα 

ηλεκτρονικής μάθησης και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning). Στη διεθνή 

βιβλιογραφία τα συστήματα διαχείρισης μάθησης (ΣΔΜ) αναφέρονται κυρίως με 

τους όρους Learning Management Systems, Virtual Learning Environments και 

Course Management Systems. Τα ΣΔΜ είναι λογισμικά που εμφανίστηκαν στο 

δεύτερο μισό της δεκαετίας του ’90 και συνδυάζουν τη λειτουργικότητα των 

επικοινωνιών μέσω υπολογιστή, τις online μεθόδους παράδοσης διδακτικών υλικών 

και τα εργαλεία διαχείρισης της μαθησιακής διαδικασίας, παρέχοντας ένα 

ολοκληρωμένο διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης. Το Learning Circuits Glossary 

ορίζει τα ΣΔΜ ως ≪Λογισμικό, το οποίο αυτοματοποιεί τη διαχείριση της 

εκπαίδευσης. Ένα Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης εγγράφει τους χρήστες, καταχωρεί 

τα μαθήματα σε καταλόγους, καταγράφει τα δεδομένα των σπουδαστών και 

υποβάλλει αναφορές στη διοίκηση. Συνήθως δεν προσφέρει δυνατότητες συγγραφής, 

αλλά εστιάζει στη διαχείριση μαθημάτων που δημιουργούνται από πληθώρα άλλων 

πηγών, όπως είναι τα Συστήματα Διαχείρισης Εκπαιδευτικού Υλικού. Τα ΣΔΜ 

στηρίζονται σε μια ποικιλία από πλατφόρμες ανάπτυξης, από αρχιτεκτονικές 

βασισμένες σε Java EE μέχρι Microsoft .NET, και συνήθως χρησιμοποιούν στο βάθος 

μια στιβαρή βάση δεδομένων. 

 

Τα ΣΔΜ χρησιμοποιούνται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια, 

δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια), καθώς και στην κατάρτιση, επειδή προσφέρουν 

αρκετά πλεονεκτήματα σε εκπαιδευόμενους, εκπαιδευτές και στους εκπαιδευτικούς 

οργανισμούς, αίροντας χωρικούς και χρονικούς περιορισμούς στη διαδικασία 

μάθησης.  

 

2.2  Εργαλεία 

 

Τα ΣΔΜ είναι ενοποιημένα (integrated) συστήματα λογισμικού που 

εμπεριέχουν διάφορα εργαλεία στους εκπαιδευτικούς σχεδιαστές και στους 

διαχειριστές, αναφορικά με την oργάνωση και τη διανομή του μαθησιακού υλικού, τη 

διαχείριση των μαθημάτων, την αξιολόγηση των μαθητών, τα εργαλεία επικοινωνίας 

και συνεργασίας, τη διαχείριση των εκπαιδευόμενων σε ένα οργανισμό, κλπ. 

Τα εργαλεία αυτά μπορούν να ταξινομηθούν σε συγκεκριμένες ομάδες:  

 Εργαλεία Διαχείρισης Τάξης (Class Management), για τη διαχείριση των 

εκπαιδευόμενων, τη δημιουργία ομάδων, την έκδοση στατιστικών μαθησιακής 

πορείας, τη διαχείριση βαθμών, την ανάθεση ρόλων και δικαιωμάτων 

πρόσβασης σε ψηφιακό υλικό, κλπ. 

 Εργαλεία Διαχείρισης Περιεχομένου (Learning Content Management) για τη 

δημιουργία, δόμηση και διανομή του μαθησιακού υλικού, τη σχεδίαση του 
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χώρου εργασίας- μελέτης των εκπαιδευόμενων, την εισαγωγή και εξαγωγή 

υλικού, τη διαχείριση τωναρχείων (π.χ.backup), κλπ. 

 Εργαλεία Επικοινωνίας (Communication Tools), που περιέχουν λειτουργίες 

για τη σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας (e-mail), συζήτησης (chat), Τόπων συζήτησης στο Διαδίκτυο 

(discussion fora), συνδιάσκεψη ήχου και εικόνας (audio/video-conferencing), 

wikis, blogs, ανακοινώσεις, συνεργασία με διαμοιρασμό επιφάνειας εργασίας, 

, κλπ. 

 Εργαλεία Αξιολόγησης (Assessment Tools) για τη δημιουργία, διανομή και 

διαχείριση δραστηριοτήτων αξιολόγησης, π.χ. επίλυση ασκήσεις αυτο-

αξιολόγησης, ηλεκτρονική αποστολή εργασιών, ηλεκτρονικός φάκελος (e-

portfolio), κλπ. 

 Εργαλεία Διαχείρισης Μαθημάτων Εκπαιδευτικού Οργανισμού (Course 

Management) για τη δημιουργία, την προσαρμογή, τη διαχείριση των 

ηλεκτρονικών μαθημάτων, τη διαχείριση εγγραφών των απουσιών και 

οικονομικών θεμάτων των εκπαιδευόμενων, κλπ.  

 

2.3  Διάφορα ΣΔΜ 

 

Υπάρχουν πάρα πολλά συστήματα διαχείρισης μάθησης, τόσο εμπορικά όσο και 

ανοικτού κώδικα (open source). Ενδεικτικά αναφέρονται τα: Moodle, Blackboard, 

Sakai, ATutor, eClass. Στην σελίδα http://www.edutools.info μπορούμε να δούμε τα 

πιο δημοφιλή αλλά και να τρέξουμε συγκριτικά τεστ (Εικόνα 2.1). 

 

 
Εικόνα 2.1 – EduTools 

 

 

Μερικά από τα βασικά Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης και τα βασικά 

χαρακτηριστικά και δυνατότητες τους είναι: 

http://www.edutools.info/
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BlackBoard  

 

 Εργαλεία συγγραφής περιεχοµένου  

 Προκατασκευασµένο υλικό µαθηµάτων  

 Προσαρµοστικότητα. Ο διδάσκων καθορίζει την πορεία µάθησης ορίζοντας ή 

απορρίπτοντας την πρόσβαση κάποιου σπουδαστή σε συγκεκριµένο υλικό. 

 Δηµιουργία πολλαπλών φόρουµ συζήτησης  

 Online αξιολόγηση και επισκόπηση της προόδου ενός µαθητή  

 Σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης (κατατάσσει τους µαθητές σταδιακά σε 

profiles µε βάση τη συµµετοχή και τις επιδόσεις τους και ειδοποιεί τον 

διδάσκοντα προκειµένου αυτός να επιλέξει την πορεία µάθησης)  

 ∆ηµιουργία µαθησιακές κοινότητες µε online συζητήσεις 

 

eClass 

 

 Έχει απλή διεπαφή  

 Αποδοχή πολλών φορµάτ περιεχοµένου (word, pdf, powerpoint, flash, 

windows media, κλπ)  

 Εύκολη οργάνωση του περιεχοµένου (µετακινήσεις, αντιγραφές)  

 Εµφάνιση ανάλογη µε τους γνωστούς browsers για διευκόλυνση των χρηστών  

 FTP Publishing  

 Visual HTML Editing  

 Ενσωµατωµένη µηχανή αναζήτησης  

 Γρήγορη και εύκολη παραγωγή αυτοβαθµολογούµενων διαγωνισµάτων  

 Πολύγλωσση υποστήριξη 

 

 

Moodle  

το οποίο θα αναλύσουμε εκτενέστερα στο επόμενο κεφάλαιο. Το Moodle είναι το 

κυρίαρχο ΣΔΜ  κατέχοντας περίπου το 30% της αγοράς των συστημάτων αυτών. Τον 

Οκτώβριο του 2010 το Moodle είχε 49.952 εγγεγραμμένους εξυπηρετητές, που 

εξυπηρετούσαν 37 εκατομμύρια χρήστες σε 3.700.000 μαθήματα. Αν και το Moodle 

είναι ένα ΣΔΜ ανοικτού κώδικα και μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να το εγκαταστήσει 

στις δικές του υποδομές. 

 

Πάνω στο Moodle είναι βασισμένο το πρακτικό κομμάτι της εργασίας αυτής όπου 

βρίσκεται εγκατεστημένη εκπαιδευτική πλατφόρμα εκμάθησης των μεταεργαλείων 

lex και yacc στο URL:  http://www.metaglotistes.info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.metaglotistes.info/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

 

Σύστημα διαχείρισης μάθησης Moodle 
 

 

3.1 Εισαγωγή στο Moodle 

 

Το Moodle είναι δωρεάν σύστημα εξ' αποστάσεως διδασκαλίας και 

χρησιμοποιείται για τη δημιουργία εικονικών (virtual) μαθημάτων. Είναι ένα 

σύστημα διαχείρισης μαθημάτων (Course Management System – CMS), ένα σύστημα 

διαχείρισης μάθησης Learning Management System (LMS) ή ένα σύστημα εικονικής 

μάθησης (Virtual Learning Environment – VLE), ή πιο απλά ένα πακέτο λογισμικού 

για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών μαθημάτων μέσω Διαδικτύου, που προσφέρει 

ολοκληρωμένες  υπηρεσίες  Ασύγχρονης  Τηλεκπαίδευσης.  Είναι  ένα  δικτυακό  

πρόγραμμα ανοιχτού/ελεύθερου  λογισμικού,  συστήματος  διαχείρισης  

εκπαιδευτικού  περιεχομένου  (Course Management  System).  Το  όνομά  του  

παράγεται  από  τα  αρχικά  των  λέξεων:  Modular  Object Oriented Developmental 

Learning Environment (Μορφωματικό Αντικειμενοστραφές Αναπτυξιακό 

Εκπαιδευτικό Περιβάλλον) και δημιουργήθηκε το 1999 από τον Αυστραλό Martin 

Dougiamas ως μέρος του Phd του. 

 

Το Moodle παρέχεται ελεύθερα ως Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα (υπό τους όρους 

της άδειας GNU Public License). Αυτό σημαίνει ότι βασικά το Moodle έχει 

πνευματικά δικαιώματα. Μας επιτρέπει να αντιγράφουμε, χρησιμοποιούμε και να 

διαφοροποιούμε το Moodle με το δεδομένο ότι συμφωνούμε  στο:  να  παρέχουμε  

τον  πηγαίο κώδικα  στους  άλλους,  να  μη  διαφοροποιούμε  ή αφαιρούμε την 

αρχική άδεια και πνευματικά δικαιώματα και να εφαρμόζουμε την ίδια άδεια σε όλες 

τις παραγόμενες εργασίες. 

 

Το Moodle μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε υπολογιστή μπορεί να τρέξει 

PHP και να μπορεί να υποστηρίξει μια βάση δεδομένων τύπου SQL (για παράδειγμα 

MySQL). Μπορεί να τρέξει κάτω από Windows και Mac λειτουργικά συστήματα 

καθώς και σε πολλές εκδοχές του Linux (για παράδειγμα Red Hat ή Debian GNU).  

 

Με τη φράση σύστημα διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου εννοούμε την 

πλατφόρμα της τηλεκπαίδευσης. Για να λειτουργήσει 100% οποιαδήποτε πλατφόρμα, 

χρειάζεται να τροφοδοτηθεί με πληροφορίες. Τέτοιες πληροφορίες όπως  παράδοση  

μαθήματος,  χρήσιμες  συνδέσεις  εντός  και  εκτός  δικτύου, έγγραφα, παρουσιάσεις, 

προγράμματα, διαγωνίσματα κλπ μπορεί να τις δίνει ο εκπαιδευτικός οι οποίες 

αποθηκεύονται στο μάθημά του. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην χρειαστεί να τις 

ξαναγράψει σε περίπτωση που του ζητηθεί αργότερα να  διδάξει το ίδιο μάθημα ξανά. 

Με τη διαδικασία ανάκτησης μαθήματος από την πλατφόρμα, μπορεί να πάρει όλες 

αυτές τις πληροφορίες σε κάποιο μέσο και να τις εγκαταστήσει αργότερα σε κάποια 

άλλη πλατφόρμα moodle. Ο σκοπός είναι να μη χρειαστεί να ξοδέψει ξανά χρόνο για 

τον ίδιο σκοπό. Οι εκπαιδευόμενοι από τη μεριά τους απολαμβάνουν τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες της πλατφόρμας με ενδιαφέρον αφού βρίσκονται σε ένα χρηστικό, 

πολυεπίπεδο και ενδιαφέρον διαδραστικό περιβάλλον. 
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Όπως κάθε πλατφόρμα εκμάθησης, έτσι και η πλατφόρμα Moodle δίνει 

πρόσβαση σε έναν προσωπικό δικτυακό χώρο όπου οι εκπαιδευτές μπορούν να 

αποθηκεύσουν τα μαθήματα και τα επιτεύγματά τους, και κάθε εκπαιδευόμενος έχει 

πρόσβαση σε διδακτικό υλικό και σε εργαλεία που υποστηρίζουν τον 

προγραμματισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών. Η εφαρμογή υποστηρίζει την 

«εξατομικευμένη  μάθηση»,  επιτρέποντας  στους  εκπαιδευτές  να  προσαρμόσουν  

το  πρόγραμμα σπουδών βάσει των μεμονωμένων αναγκών των εκπαιδευομένων 

τους. Κύρια χαρακτηριστικά είναι η επικοινωνία και η συνεργασία και ο εντοπισμός 

της δραστηριότητας του εκπαιδευόμενου στην πλατφόρμα. 

 

Κάποια παραδείγματα χρήσης του moodle στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τόσο στην 

Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό είναι: 

 

 http://elearn.uoc.gr/  - Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 http://openlms.teipir.gr/moodle/  - ΤΕΙ Πειραιά 

 http://www.water-msc.org/e-learning/index.php – Μεταπτυχιακό  πρόγραμμα  

του Μετσόβιου πολυτεχνείου  

 http://www.pe.uth.gr/moodle/  - ΤΕΦΑΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

 http://moodle.city.ac.uk/  - City univerisity London 

 http://moodle.unitec.ac.nz/  - Unitec New Zealand 

 http://moodle.dcu.ie/  - Dublin City University  

 

 

3.2  Φιλοσοφία 

 

Ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη του Moodle πορεύεται σύµφωνα µε µία 

συγκεκριµένη φιλοσοφία εκπαίδευσης, έναν τρόπο σκέψης, ο οποίος ονοµάζεται 

«εποικοδοµητική κοινωνική παιδαγωγική (social constructionist pedagogy)».  

 

Εποικοδοµητισµός (constructivism).  

 

Σύµφωνα µε τον εποικοδοµητισµό, oι άνθρωποι δηµιουργούν νέες γνώσεις 

καθώς αλληλεπιδρούν µε το περιβάλλον. Οτιδήποτε διαβάζουν, βλέπουν, ακούν, 

νιώθουν και αγγίζουν συγκρίνεται µε την προηγούµενη γνώση που κατέχουν και αν 

µπορεί πνευµατικά να επιζήσει, τότε σχηµατίζει νέα γνώση που κουβαλούν σε όλη 

τους τη ζωή. Η γνώση ενδυναµώνεται, αν µπορεί να εφαρµοστεί επιτυχώς στο 

ευρύτερο περιβάλλον. Ο άνθρωπος δεν είναι µόνο µία τράπεζα µνήµης που παθητικά 

απορροφά πληροφορίες, ούτε µπορεί η γνώση να µεταφερθεί σε κάποιον µε την 

ανάγνωση ή την παρακολούθηση κάποιας οµιλίας.  

 

∆οµισµός ή κονστραξιονισµός (constructionism).  

 

Η µάθηση είναι ιδιαίτερα αποδοτική, όταν δηµιουργώ κάτι, για να το βιώσουν 

κάποιοι άλλοι. Αυτό µπορεί να περιλαµβάνει οτιδήποτε από µια προφορική πρόταση 

ή ένα σύντοµο ηλεκτρονικό µήνυµα έως πιο σύνθετα αντικείµενα όπως ένας πίνακας, 

ένα σπίτι ή ένα πακέτο λογισµικού. Για παράδειγµα µπορεί να διαβάσει κάποιος µία 

σελίδα κειµένου πολλές φορές και να ξεχάσει το περιεχόµενό της µία µέρα αργότερα, 

αλλά αν χρειάζεται να παρουσιάσει τις ιδέες που διάβασε σε αυτή την σελίδα σε µία 

οµάδα θεατών, τότε η κατανόηση γίνεται πολύ βαθύτερη και δένεται πολύ καλύτερα 

http://elearn.uoc.gr/
http://openlms.teipir.gr/moodle/
http://www.water-msc.org/e-learning/index.php
http://www.pe.uth.gr/moodle/
http://moodle.city.ac.uk/
http://moodle.unitec.ac.nz/
http://moodle.dcu.ie/
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µε τις υπάρχουσες ιδέες και εµπειρίες του. Αυτό γίνεται και όταν κάποιος κρατάει 

σηµειώσεις από µία διάλεξη, ακόµα και αν δεν τις διαβάσει ποτέ ξανά.  

 

Κοινωνικός Εποικοδοµητισµός ή Κονστρουκτιβισµός (social constructivism).  

 

Αυτή η εκδοχή επεκτείνει τις παραπάνω ιδέες σε µία κοινωνική οµάδα που 

δηµιουργεί ο ένας για τον άλλον. Εφαρµόζεται ένα κλίµα – κουλτούρα συνεργασίας, 

διαµοιρασµού γνώσεων και κοινής ερµηνείας. Όταν κάποιος βαπτίζεται σε τέτοιο 

κλίµα, µαθαίνει συνεχώς πώς να γίνει µέλος µιας τέτοιας κουλτούρας σε πολλαπλά 

επίπεδα.  

 

Συνδετική και ξεχωριστή συµπεριφορά (connected and separate).  

 

Αυτή η ιδέα εστιάζεται βαθύτερα στην παρακίνηση των ατόµων που 

συµµετέχουν σε µια συζήτηση. Ξεχωριστή συµπεριφορά (separate behavior) έχει 

κάποιος που προσπαθεί να παραµείνει αντικειμενικός, βασίζει τις θέσεις του σε 

γεγονότα και υποστηρίζει τις ιδέες του χρησιμοποιώντας τη λογική και αντικειµενικά 

επιχειρήµατα. Η συνδετική (connected) συμπεριφορά είναι πιο εµπαθητική 

προσέγγιση, η οποία αποδέχεται την υποκειμενικότητα και προσπαθεί ακούγοντας 

και κάνοντας ερωτήσεις να κατανοήσει την τρόπο που βλέπει ο άλλος τα πράγµατα. 

Η εποικοδοµητική (constructed) συµπεριφορά είναι όταν κάποιος είναι ευαίσθητος 

και στις δύο αυτές προσεγγίσεις και µπορεί να επιλέγει την κατάλληλη για τη 

συγκεκριµένη περίσταση. Γενικά, µία υγιής ποσότητα συνδετικής συµπεριφοράς 

µέσα σε µια κοινότητα εκπαίδευσης παρουσιάζει µία πολύ τονωτική νότα στη 

µάθηση, όχι µόνο φέρνοντας πιο κοντά τους ανθρώπους,  αλλά και προωθώντας 

βαθύτερη κατανόηση και επανεξέταση των πιστεύω που διατυπώνονται.  Με τέτοιο 

προβληµατισµό ο εισηγητής δεν εκθέτει και δεν ελέγχει πληροφορίες που θεωρεί ότι 

χρειάζεται να γνωρίζουν οι συµµετέχοντες, αλλά εστιάζει στις εµπειρίες που θα ήταν 

καλύτερες από την όψη του µαθητή. Επίσης βοηθάει η θεώρηση ότι οποιοσδήποτε 

συµµετέχει µπορεί να είναι και µαθητής και δάσκαλος. Η δουλειά του εισηγητή 

µπορεί να αλλάξει από «πηγή της γνώσης» σε κάποιον που επηρεάζει και ερµηνεύει 

ρόλους στην κουλτούρα της τάξης, συνδέοντας τους µαθητές µε προσωπικό τρόπο, 

αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες και διευθύνοντας συζητήσεις 

και δραστηριότητες που συλλογικά οδηγούν τους µαθητές προς τους εκπαιδευτικούς 

στόχους της τάξης. Προφανώς το Moodle δεν υποχρεώνει τέτοιο τρόπο 

συµπεριφοράς, αλλά αυτός ο τρόπος είναι ο καλύτερος για υποστήριξη. Στο µέλλον, 

καθώς η τεχνολογική πλευρά του Moodle θα σταθεροποιηθεί, η κύρια κατεύθυνση 

ανάπτυξης θα δοθεί στη βελτίωση της παιδαγωγικής 

υποστήριξης.  

 

 

3.3 Βασικά Χαρακτηριστικά 

 
Το Moodle υποστηρίζει: 

 

 Μικρές και μεγάλες κοινότητες μάθησης. 

 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα σχολεία και και τις επιχειρήσεις. 

 Δια βίου μάθηση. 

 Διαφορετικά στυλ μάθησης και διδασκαλίας. 
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 Διανομή δραστηριοτήτων μάθησης, καθώς και δημοσίευση πόρων 

συνεργασίας και επικοινωνίας. 

 Συμβατότητα με διαφορετικές προδιαγραφές και εργαλεία. 

 Εύκολη προσαρμογή για τους χρήστες με διαφορετικές ανάγκες. 

 

Το Moodle είναι: 

 

 Πλήρως λειτουργικό σύστημα διαχείρισης μαθημάτων. 

 Κατάλληλο  για  100%  διαδικτυακά  μαθήματα,  καθώς  και  για  την  

ενίσχυση  της πρόσωπο με πρόσωπο μάθησης. 

 Ανθεκτικό, απλό, ελαφρύ, αποδοτικό, συμβατό, προσαρμόσιμο. 

 Εύκολο στην εγκατάσταση (Σε σχεδόν οποιαδήποτε πλατφόρμα που να 

υποστηρίζει PHP. Απαιτεί μόνο μία βάση δεδομένων.) 

 Εύκολο στη χρήση  

 

Ο συνολικός σχεδιασμός του Moodle:  

 

 Προωθεί  την  παιδαγωγική  θεωρία  του  κοινωνικού  δομισμού  (συνεργασία, 

δραστηριότητες, κριτική σκέψη, κ.α.). 

 Παρέχει μονάδες με πολλά λειτουργικά στοιχεία. 

 Εύκολη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των λειτουργιών του Moodle, 

όπως αυτό κρίνεται απαραίτητο σε κάθε υλοποίηση. 

 Εύκολη τροποποίηση του γραφικού περιβάλλοντος. 

 Παρέχει  κατάλογο μαθημάτων  με  σύντομη  περιγραφή  για  κάθε  μάθημα  

και δυνατότητα πρόσβασης από επισκέπτες. 

 Επιτρέπει  την  κατηγοριοποίηση  και  αναζήτηση  των  μαθημάτων.  Μια  

μόνο πλατφόρμα Moodle μπορεί να υποστηρίξει χιλιάδες μαθήματα. 

 Δημιουργία μπλοκ με ειδήσεις,συνδέσμους κλπ..  

 Μετακίνηση των μπλοκ  που βρίσκονται στη δεξιά και αριστερή πλευρά απλά 

με το πάτημα ενός πλήκτρου. 

 Εύκολη προσθήκη πόρων 

 Έμφαση  στην  ασφάλεια.  Όλες  οι  φόρμες  υποβάλλονται  σε  έλεγχο,  τα  

δεδομένα επικυρωμένα, τα cookies κρυπτογραφούνται κτλ. 

 Οι περισσότερες περιοχές εισαγωγής κειμένου (πόροι, φόρουμ κ.λπ.) 

χρησιμοποιούν ενσωματωμένο επεξεργαστή κειμένου (WYSIWYG HTML ). 

 

Βασικά χαρακτηριστικά και λειτουργικότητα Moodle: 

 

 Υποστήριξη διαφορετικού είδος περιεχομένου 

 Πακέτα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

 Έγγραφα του Word 

 'Έγγραφα PDF 

 Αρχεία ήχου 

 Αρχεία video 

 Συνδέσμους 

 Ιχνηλασιμότητα  (καταγραφή και παρακολούθηση ενεργειών) 

 Ημερολόγιο  

 Φόρουμ συζητήσεων  
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 Δωμάτια συζήτησης 

 Ανατροφοδότηση RSS 

 Ιστολόγια 

 Wikis 

 Ομάδες 

 

 

3.4  Διαχείριση 

 
3.4.1 Διαχείριση Πλατφόρμας 

 
 Η διαχείριση της πλατφόρμας γίνεται από τον διαχειριστή- χρήστη. 

 Η πλατφόρμα ορίζεται κατά την εγκατάσταση. 

 Οι μονάδες "Θέματα" (Πρότυπα) επιτρέπουν  στο διαχειριστή να 

προσαρμόσει  το γραφικό  περιβάλλον  της  πλατφόρμας  (χρώματα,  

γραμματοσειρές,  μορφοποίηση κ.λ.π.) για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες 

της πλατφόρμας. 

 Η  μονάδα  δραστηριότητες  μπορεί  να  προστεθεί  στην  υπάρχουσα  

εγκατάσταση Moodle. 

 Πακέτα γλωσσών επιτρέπουν πλήρη προσαρμογή σε οποιαδήποτε γλώσσα. 

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πακέτα γλωσσών για περισσότερες από 70 

γλώσσες. 

 Ο κώδικας είναι PHP υπό GPL άδεια χρήσης - εύκολο να τροποποιηθεί ώστε 

να ταιριάζει στις επιμέρους ανάγκες της συγκεκριμένης πλατφόρμας Moodle. 

 

 

 

3.4.2 Διαχείριση Χρηστών 

 

 Οι στόχος είναι να μειωθεί η συμμετοχή του διαχειριστή στο ελάχιστο, 

διατηρώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο ασφάλειας. 

 Υποστηρίζει  μια  σειρά  από  μηχανισμούς  ελέγχου  ταυτότητας  μέσω  

μονάδων πιστοποίησης, επιτρέποντας την εύκολη ενοποίηση με υπάρχοντα 

συστήματα. 

 Πρότυπη μέθοδος πιστοποίησης με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-

mail): οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να δημιουργήσουν το δικό τους 

λογαριασμό σύνδεσης. Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

επαληθεύονται με επιβεβαίωση. 

 Μέθοδος  LDAP:  οι  λογαριασμοί  σύνδεσης  μπορούν  να  ελεγχθούν  από  

έναν εξυπηρετητή LDAP. Ο διαχειριστής μπορεί να προσδιορίσει τα πεδία 

μου μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 

 IMAP, POP3, NNTP: οι λογαριασμοί σύνδεσης μπορούν να ελεγχθούν με 

mail ή εξυπηρετητή NNTP. Υποστηρίζονται πιστοποιητικά SSL και TLS.  

 Οι  εκπαιδευόμενοι  καλούνται  να  δημιουργήσουν  ένα  διαδικτυακό  προφίλ 

συμπεριλαμβανομένων  φωτογραφιών  και  σύντομη  περιγραφή.  Η  

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να μην εμφανίζεται στην 

οθόνη για προστασία του χρήστη. 
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 Κάθε χρήστης μπορεί να καθορίσει τη δική τους ώρα, και κάθε ημερομηνία 

στο Moodle  μεταφράζεται  στην  ώρα  του  χρήστη  (π.χ.  Ημερομηνίες  

υποβολής, ημερομηνίες λήξης εκχώρηση  εργασίας κλπ). 

 Κάθε  χρήστης  μπορεί  να  επιλέξει  τη  γλώσσα  του  γραφικού  

περιβάλλοντος  της πλατφόρμας Moodle (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, 

Ισπανικά, Πορτογαλικά κ.τ.λ.). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

 

Πλατφόρμα εκμάθησης Μεταγλωττιστών 

www.metaglotistes.info 

 

 

4.1 Εισαγωγή 
 

Ας δούμε όμως στην πράξη την χρήση του moodle αλλά και κάποιων εκ των 

δυνατοτήτων του που ενσωματώσαμε στην live πλατφόρμα στο 

www.metaglotistes.info  

Η πλατφόρμα εγκαταστάθηκε σε Linux server (CENTOS 4.9 i686 standard) 

που βρίσκεται στις ΗΠΑ και τρέχει στα 3.2 GHz με επεξεργαστή Intel(R) Xeon™. Η 

τρέχουσα έκδοση της PHP είναι η 5.2.17. Το λογισμικό διαχείρισης του server είναι 

Cpanel (WHM 11.32.6). Στον server έχει εγκατασταθεί η έκδοση 1.9.19 του moodle.  

 

 

4.2 Αρχική σελίδα και Είσοδος 
 

Με το που θα πληκτρολογήσουμε την άνωθι διεύθυνση στον φυλλομετρητή 

μας (browser) ή πιέσουμε τον σύνδεσμο θα μεταβούμε στην πλατφόρμα. Η εικόνα 

που βλέπουμε (Εικόνα 4.1) μας ενημερώνει για τα διαθέσιμα μαθήματα και τις 

επιλογές μας. Στην πλατφόρμα αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο διαθέσιμα μαθήματα, 

τα 

 Λεξική Ανάλυση και Lex 

 Συντακτική και σημασιολογική ανάλυση. YACC 

 

 
Εικόνα 4.1 Διαθέσιμα Μαθήματα 

http://www.metaglotistes.info/
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Δίπλα από κάθε μάθημα υπάρχει και μια μικρή περίληψη του αντικειμένου 

του μαθήματος. Για την Λεξική Ανάλυση και Lex διαβάζουμε «Εκμάθηση των 

βασικών ιδιοτήτων της λειτουργίας των μεταγλωττιστών. Δημιουργία λεξικών 

αναλυτών με τη χρήση του μεταεργαλείου Lex» ενώ για το «Συντακτική και 

σημασιολογική ανάλυση. YACC» διαβάζουμε «Εκμάθηση των βασικών ιδιοτήτων 

της συντακτικής ανάλυσης των μεταγλωττιστών. Δημιουργία Συντακτικών αναλυτών 

με τη χρήση του μεταεργαλείου Yacc. Εισαγωγή στη Σημασιολογική Ανάλυση και 

υλοποίηση σημασιολογικής ανάλυσης με τη χρήση του Yacc» 

 

Στην Εικόνα 4.2 θα μεταβούμε εφόσον επιλέξουμε κάποιο μάθημα (στη 

συγκεκριμένη περίπτωση το «Συντακτική και σημασιολογική ανάλυση. YACC». Εδώ 

ο εκάστοτε χρήστης μπορεί να συνδεθεί στον προσωπικό του λογαριασμό με τη 

χρήση του username (Ονομα χρήστη) και password (κωδικός) που του έχει χορηγηθεί 

από το εκπαιδευτικό προσωπικό ή τον διαχειριστή της πλατφόρμας. Επίσης δίνεται η 

δυνατότητα να συνδεθεί κάποιος ως επισκέπτης με περιορισμένη βέβαια πρόσβαση. 

Από αυτό το περιβάλλον συνδέονται τόσο οι φοιτητές όσο και οι καθηγητές αλλά και 

οι διαχειριστές της πλατφόρμας. 

Πάνω δεξιά υπάρχει ένα drop-down menu για την αλλαγή της γλώσσας, 

ωστόσο για τους σκοπούς του μαθήματος δε κρίθηκε απαραίτητη η δίγλωσση 

υπόσταση της πλατφόρμας. 

Τέλος, υπάρχει η επιλογή κάποιος να ζητήσει βοήθεια για να συνδεθεί σε 

περίπτωση που δε θυμάται το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης. Σε εκείνη την 

περίπτωση του ζητείται το όνομα χρήστη ή το email και αποστέλλονται σε αυτό 

οδηγίες για την έκδοση νέου κωδικού. 

 

 
Εικόνα 4.2 Είσοδος 
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4.3 Εργαστηριακά Μαθήματα  
 

Αφού συνδεθούμε στο μάθημα της επιλογής μας (με το ρόλο του φοιτητή), το 

οποίο από εδώ και πέρα θα είναι το «Συντακτική και σημασιολογική ανάλυση. 

YACC» βλέπουμε την Εικόνα 4.3 η οποία αποτελείται από τα εβδομαδιαία μαθήματα 

με τις αντίστοιχες σημειώσεις, τεστ, κουίζ κτλ. που είναι τα βασικά εργαλεία για την 

εκμάθηση των μεταγλωττιστών.  

Έχουμε χωρίσει το υλικό σε έξι (6) εργαστηριακά μαθήματα σχετικά με την 

εκμάθηση των συντακτικών αναλυτών και του μεταεργαλείου yacc τα οποία τα 

βλέπουμε στην κεντρική στήλη της σελίδας. Στην πράξη, το μάθημα είναι χωρισμένο 

σε εννέα (9) εκπαιδευτικές εβδομάδες, όπου οι δύο αποτελούν τις διακοπές του 

Πάσχα (μεταξύ 29 Απριλίου και 12 Μαϊου) και η τελευταία εβδομάδα (10 με 16 

Ιουνίου) αφορά την εξέταση των εργαστηρίων, συν τα έξι (6) εργαστηριακά 

μαθήματα που προαναφέρθηκαν. 

Κάθε εργαστηριακό μάθημα αποτελείται από : 

 Τίτλο και εβδομαδιαίο αντικείμενο 

 Τις επιμέρους σημειώσεις 

 Την Εβδομαδιαία Εξέταση 

 Τα τεστ εξάσκησης 

 Τα απαραίτητα Αρχεία (εφόσον απαιτείται)  

 

Αριστερά, έχουμε μια στήλη με διάφορες επιλογές μενού: 

 Συμμετέχοντες όπου μπορούμε να δούμε κάποια στοιχεία σχετικά με ποιοι 

φοιτητές είναι εγγεγραμμένοι στο μάθημα. 

 Έρευνες όπου ο κάθε φοιτητής μπορεί να πάρει μέρος σε διάφορες έρευνες 

σχετικά με την ωφελιμότητα της πλατφόρμας, την απόδοση των διδασκόντων 

και άλλα. 

 Κουίζ. Εδώ ο φοιτητής μπορεί να δοκιμάσει τις δυνατότητές του ή να 

αξιολογηθεί για τις γνώσεις του μέσα από διάφορες ερωτήσεις και τεστ. 

 Ομάδες Συζητήσεων. Φόρουμ όπου οι φοιτητές μπορούν να γνωστοποιούν 

ερωτήσεις προς τους διδάσκοντες, προτάσεις για την βελτίωση της 

λειτουργίας του μαθήματος ή της πλατφόρμας, και να επικοινωνούν με 

άλλους φοιτητές. 

 Πηγές Πληροφοριών. Πατώντας εδώ βλέπουμε μια λίστα με τις σημειώσεις, 

αρχεία και λοιπά σχετικά με το μάθημα που έχουν αναρτήσει οι διδάσκοντες 

 Βαθμοί. Ο φοιτητής μπορεί να ενημερωθεί για τους προσωπικούς του 

βαθμούς αλλά και να δει στατιστικά στοιχεία σχετικά με την συνολική 

βαθμολογία του τμήματος. 

 Προφίλ. Εδώ δίνεται η δυνατότητα ο χρήστης να τοποθετήσει φωτογραφία 

προφίλ, να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης ή άλλα στοιχεία σχετικά με το 

προφίλ του. 

 Πρόσφατη δραστηριότητα. Μια αναφορά στις πιο πρόσφατες δραστηριότητες 

και αλλαγές που υλοποιήθηκαν στο μάθημα. Ανανεώνεται αυτόματα. 

 

Στο δεξί μενού βλέπουμε 

 Μια περίληψη του μαθήματος και των στόχων αυτού 

 Αναφορά των Τελευταίων Νέων που επίσης ανανεώνεται αυτόματα 

 Ημερολόγιο με τα επικείμενα γεγονότα όπως πχ μια εξέταση, ένα σεμινάριο 

κτλ. 
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Εικόνα 4.3 Η πλατφόρμα του μαθήματος 

 

4.4 Κουίζ 
 

Ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της πλατφόρμας είναι τα κουίζ. Εάν 

επιλέξουμε «Κουίζ» από την αριστερή στήλη,  που βρίσκεται υπό την κατηγορία 

«Δραστηριότητες» θα δούμε μια λίστα με όλα τα Κουίζ που υπάρχουν διαθέσιμα για 

τους φοιτητές από τους διδάσκοντες (Εικόνα 4.4). 

Η δραστηριότητα Κουίζ δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτή να σχεδιάσει 

και να δημιουργήσει τεστ, που περιέχουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστό-

λάθος και ερωτήσεις με σύντομες απαντήσεις. Αυτές οι ερωτήσεις φυλάσσονται σε 

μια κατηγοριοποιημένη βάση δεδομένων και μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν στο 

ίδιο μάθημα ή ακόμα και σε διαφορετικό μάθημα. Τα Κουίζ επιτρέπουν τις 

πολλαπλές προσπάθειες. Αυτή η δραστηριότητα περιλαμβάνει ευκολίες 

βαθμολόγησης. 

 

Τα κουίζ έχουν χωριστεί σε υποκατηγορίες ανάλογα με το εργαστηριακό 

μάθημα στο οποίο ανήκουν αλλά και την μορφή του εκάστοτε κουίζ. Π.χ. 

 Εβδομαδιαίο Τεστ 

 Ασκήσεις Εξάσκησης Σωστού – Λάθους 

 Ασκήσεις Εξάσκησης Πολλαπλής Επιλογής 

 Ασκήσεις Εξάσκησης Αντιστοίχησης 

 Ασκήσεις Εξάσκησης Σύντομης Απάντησης 
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Εικόνα 4.4 Κουίζ 

 

Οι πιο σημαντικοί τύποι πιθανών ερωτήσεων που δύναται να δημιουργήσει ο 

καθηγητής / υπεύθυνος μαθήματος αναλύονται παρακάτω: 

 Πολλαπλής επιλογής: Οι ερωτήσεις αυτού του τύπου είναι οι πιο συνήθεις και 

ο εκπαιδευόμενος καλείται να επιλέξει μια απάντηση από μια ομάδα 

εναλλακτικών απαντήσεων. Η χρησιμότητα των πολλαπλών επιλογών 

έγκειται κυρίως στη δυνατότητα των λάθος επιλογών να «παρασύρουν» τον 

εκπαιδευόμενο παρά στην ποιότητα των ερωτήσεων. 

 Σύντομης απάντησης: Ο εκπαιδευόμενος καλείται να συντάξει ένα σύντομο 

κείμενο, το οποίο και ελέγχεται εάν ανταποκρίνεται σε μία ή περισσότερες 

απαντήσεις. Υπάρχει η επιλογή να καταστούν οι συγκρίσεις ευαίσθητες σε 

περιπτώσεις όπως ο αστερίσκος *, οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

«Τζόκερ», καθώς αντικαθιστά πολλούς ή οποιοδήποτε 

χαρακτήρα.Παραδείγματος χάρη η απάντηση «Long*» ταιριάζει με τις 

απαντήσεις «longer», «longest» ή «long». 

 Σωστό/Λάθος: Η απάντηση σε αυτό το είδος ερώτησης έχει δύο επιλογές, 

Σωστό ή Λάθος. Ο εκπαιδευόμενος καλείται να επιλέξει τη σωστή απάντηση. 

Στην ουσία αποτελεί πολλαπλή επιλογή με δύο μόνο επιλογές. 
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 Αριθμητική: Αυτός ο τύπος ερώτησης απαιτεί έναν αριθμό για απάντηση. 

Στην πιο απλή μορφή αρκεί ένας αριθμός για απάντηση. Όμως είναι καλύτερο 

να προσδιοριστεί κλίμακα σωστών απαντήσεων ώστε να αποφευχθούν τα 

λάθη κατά την καταμέτρηση. Π.χ. στην ερώτηση «πόσο είναι 10 δια 3» είναι 

απαραίτητο να δοθεί ως απάντηση η αξία «Minimum:Maximum» δηλαδή 

3.33:3.34 (= από 3,33 έως 3,34) ώστε να θεωρηθεί σωστή οποιαδήποτε 

απάντηση μεταξύ 3,3 και 3,4 (π.χ. 3.33, 3.333, 3.3333). 

 Αντιστοίχηση: Αυτές οι ερωτήσεις είναι ιδιαίτερα δυναμικές και ευέλικτες. 

Αποτελούνται από μια λίστα με ονόματα ή δηλώσεις που πρέπει να 

ταιριάξουν απόλυτα με μία άλλη λίστα με ονόματα ή δηλώσεις, π.χ. 

«ταιριάξτε τη χώρα με την πρωτεύουσα». 

 

Επιλέγοντας κάποιο εβδομαδιαίο τεστ ο φοιτητής ενημερώνεται μεταξύ 

άλλων, όπως φαίνεται και από την Εικόνα 4.5,  για 

 το χρονικό περιθώριο που έχει για να ολοκληρώσει την εξέταση 

 το σύνολο των επιτρεπόμενων προσπαθειών 

 την εφαρμογή ή όχι ποινών 

 την μέθοδο βαθμολόγησης  

 Ο υψηλότερος βαθμός εάν ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να 

ξαναπροσπαθήσει 

 Πρώτη προσπάθεια  όπου αξιολογείται με βάση την πρώτη απόπειρα, 

ακόμα και αν δοκιμάσει πολλές φορές μετά και «σκοράρει» 

υψηλότερες βαθμολογίες από πριν.  

 Μέσος Βαθμός από το σύνολο των αποπειρών 

 Τελευταία Προσπάθεια από το σύνολο των αποπειρών 

 
Εικόνα 4.5 Εβδομαδιαίο Τεστ 

Επιλέγοντας «Προεπισκόπηση Κουίζ» ανοίγει ένα παράθυρο ειδοποίησης που 

μας ενημερώνει πάλι για το πλήθος των προσπαθειών που δικαιούμαστε και αν 
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επιθυμούμε να συνεχίζουμε. Πιέζοντας το πλήκτρο «ΟΚ» μεταβαίνουμε στο Κουίζ 

(Εικόνα 4.6) 

Πάνω αριστερά υπάρχει ένα παραθυράκι με τον διαθέσιμο υπολειπόμενο 

χρόνο το οποίο λειτουργεί με αντίστροφη μέτρηση. Όταν ο χρόνος φθάσει στο μηδέν, 

εάν ο εξεταζόμενος δεν έχει υποβάλλει τις απαντήσεις του τότε οι μέχρι τότε 

απαντήσεις υποβάλλονται αυτόματα. 

Στην κεντρική σελίδα φυσικά είναι οι ερωτήσεις και οι πιθανές απαντήσεις ή 

κενά περιθώρια για να γράψει ο φοιτητής την απάντηση που θεωρεί σωστή, ανάλογα 

πάντα με τον τύπο της ερώτησης. 

 

 

 
Εικόνα 4.6 Προεπισκόπηση Κουίζ 

 

Μετά την υποβολή των απαντήσεων βλέπουμε μια ανασκόπηση του Τεστ 

(Εικόνα 4.7) όπου ενημερωνόμαστε για το πότε ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε, το 

χρόνο που διήρκησε, την βαθμολογία και το σκορ με άριστα το 10.  

Κατεβαίνοντας πιο κάτω βλέπουμε τις απαντήσεις που υποβάλλαμε και τα 

λάθη μας, αλλά και την αξιολόγησή μας για κάθε ερώτηση και το πώς προέκυψε η 

τελική βαθμολογία. 
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Εικόνα 4.7 Ανασκόπηση Κουίζ 
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Εικόνα 4.8 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα κουίζ 

 

Ο διαχειριστής/καθηγητής του μαθήματος έχει φυσικά τη δυνατότητα να δει τα 

συγκεντρωτικά αποτελέσματα για οποιοδήποτε κουίζ, το γενικό βαθμό, τα 

αποτελέσματα του κάθε φοιτητή σε κάθε ερώτηση και το σύνολο των προσπαθειών. 

Υπάρχει δυνατότητα εξαγωγής του πίνακα αυτού σε μορφή κειμένου. ODS ή Excel. 

 

4.5 Blocks 

 
Αναφέραμε ότι τα blocks παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες στους σπουδαστές και 

βοηθούν στη λειτουργικότητα της πλατφόρμας. Στη συνέχεια περιγράφουμε τα 

βασικά blocks που δημιουργήθηκαν για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθήματος και 

είναι διαθέσιμα στους σπουδαστές. 

Block Συμμετέχοντες. Στο block Συμμετέχοντες (Εικόνα 4.9) μπορείτε να 

ενημερωθείτε για τους συμμετέχοντες του μαθήματος. Επιλέγοντας τον σύνδεσμο 

‘Συμμετέχοντες’ εμφανίζεται μια σελίδα (Εικόνα 4.10) η οποία παρουσιάζει το 

προφίλ και η δραστηριότητά τους. 

 

  
Εικόνα 4.9 block Συμμετέχοντες 
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Εικόνα 4.10 Προφίλ και Δραστηριότητα 

 

Δραστηριότητες. Στο block Δραστηριότητες (Εικόνα 4.11) μπορείτε να 

διαχειριστείτε τις διάφορες δραστηριότητες που αφορούν το μάθημα ( Κουίζ, Ομάδες 

Συζητήσεων, Πηγές πληροφοριών) 

  

Επιλέγοντας τον σύνδεσμο ‘Κουίζ’ εμφανίζεται μια σελίδα με όλα τα διαθέσιμα 

κουίζ που υπάρχουν προς τον σπουδαστή για το συγκεκριμένο μάθημα (Εικόνα 4.12). 

Κάνοντας κλικ σε κάποιο από αυτά μεταβαίνουμε στο περιβάλλον του κουίζ. 

  

 
Εικόνα 4.11 Δραστηριότητες 
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Εικόνα 4.12 Διαθέσιμα κουίζ 

 

Επιλέγοντας τον σύνδεσμο ‘Ομάδες Συζητήσεων’ μεταβαίνουμε στην καρτέλα του 

φόρουμ του μαθήματος όπου ενημερωνόμαστε για το σύνολο των ομάδων 

συζητήσεων που έχουν δημιουργηθεί.  
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Εικόνα 4.13 Φόρουμ - Θέματα προς Συζήτηση 

 

 

Επιλέγοντας ‘Φορουμ’ παρουσιάζονται επ’ ακριβώς ποια θέματα προς συζήτηση 

έχουν δημιουργηθεί και έχει τη δυνατότητα ο σπουδαστής είτε να συμμετέχει σε 

κάποιο από αυτά είτε να δημιουργήσει ένα δικό του θέμα συζήτησης (Εικόνα 4.13).  

 

Επιλέγοντας τον σύνδεσμο ‘Πηγές πληροφοριών’ εμφανίζονται στο σπουδαστή όλα 

τα διαθέσιμα αρχεία που υπάρχουν στην πλατφόρμα για την διεξαγωγή του 

μαθήματος (Εικόνα 4.14). Τα αρχεία είναι κατηγοριοποιημένα στις διδακτικές 

εβδομάδες και μπορεί να επιλέξει και να κατεβάσει οποίο από αυτά του είναι 

απαραίτητο για τη μελέτη του.  

  

Αναζήτηση στις Ομάδες Συζήτησης. Στο block Αναζήτηση στις Ομάδες Συζήτησης  

μπορείτε με  τη χρήση λέξεων κλειδιών να κάνετε αναζήτηση στο φόρουμ(Εικόνα 

4.15). Επιπλέον έχετε την δυνατότητα να κάνετε μια πιο σύνθετη αναζήτηση 

επιλέγοντας το σύνδεσμο ‘Προχωρημένη Αναζήτηση’ με τον οποίο εμφανίζεται μια 

φόρμα την οποία θα πρέπει να συμπληρώσετε. 
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Εικόνα 4.14 Πηγές πληροφοριών 

 

 

 
Εικόνα 4.15 Αναζήτηση στο φόρουμ 

 

Διαχείριση. Στο block Διαχείρισης (Εικόνα 4.16) ο σπουδαστής έχει τις εξής δύο 

επιλογές: Βαθμοί και προφίλ. Με την επιλογή Βαθμοί εμφανίζεται μια λίστα με την 

αναλυτική βαθμολογία που έχει πάρει ο μαθητής στα διάφορα τεστ του μαθήματος, 

όπως αυτή έχει καταγραφεί από το σύστημα (Εικόνα 4.17). Με την επιλογή προφίλ 

έχει τη δυνατότητα να δει το προσωπικό του προφίλ και να το τροποποιήσει αν 

βέβαια έχει τη σχετική αδειοδότηση. Μπορεί να αλλάξει τα προσωπικά του στοιχεία, 

να αλλάξει το κωδικό πρόσβασής του ή και να ακυρώσει την εγγραφή του σε ένα 

μάθημα (Εικόνα 4.18). 
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Εικόνα 4.16 block Διαχείριση 

 

 

 
Εικόνα 4.17 Βαθμοί 

 

  

 
Εικόνα 4.18 Προφίλ 

 

Επίσης υπάρχει ένα ακόμα block (Εικόνα 4.19) το οποίο είναι διαθέσιμο και ορατό 

μόνο στους διαχειριστές του εκάστοτε και περιέχει επιπλέον δραστηριότητες. 

Περιληπτικά αυτές είναι: 

 Ενεργοποίηση επεξεργασίας: Όταν ενεργοποιήσουμε την επεξεργασία, 

μπορούμε να επεξεργαστούμε το υλικό του μαθήματος. Μπορούμε να 

προσθέσουμε, να αλλάξουμε, να αφαιρέσουμε ή να αναδιαμορφώσουμε το 

υλικό. 

 Ρυθμίσεις: Αυτός ο σύνδεσμος μας οδηγεί στη σελίδα ρυθμίσεων του 

μαθήματος. 

 Ανάθεση ρόλων: Λέγοντας ρόλος εννοούμε ένα σύνολο δικαιωμάτων. Ο κάθε 

χρήστης μπορεί να έχει έναν ή περισσότερους ρόλους. Για παράδειγμα ο 
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ρόλος Φοιτητής, επιτρέπει σε έναν χρήστη να μπει σε ένα μάθημα αλλά όχι να 

βαθμολογήσει εργασίες άλλων μαθητών ή να δημιουργήσει δραστηριότητες. 

 Βαθμοί: Ο σύνδεσμος Βαθμοί εμφανίζει τους βαθμούς όλων των 

εγγεγραμμένων μαθητών. 

 Ομάδες: Με αυτή την επιλογή μπορούμε να προσδιορίσουμε τις ομάδες των 

μαθητών που επιθυμούμε. 

 Αντίγραφο ασφαλείας και Επαναφορά: Οι δύο αυτές επιλογές κάνουν ακριβώς 

ότι λέει το όνομά τους. Δημιουργούμε και επαναφέρουμε τα αντίγραφα 

ασφαλείας του μαθήματος. 

 Εισαγωγή: Η Εισαγωγή επιτρέπει στον δημιουργό του μαθήματος να εισάγει 

στο μάθημα, το υλικό οποιουδήποτε μαθήματος στο οποίο έχει πρόσβαση, και 

ανήκει στην ίδια Moodle ιστοσελίδα. 

 Αρχικές ρυθμίσεις: Οι Αρχικές ρυθμίσεις επιτρέπουν να διαγράψουμε όλα τα 

αρχεία των χρηστών του μαθήματος, χωρίς ωστόσο να διαγράφονται οι 

δραστηριότητες και οι πηγές πληροφοριών. Δηλαδή, το μάθημα επιστρέφει 

στην αρχική του κατάσταση, πριν την εγγραφή των μαθητών. 

 Αναφορές: Η σελίδα Αναφορές μας επιτρέπει να δούμε τις ημερολογιακές 

καταγραφές ενός μαθήματος ή ολόκληρης της ιστοσελίδας και την αναφορά 

ενεργειών των χρηστών. 

 Ερωτήσεις: Ο σύνδεσμος Ερωτήσεις μας οδηγεί στην σελίδα επεξεργασίας 

των ερωτήσεων. Εδώ μπορούμε να επεξεργαστούμε, να κατηγοριοποιήσουμε, 

να εισάγουμε και να εξάγουμε ερωτήσεις. 

 Αρχεία: Η σελίδα Αρχεία επιτρέπει στους καθηγητές και στους δημιουργούς 

του μαθήματος να ανεβάσουν αρχεία στην ιστοσελίδα. Αυτά τα αρχεία 

μπορούμε να τα τοποθετήσουμε στο μάθημα ώστε να έχουν πρόσβαση σε 

αυτά όλοι οι εγγεγραμμένοι χρήστες του μαθήματος. 

  

 

 
Εικόνα 4.19 Διαχείριση για τον εκπαιδευτή 

 

Πρόσφατη δραστηριότητα. Στο block Πρόσφατη δραστηριότητα (Εικόνα 4.19) 

μπορείτε να δείτε τι έχει αλλάξει στο μάθημα από την τελευταία σας σύνδεση και 
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μετά. Δηλαδή με τη βοήθεια αυτού του block ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες 

δραστηριότητες από την τελευταία σας σύνδεση. 

 

 
Εικόνα 4.20 Πρόσφατη δραστηριότητα 

 

Περιγραφή μαθήματος. Στο block Περιγραφή μαθήματος (Εικόνα 4.21) μπορείτε να 

δείτε την περίληψη του μαθήματος. Στην περίπτωσή μας είναι η εκμάθηση των 

βασικών ιδιοτήτων της λειτουργίας των μεταγλωττιστών και η δημιουργία Λεξικών 

αναλυτών με τη χρήση του μετεργαλείου Lex. 

 

  

 
Εικόνα 4.21 Περιγραφή μαθήματος 

 

Τελευταία νέα. Στο bock Τελευταία νέα (Εικόνα 4.22) μπορείτε να δείτε τα πιο 

πρόσφατα μηνύματα που έχουν καταχωρηθεί στις διάφορες ομάδες συζήτησης. Τα 

θέματα που έχουν δημιουργηθεί προς συζήτηση αφορούν, τα εργαστήρια 07 έως 12, 

τις εργασίες, προτάσεις για να γίνει το μάθημα καλύτερο, προτάσεις για να γίνει το 

site καλύτερο, τις εξετάσεις και την πρόοδο. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε και 

κάποιο καινούργιο θέμα προς συζήτηση με αφορμή οποιοδήποτε προβληματισμό 

προκύπτει σχετικά με το μάθημα. 
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Εικόνα 4.22 Τελευταία νέα 

 

Επικείμενα γεγονότα. Στο block Επικείμενα γεγονότα (Εικόνα 4.23) εμφανίζονται τα 

πιο πρόσφατα γεγονότα μετά από την τελευταία πρόσβαση σας στην πλατφόρμα. 

Είναι ουσιαστικά μια λίστα με τα γεγονότα που πρόκειται να συμβούν στο προσεχές 

μέλλον βοηθώντας σας έτσι να προγραμματίσετε καλύτερα τις δραστηριότητές σας. 

Μπορούν να ανακοινωθούν εργασίες, προγραμματισμένες εξετάσεις, αποτελέσματα 

κ.τ.λ. Επιπλέον, το μπλοκ αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να μεταφερθείτε στο μπλοκ 

«Ημερολόγιο», επιλέγοντας το σύνδεσμο ‘Μετάβαση στο ημερολόγιο…’, όπου και 

πάλι εμφανίζονται τα μελλοντικά γεγονότα. 

 

 
Εικόνα 4.23 block Επικείμενα γεγονότα 
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Ημερολόγιο. Σε αντίθεση με το block Επικείμενα γεγονότα που εμφανίζονται μόνο 

τα πρόσφατα γεγονότα, στο block Ημερολόγιο (Εικόνα 4.24) εμφανίζονται όλες οι 

κρίσιμες ημερομηνίες έναρξης ή λήξης γεγονότων και δραστηριοτήτων. Οι 

ημερομηνίες αυτές είναι εμφανείς λόγω των διαφορετικών χρωμάτων που τις 

περιβάλουν. Η επεξήγηση των χρωμάτων αναφέρεται στο Υπόμνημα του 

Ημερολογίου. Στο συγκεκριμένο μπλοκ εμφανίζεται ο τωρινός μήνας. 

Χρησιμοποιώντας τα βέλη , μπορείτε να μεταβείτε στον επόμενο ή στον προηγούμενο 

μήνα, αντίστοιχα. 

 

 
Εικόνα 4.24 Ημερολόγιο 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

 

Εργαστηριακά Μαθήματα Εκμάθησης Συντακτικής 

Ανάλυσης 

 
5.1  Περιγραφή 

 
Σε αυτό το κομμάτι της εργασίας, έχει συγκεντρωθεί το απαραίτητο υλικό για 

την ορθή, συστηματική και εύκολη εκμάθηση της συντακτικής ανάλυσης και του 

μεταεργαλείου δημιουργίας συντακτικών αναλυτών Yacc. Το κομμάτι αυτό αποτελεί 

φυσική συνέχεια της εργασίας του Κοντάρη Δημοσθένη όπου έχει γίνει η απαραίτητη 

προεργασία για την εκμάθηση των Λεξικών Αναλυτών, Κανονικών Εκφράσεων και 

του μεταεργαλείου δημιουργίας Λεξικών Αναλυτών Lex, των οποίων η γνώση και 

εξικοίωση είναι απαραίτητα εφόδια για την συνέχεια. Το κομμάτι της Συντακτικής 

Ανάλυσης είναι χωρισμένο σε τέσσερα εργαστηριακά μαθήματα – τα οποία θα δούμε 

στη συνέχεια – και δύο μαθήματα εκμάθησης Σημασιολογικής Ανάλυσης. Κάθε 

μάθημα είναι χωρισμένο στο απαραίτητο θεωρητικό κομμάτι και τις ασκήσεις 

εξάσκησης. Αυτά τα εργαστηριακά μαθήματα, μαζί με τις ασκήσεις υπό μορφή κουίζ, 

βρίσκονται τοποθετημένα και στην πλατφόρμα μας στο www.metaglotistes.info και 

το σύνολό τους αποτελεί το σύνολο του υλικού (σημειώσεις) που θα διανεμηθεί 

στους φοιτητές είτε ως εκτυπωμένο πακέτο σημειώσεων, είτε σε ηλεκτρονική μορφή. 

Στα πλαίσια εμπλουτισμού των μαθημάτων με πρόσθετο υλικό για ακόμα 

ευκολότερη κατανόηση των εργαστηριακών μαθημάτων αλλά και για να γίνει πιο 

ενδιαφέρουσα η διδασκαλία του προστέθηκε μια σειρά από τέσσερις συνολικά 

βίντεοπαρουσιάσεις (Εικόνα 5.1), όπου εξηγούνται στην πράξη τα εργαστηριακά 

μαθήματα και πως γίνεται η χρήση των μεταεργαλείων Lex και Yacc. Τα βίντεο 

ετοιμάστηκαν με τη βοήθεια του δωρεάν προγράμματος Camstudio (έκδοση 2.6) 

 

Ει

Εικόνα 5.1 Βιντεοπαρουσίαση 

http://www.metaglotistes.info/
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5.2  Εργαστήριο 07 – Εισαγωγή στη Συντακτική Ανάλυση 
 

Σκοπός: 

Το μάθημα αυτό αναφέρεται: 

 Στην εκμάθηση των βασικών αρχών της συντακτικής ανάλυσης  

 Στις Γραμματικές και στις προϋποθέσεις που αυτές πρέπει να έχουν  

 Στα Συντακτικά Δέντρα 

 

5.2.1 Θεωρία 

 

Συντακτικά λάθη έχουμε όλοι συναντήσει και κατά τον προγραμματισμό, τα 

συνήθη syntax error π.χ: 

 int x =7 (δεν υπάρχει τέλος εντολής) 

 x = int6; (οι λεξικές μονάδες είναι τοποθετημένες σε λάθος σειρά) 

 x = (2 + (9-3) (ανοίγουν δύο παρενθέσεις αλλά κλείνει μόνο μία). 

 

Κατά τη συντακτική ανάλυση, αναλύεται η ακολουθία των αναγνωριστικών 

tokens, που έχουν προκύψει από τη λεκτική ανάλυση, με βάση τους γραμματικούς 

κανόνες της γλώσσας προγραμματισμού. Το αποτέλεσμα της συντακτικής ανάλυσης 

είναι το  συντακτικό δένδρο (parse tree), το οποίο αντιπροσωπεύει το πηγαίο 

πρόγραμμα που αποτέλεσε την είσοδο του μεταγλωττιστή. 

 
Εικόνα 5.1 - Παράδειγμα Παράγωγου Δέντρου για την έκφραση i=i+2a 
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Για παράδειγμα, έστω Σ={ x,y , =, +} το σύνολο  των συμβόλων που 

χρησιμοποιεί μια υποθετική γλώσσα προγραμματισμού η οποία έχει τον παρακάτω 

μοναδικό κανόνα σύνταξης: Στη γλώσσα ‘άθροισμα’ ανήκουν ακολουθίες συμβόλων 

που αποτελούνται αρχικά από την ακολουθία ‘y=’ και στη συνέχεια από ένα x 

ακολουθούμενο από n≥0 ακολουθίες της μορφής ‘+x’. 

 

Με βάση τον κανόνα αυτό η γλώσσα άθροισμα είναι το εξής σύνολο, 

‘άθροισμα’ = {y=x, y=x+x, y=x+x+x,….}. Σύμφωνα με τον συντακτικό κανόνα της 

γλώσσας οι λέξεις =x, x+, y=+x, y=xx κ.ο.κ. είναι συντακτικά λανθασμένες. 

 

Για να κατανοήσουμε όμως με ποιον τρόπο ο μεταγλωττιστής αντιλαμβάνεται 

και επεξεργάζεται αυτούς τους Γραμματικούς Κανόνες πρέπει να μελετήσουμε 

μερικά πράγματα σχετικά με τις Γραμματικές και τη σύνταξή τους. 

 

Γραμματική G είναι κάθε τετράδα της μορφής 

 

G = (N, T, S, P) 

 

όπου: 

 Ν είναι ένα πεπερασμένο σύνολο, του οποίου τα στοιχεία αποκαλούμε μη 

τερματικά σύμβολα, 

 Τ είναι ένα άλλο πεπερασμένο σύνολο, που περιλαμβάνει τα τερματικά 

σύμβολα, 

 S είναι κάποιο σύμβολο, που ονομάζεται αρχή ή αξίωμα της γραμματικής και 

 P είναι ένα πεπερασμένο σύνολο κανόνων παραγωγής της μορφής  

 

qP  
 

με  NP  και  *TNq   , το σύνολο δηλαδή των λέξεων με μήκος 

μεγαλύτερο ή ίσο του μηδενός, που μπορεί να σχηματισθούν από τα στοιχεία του 

TN  : 

 ,...2,1,|...1  iTNxxx in  
 

 Μία γραμματική ονομάζεται αναδρομική εφόσον επιτρέπει παραγωγές της 

μορφής  , όπου   και  . Επίσης, ονομάζεται αριστερά αναδρομική αν   και δεξιά 

αναδρομική αν. 

 Μία γραμματική λέμε ότι παρουσιάζει αυτοένθεση (self-embedding 

grammar), αν επιτρέπει παραγωγές της μορφής  , όπου   και  , με ένα 

τουλάχιστο από αυτά να είναι τερματικό, δηλαδή. 

 

Μία γραμματική, για να έχει εφαρμογή στην ανάπτυξη κώδικα ανάλυσης, θα 

πρέπει να διατυπωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να συντρέχουν κάποιες προϋποθέσεις: 

 Ο ορισμός της να μην περιλαμβάνει πλεονασματικούς κανόνες παραγωγής, οι 

οποίοι εκτός των επιπτώσεων, που μπορεί να έχουν στην ταχύτητα ανάλυσης 

των προτάσεων της γλώσσας, μπορεί επίσης να οδηγούν σε λάθη. 

 Ο ορισμός της να μην περιλαμβάνει παραγωγές-ε, για τις οποίες θα μιλήσουμε 

στη συνέχεια της παραγράφου. 
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 Ο ορισμός της να μην περιλαμβάνει κυκλικούς κανόνες παραγωγής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 5.1 – Γραμματική με Πλεονασματικούς Κανόνες Παραγωγής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 5.2 – Γραμματική με Κανόνα-ε 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 5.3 – Γραμματική με Κυκλικούς Κανόνες Παραγωγής 

 

Στα επόμενα εργαστήρια όπου θα υλοποιήσουμε τους πρώτους μας 

συντακτικούς αναλυτές θα δούμε ότι το εργαλείο που θα χρησιμοποιήσουμε (yacc) 

χρησιμοποιεί Γραμματικούς κανόνες γραμμένους σε BNF. Ας δούμε λοιπόν τους 

συμβολισμούς αυτών των κανόνων. 

 

 

 

 

 

Γραμματική με πλεονασματικούς κανόνες παραγωγής 

Μη τερματικά σύμβολα:   YRQPN ,,,  

Τερματικά σύμβολα:   xT     Αρχή:  PS   

(i) PP x  

(ii) QP  

(iii) RP  

(iv) QQ x  

(v) xR   

(vi) xxY  

 

Γραμματική με κανόνα-ε για τερματισμό αναδρομικού ορισμού 

Ορισμός γραμματικής με χρήση κανόνα-ε  
 QRP  

 QRR  

 R  

 xQ  

Ορισμός ισοδύναμης γραμματικής χωρίς κανόνα-ε  
 QP  

 QPP  

 xQ  

 

Γραμματική με κυκλικούς κανόνες παραγωγής 

QP  

RQ  

PR  

     ή 

PP  
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Πίνακας 5.4 – Συμβολισμός EBNF του N. Wirth 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Γραμματική αριθμητικών εκφράσεων 

 S = έκφραση. 

 έκφραση = έκφραση “+” όρος | έκφραση “-” όρος | όρος. 

 όρος = όρος “*” παράγοντας | όρος “/” παράγοντας | παράγοντας. 

 παράγοντας = “(” έκφραση “)” | αριθμός. 

Το αποτέλεσμα της ανάλυσης είναι ένα παράγωγο δένδρο. Όταν η ανάλυση 

προχωράει πάντα πρώτα με το σχηματισμό των αριστερών υποδένδρων, τότε λέμε ότι 

η ανάλυση σχηματίζει αριστερές προτασιακές μορφές.  

 Λέμε ότι η συμβολοσειρά είναι μια αριστερή προτασιακή μορφή, αν έχει 

προκύψει από τις προηγούμενες, εφαρμόζοντας κάθε φορά παραγωγή, που 

αντικαθιστά το πρώτο μη τερματικό σύμβολο από αριστερά. Αυτό γράφεται 

ως  

 Μια συμβολοσειρά είναι δεξιά προτασιακή μορφή, αν έχει προκύψει 

εφαρμόζοντας κάθε φορά παραγωγή, που αντικαθιστά το πρώτο μη τερματικό 

σύμβολο από δεξιά. Αυτό γράφεται ως  

  

                   

 

Έστω, η γραμματική χωρίς συμφραζόμενα Γ=(Τ,Ν,S,R),  

όπου   Τ= {NUMBER,+,-,*,/,(,)}  

  N= {E}  

  S=  E  

με κανόνες παραγωγής: 

    

 E  E+E    (1) 

   | E-E    (2) 

   | E*E    (3) 

   | E/E    (4) 

   | (E)    (5) 

   | NUMBER  (6) 

 

Η παραπάνω γραμματική μπορεί να αναλύσει την παράσταση  

(3+7)/(8-6).  

Συμβολισμός EBNF του N. Wirth 

Μη τερματικά σύμβολα Χρησιμοποιούνται κανονικοί χαρακτήρες, που δεν περικλείονται σε 

< και >, όπως στην περίπτωση του κλασσικού συμβολισμού BNF. 

Τερματικά σύμβολα Περιλαμβάνονται σε “ και ”, όπως π.χ. το “+”. 

| Χρησιμοποιείται για το συμβολισμό εναλλακτικών περιπτώσεων. 

( και ) Χρησιμοποιείται στην ομαδοποίηση συμβόλων και στην αλλαγή της 

προτεραιότητας εφαρμογής των άλλων μετασυμβόλων.  

[ και ] Προαιρετική εμφάνιση ενός συμβόλου ή μιας ομάδας συμβόλων. 

{ και } Προαιρετική επανάληψη ενός συμβόλου ή μιας ομάδας συμβόλων. 

= Χρησιμοποιείται αντί του  ή του ::= στους ορισμούς των κανόνων 

παραγωγής. 

. Σημειώνει το τέλος ενός κανόνα παραγωγής. 

(* και *) Χρησιμοποιούνται για τη διατύπωση σχολίων. 

 

qp
lm

*


qp
rm

*
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Πρώτα χρησιμοποιεί τον κανόνα παραγωγής (4) και σχηματίζει το δένδρο: 

 

 

 

 

 

 

 

Μετά σχηματίζει το αριστερό και το δεξί υποδένδρο χρησιμοποιώντας τον κανόνα 

παραγωγής (5): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ανάλυση συνεχίζει με τα φύλλα Ε στα δύο υποδένδρα. Το Ε στο αριστερό  

υποδένδρο αναλύεται με τον κανόνα παραγωγής (1) και το Ε στο δεξί υποδένδρο 

αναλύεται με τον κανόνα παραγωγής (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τέλος όλα τα φύλλα Ε αναλύονται με τον κανόνα παραγωγής (6). 

 

E

E / E

E

E /

( E )

E

( E )

E

E /

( E )

E

( E )

E + E E - E
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E

E /

( E )

E

( E )

E + E E - E

NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER
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5.2.2 Ασκήσεις 

1. Ασκήσεις Εξάσκησης Πολλαπλής επιλογής  

i. Μία γραμματική, για να έχει εφαρμογή στην ανάπτυξη κώδικα ανάλυσης, 

θα πρέπει να διατυπωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να συντρέχουν οι εξής 

προϋποθέσεις: (επιλέξτε μία ή περισσότερες σωστές επιλογές): 

1) Ο ορισμός της θα πρέπει να περιλαμβάνει πλεονασματικούς κανόνες 

παραγωγής ώστε να παρέχει περισσότερες δυνατότητες έκφρασης και 

σύνταξης πιο σύνθετων προτάσεων. 

2) Ο ορισμός της να μην περιλαμβάνει πλεονασματικούς κανόνες 

παραγωγής, οι οποίοι εκτός των επιπτώσεων, που μπορεί να έχουν 

στην ταχύτητα ανάλυσης των προτάσεων της γλώσσας, μπορεί επίσης 

να οδηγούν σε λάθη. 

3) Ο ορισμός της να μην περιλαμβάνει παραγωγές-η. 

4) Ο ορισμός της να μην περιλαμβάνει παραγωγές-ε. 

5) Ο ορισμός της να μην περιλαμβάνει παραγωγές-π. 

6) Ο ορισμός της να μην περιλαμβάνει κυκλικούς κανόνες παραγωγής. 

7) Ο ορισμός της να περιλαμβάνει κυκλικούς κανόνες παραγωγής. 

ii. Έστω Σ={ x,y , =, +} το σύνολο  των συμβόλων που χρησιμοποιεί μια 

υποθετική γλώσσα προγραμματισμού η οποία έχει τον παρακάτω 

μοναδικό κανόνα σύνταξης:  

Στη γλώσσα ‘άθροισμα’ ανήκουν ακολουθίες συμβόλων που αποτελούνται 

αρχικά από την ακολουθία ‘y=’ και στη συνέχεια από ένα x ακολουθούμενο 

από n≥0 ακολουθίες της μορφής ‘+x’. 

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι ορθές και ποιες συντακτικό λάθος; 

1) y=y+x 

2) y=x 

3) y=x+y 

4) y=x+x 

5) y=x+x+x 

6) y= 

7) y 

iii. Σε μια γλώσσα προγραμματισμού όπως η C, ποιες από τις παρακάτω 

εντολές δεν κάνουν compile (είναι συντακτικά λάθος): 

1) y = int x 3; 

2) char y =  “int”;  

3) char int = “y”; 

4) float x = 3.4; 

5) int y= 12+5; 
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2. Ασκήσεις Εξάσκησης Σωστού – Λάθους 

i) Η συντακτική ανάλυση προηγείται της λεξικής 

ii) Ο παρακάτω γραμματικός κανόνας είναι αριστερά αναδρομικός 

expseq1      :  exp 

                    |  exp  ','        expseq1; 

iii) Η συντακτική ανάλυση χρησιμοποιεί τα token (αναγνωριστικά) που έχουν 

προκύψει κατά την Λεξική ανάλυση. 

iv) Ο κανόνας y → “a”yx παρουσιάζει αυτοένθεση 

v) Η πρόταση int x= ((+4)); είναι συντακτικά λάθος 

 

3. Ασκήσεις Αντιστοίχησης 

i) Βρείτε το συντακτικό λάθος 

o int x =7          ≠         ανοίγουν δύο παρενθέσεις αλλά κλείνει μόνο μία   

o x = int 6;       ≠ οι λεξικές μονάδες είναι τοποθετημένες σε λάθος σειρά 

o x=(2+(9-3);   ≠         Συντακτικά ορθή                                                 

o int y= 6;        ≠          δεν υπάρχει τέλος εντολής  

 

ii) Γραμματική G είναι κάθε τετράδα της μορφής G=(N,T,S,P) όπου: 

i. N   ≠   είναι κάποιο σύμβολο, που ονομάζεται αρχή ή αξίωμα της 

γραμματικής 

ii. T     ≠      είναι ένα πεπερασμένο σύνολο κανόνων παραγωγής 

iii. S  ≠   είναι ένα πεπερασμένο σύνολο, του οποίου τα στοιχεία 

αποκαλούμε μη τερματικά σύμβολα 

iv. P  ≠   είναι ένα πεπερασμένο σύνολο, του οποίου τα στοιχεία 

αποκαλούμε τερματικά σύμβολα. 
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5.3  Εργαστήριο 08 – Εισαγωγή στo Yacc 
 

 

Σκοπός: 

Το μάθημα αυτό αναφέρεται: 

 Στο εργαλείο κατασκευής  συντακτικών αναλυτών, Yacc, στις δομές και 

συναρτήσεις που προσφέρει.  

 Στη σύνταξη των αρχείων περιγραφής του Yacc. 

 

5.3.1 Θεωρία 

 

Το Yacc, είναι το ευρύτερα χρησιμοποιούμενο εργαλείο για την κατασκευή 

συντακτικών αναλυτών. Το όνομα είναι ένα αρκτικόλεξο για "ακόμα έναν 

μεταγλωττιστή μεταγλωττιστών"(yet another compiler-compiler).  Στο εργαστήριο 

αυτό θα μάθουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να υλοποιηθεί ένας συντακτικός 

αναλυτής, με τη βοήθεια του Yacc. 

O yacc επιτρέπει την αυτόματη δημιουργία γλωσσικών επεξεργαστών και 

συντακτικών αναλυτών (parser). Η είσοδος του yacc είναι μια περιγραφή της δομής 

της ροής εισόδου του συντακτικού αναλυτή. Τυπικά η κλάση των γραμματικών για 

τις οποίες ο yacc μπορεί να παράγει parser λέγεται LALR(1) : ανάλυση από αριστερά 

προς τα δεξιά, κοιτάζοντας προς τα εμπρός το πολύ ένα σύμβολο στην είσοδο. Ο 

προγραμματιστής παρέχει στον yacc τους συντακτικούς κανόνες και ένα σύνολο από 

ενέργειες (σε μορφή κώδικα C) που εκτελούνται όταν αναγνωριστεί ένας κανόνας. Οι 

συντακτικοί κανόνες υποβοηθούμενοι από τις ενέργειες μπορούν να εκτελέσουν και 

τη σημασιολογική ανάλυση της εισόδου. Η έξοδος του yacc είναι ένα C πρόγραμμα 

που υλοποιεί τον parser. Ο προγραμματιστής θα πρέπει να παρέχει στον parser και τη 

ρουτίνα που θα εκτελεί τη λεκτική ανάλυση της εισόδου και θα παρέχει τα τερματικά 

σύμβολά (tokens) στη ρουτίνα της συντακτικής ανάλυσης. Η ρουτίνα αυτή 

υλοποιείται συνήθως με τη βοήθεια του lex. 

Στο πρόγραμμα του Yacc για να μεταγλωττίσουμε την γλώσσα, η γλώσσα θα 

πρέπει να περιγράφεται με ελεύθερη (context-free grammar) γραμματική. Το ποιο 

διαδεδομένο σύστημα για να το κάνουμε αυτό είναι το BNF, το οποίο είχε εξελιχτεί 

στο πρόγραμμα για να καθορίσουν την γλώσσα Algol 60. 

Η δημιουργία ενός συντακτικού αναλυτή, ξεκινά με τη σύνταξη ενός αρχείου 

περιγραφής με την κατάληξη .y που διοχετεύεται ως είσοδος στο Yacc. Το αρχείο 

αυτό περιγράφει τη συντακτική δομή της αρχικής γλώσσας προγραμματισμού, μέσω 

της γραμματικής της σε BNF μορφή, καθώς και τις ενέργειες που πρέπει να γίνονται 

κατά την αναγνώριση των συμβολοσειρών εισόδου. Η έξοδός του είναι ένα 

πρόγραμμα γραμμένο σε C με όνομα y.tab.c, το οποίο περιέχει τη συνάρτηση yyparse 

που υλοποιεί το συντακτικό αναλυτή. 

 

Αρχείο Εισόδου 

Το αρχείο που δίνεται ως είσοδο στο Yacc περιέχει τρία μέρη, τα οποία χωρίζονται με 

την ακολουθία χαρακτήρων %%. Η γενική μορφή του είναι: 
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  Μέρος Α 

  %% 

  Μέρος Β 

  %% 

  Μέρος Γ 

Στο μέρος Α περιλαμβάνονται: 

 Σχόλια, τα οποία ακολουθούν τη σύμβαση της C π.χ. 

/* This is a comment */ 

 Κώδικας C, που περικλείεται από %{ και %}. Ο κώδικας αυτός συνήθως 

περιέχει δηλώσεις συναρτήσεων, τύπων δεδομένων και μεταβλητών που 

χρησιμοποιούνται από τον συντακτικό αναλυτή. 

 Δηλώσεις του Yacc. 

Στο μέρος Β περιλαμβάνονται: 

 Γραμματικοί Κανόνες, που περιγράφουν τη γραμματική της γλώσσας που 

επεξεργάζεται ο αναλυτής. 

Στο μέρος Γ περιλαμβάνεται: 

 Κώδικας σε C, που περιέχει συχνά τη συνάρτηση main, τις υλοποιήσεις 

συναρτήσεων που καλούνται από το μέρος Β καθώς και διάφορες άλλες 

βοηθητικές συναρτήσεις. 

 

Δηλώσεις του Yacc 

Στο τμήμα δηλώσεων του Yacc πρέπει να δηλώσουμε τα ονόματα των 

Τερματικών και μη Τερματικών συμβόλων καθώς και τον τύπο της επιστρεφόμενης 

τιμής αυτών των συμβόλων. Πρέπει στο σημείο αυτό να ξεκαθαρίσουμε. Τι εννοούμε 

με τον όρο Τερματικά και μη Τερματικά σύμβολα; 

Καταρχάς δεν ξεχνάμε ότι το βασικό στοιχείο εισόδου του Yacc είναι οι 

γραμματικοί κανόνες που περιγράφουν τη συντακτική δομή της γλώσσας μας. Το 

όνομα ενός τέτοιου συντακτικού κανόνα ορίζει συντακτικές μονάδες που 

ονομάζονται μη Τερματικά σύμβολα ή σε άλλες βιβλιογραφίες μπορείτε να τα βρείτε 

και ως ενδιάμεσα σύμβολα. Τα μη Τερματικά σύμβολα είναι συναθροίσεις άλλων 

Τερματικών και μη Τερματικών συμβόλων. Τερματικά σύμβολα είναι αυτά που δεν 

μπορούν να διαιρεθούν περαιτέρω (στη βιβλιογραφία θα τα βρείτε και ως tokens). 

Θα χρησιμοποιήσουμε ένα παράδειγμα της γλώσσας προγραμματισμού C για 

να καταλάβουμε τη διαφορά ανάμεσα στα μη Τερματικά και Τερματικά σύμβολα. Για 

τη γλώσσα προγραμματισμού C οι μεταβλητές, οι σταθερές, οι δεσμευμένες λέξεις, οι 

αριθμητικοί τελεστές καθώς και οι τελεστές στίξης αποτελούν Τερματικά σύμβολα. 

Έτσι στα Τερματικά σύμβολα της γλώσσας C περιέχονται μεταξύ άλλων 

IDENTIFIER, NUMBER, STRING, IF, INT, CHAR, PLUS, MULT, 

LEFT_PARENTHESIS κ.λ.π. Στο παρακάτω τμήμα κώδικα δείτε ποια είναι τα 

Τερματικά σύμβολα. 

int  /* Δεσμευμένη λέξη INT */ 
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square  /* IDENTIFIER */ 

(  /* LEFT_PARENTHESIS */ 

int x  /* Δεσμευμένη λέξη INT, IDENTIFIER */ 

)  /* RIGHT_PARENTHESIS */ 

{  /* OPEN_BRACE */ 

return  /* Δεσμευμένη λέξη RETURN */ 

x*x;  /* IDENTIFIER, MULT, IDENTIFIER, SEMI */ 

}  /* CLOSE_BRACE */ 

Τα μη Τερματικά σύμβολα της C περιλαμβάνουν, μεταξύ πολλών άλλων, τις 

εκφράσεις, τις εντολές, τις δηλώσεις και τους ορισμούς συναρτήσεων. Στη 

γραμματική της C αντιπροσωπεύονται από τα μη Τερματικά σύμβολα expression, 

statement, declaration, και function_definition. Παρατηρήστε ότι το προηγούμενο 

τμήμα κώδικα ορίζει μια συνάρτηση, η οποία αποτελείται από μια δήλωση της 

παραμέτρου της συνάρτησης x και από μία εντολή. Μέσα στην εντολή το κάθε x, 

αλλά και το x*x  αποτελούν εκφράσεις. 

Υπάρχει ακόμη πάντα ένα αρχικό σύμβολο, το οποίο αντιστοιχεί σε ολόκληρη 

την πιθανή είσοδο του μεταφραστή που θα δημιουργήσει το Yacc με βάση τη 

συγκεκριμένη γραμματική. Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα να μπορούμε να 

φανταστούμε κάθε είσοδο σε ένα μεταφραστή ως ένα δένδρο που τα φύλλα του 

αποτελούνται από τα  Τερματικά σύμβολα, τα κλαδιά και οι κόμβοι του από τα μη 

Τερματικά σύμβολα και η ρίζα του από το αρχικό σύμβολο. 

Είναι σύνηθες, όταν γράφουμε μία γραμματική που θα χρησιμοποιηθεί ως 

είσοδος στο Yacc, να χρησιμοποιούμε μικρά γράμματα για τα ονόματα των μη 

Τερματικών συμβόλων και κεφαλαία γράμματα για τα ονόματα των Τερματικών 

συμβόλων. Αυτό θα κάνει περισσότερο ευανάγνωστη την περιγραφή της 

γραμματικής. Όταν ένα Τερματικό σύμβολο αποτελείται από ένα χαρακτήρα, 

μπορείτε να το περιγράψετε απευθείας στη γραμματική περικλείοντας το γράμμα 

μέσα σε μονά εισαγωγικά (‘). Τέλος, στην περίπτωση που τα Τερματικά σύμβολα 

είναι αλφαριθμητικές σταθερές, μπορείτε να τις εισάγετε στη γραμματική 

περικλείοντας τους χαρακτήρες που τις συνθέτουν μέσα σε διπλά εισαγωγικά (“). 

Επιστρέφοντας τώρα στις δηλώσεις του Yacc, τα ονόματα των Τερματικών 

συμβόλων πρέπει να τα δηλώσουμε ακολουθώντας τη μορφή: 

  % token <τύπος> ΟΝΟΜΑ1, ΟΝΟΜΑ2, ΟΝΟΜΑ3, … 

Αντίστοιχα τα ονόματα των μη Τερματικών συμβόλων πρέπει να τα 

δηλώσουμε ακολουθώντας τη μορφή: 

  % type <τύπος> όνομα1, όνομα2, όνομα3, … 

Ονόματα που δε δηλώνονται στο τμήμα δηλώσεων ως μη Τερματικά σύμβολα 

και χρησιμοποιούνται μέσα σε κανόνες θεωρείται αυτόματα ότι αναπαριστούν μη 

Τερματικά σύμβολα. Όλα τα μη Τερματικά σύμβολα πρέπει να εμφανίζονται στην 

αρχή ενός τουλάχιστον κανόνα. 

Όσον αφορά τον τύπο ενός συμβόλου αυτός πρέπει να δηλωθεί, για να 

μπορέσει ο συντακτικός αναλυτής να καταλάβει αν ένα σύμβολο ανήκει σε ένα 

γραμματικό κανόνα. Άλλωστε όταν περιγράφουμε μια γλώσσα, περιγράφουμε ως 
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μέρος της γραμματικής τον τύπο του συμβόλου. Είναι σημαντικό όμως, να 

κατανοήσετε τη διαφορά ανάμεσα στον τύπο ενός συμβόλου και στην τιμή του. Για 

κάθε εμφάνιση ενός συμβόλου, κατά τη διαδικασία εκτέλεσης του μεταγλωττιστή, 

εκχωρείται μια τιμή. Στην περίπτωση που δε δηλώσετε τον τύπο ενός συμβόλου, ο 

προκαθορισμένος τύπος επιστρεφόμενης τιμής είναι τύπου ακεραίου και στα 

απλούστερα παραδείγματα συνήθως αρκεί. Στην περίπτωση που θέλετε να ορίσετε 

άλλο τύπο για την επιστρεφόμενη τιμή, μπορείτε να το κάνετε ορίζοντας στο τμήμα 

δηλώσεων της C τη μακροεντολή: 

  #define YYSTYPE <τύπος> 

Όταν προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε το μεταγλωττιστή μιας γλώσσας, θα 

αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ύπαρξης πολλαπλών τύπων επιστρεφόμενων 

τιμών για τα διάφορα σύμβολα. Το Yacc, για να υποστηρίξει αυτή την ανάγκη, μας 

δίνει τη δυνατότητα να ορίσουμε μια ένωση (union) όλων των πιθανών τύπων για τα 

διάφορα σύμβολα. Στη συνέχεια πρέπει να συσχετίσουμε τους τύπους με τα 

αντίστοιχα σύμβολα. Μετά δηλώνουμε το όνομα της μεταβλητής του αντίστοιχου 

τύπου μέσα στην ένωση, αν είναι Τερματικό σύμβολο αμέσως μετά το %token, ενώ 

στην περίπτωση μη Τερματικού συμβόλου αμέσως μετά το %type. Παράδειγμα: 

  %union { 

  int int_val; 

  double double_val; 

  } 

  %token <int_val> D; 

  %token <double_val> F; 

  %type <double_val> length, width; 

Στο τμήμα δηλώσεων ορίζουμε ακόμη την προτεραιότητα και 

προσεταιριστικότητα των διάφορων τελεστών που μπορεί να περιέχει η γλώσσα, για 

την οποία θα θέλαμε να φτιάξουμε ένα μεταγλωττιστή. Χρησιμοποιώντας τις 

δηλώσεις %left, %right και %nonassoc, μπορούμε να δηλώσουμε αν ένας τελεστής 

έχει αριστερή, δεξιά ή μη επιτρεπτή προσεταιριστικότητα. Οι δηλώσεις 

προσεταιριστικότητας αποτελούν ουσιαστικά μια μορφή δήλωσης Τερματικών 

συμβόλων. Παράδειγμα: 

 %left Τερματικό σύμβολο… 

Προσεταιριστικότητα από αριστερά προς τα δεξιά.  

Α τελ Β τελ Γ είναι (Α τελ Β) τελ Γ. 

 %right Τερματικό σύμβολο… 

Προσεταιριστικότητα από δεξιά προς τα αριστερά.  

Α τελ Β τελ Γ είναι Α τελ (Β τελ Γ). 

 %nonassoc Τερματικό σύμβολο… 

Μη προσεταιριστικότητα.  

Α τελ Β τελ Γ εμφανίζει μήνυμα λάθους. 
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Η προτεραιότητα των τελεστών υποδηλώνεται με τη σειρά που έχει οριστεί η 

προσεταιριστικότητά τους μέσα στον πηγαίο κώδικα της γραμματικής. Οι τελεστές 

που δηλώνονται πρώτοι έχουν τη χαμηλότερη προτεραιότητα. Ένα πιο 

ολοκληρωμένο παράδειγμα: 

%right ‘=’ 

%left ‘+’ ‘-’ 

%left ‘*’ ‘/’ 

Παρατηρήστε ότι η δήλωση του τελεστή της ανάθεσης έχει χαμηλότερη 

προτεραιότητα σε σχέση με τους τελεστές των βασικών αριθμητικών πράξεων και ότι 

έχει δεξιά προσεταιριστικότητα, γιατί συνήθως θέλουμε πρώτα να υπολογίζεται το 

δεξιό μέλος μιας ανάθεσης. Ακόμα δείτε ότι οι τελεστές της πρόσθεσης και 

αφαίρεσης έχουν ίδια προτεραιότητα, αλλά χαμηλότερη από αυτή του 

πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης. 

Κάτι τελευταίο όσον αφορά το τμήμα δηλώσεων του Yacc. Αναφέραμε 

παραπάνω ότι υπάρχει  πάντα ένα αρχικό σύμβολο, το οποίο αντιστοιχεί σε ολόκληρη 

την πιθανή είσοδο του μεταφραστή που θα δημιουργήσει το Yacc.  Αυτό το αρχικό 

σύμβολο (ρίζα του συντακτικού δένδρου) ονομάζεται σύμβολο εκκίνησης (start 

symbol) και δηλώνεται ως εξής: 

  %start <όνομα> 

Η προτεραιότητα των τελεστών υποδηλώνεται με τη σειρά που έχει οριστεί η 

προσεταιριστικότητά τους μέσα στον πηγαίο κώδικα της γραμματικής. Οι τελεστές 

που δηλώνονται πρώτοι έχουν τη χαμηλότερη προτεραιότητα. 

 

Γραμματικοί Κανόνες 

Κάθε γραμματικός κανόνας του Yacc αποτελείται από δύο μέρη. Το όνομα 

του κανόνα ή αριστερό μέρος και το σώμα του κανόνα ή δεξιό μέρος. Το όνομα ενός 

κανόνα χωρίζεται από το σώμα του κανόνα με χρήση του χαρακτήρα ‘ : ‘. Το τέλος 

ενός κανόνα δηλώνεται με χρήση του χαρακτήρα ‘ ; ’. Η γενική μορφή των κανόνων 

είναι: 

  <όνομα κανόνα> : <σώμα κανόνα> ; 

Το όνομα ενός κανόνα ορίζει όπως είπαμε ένα μη Τερματικό σύμβολο. 

Συμβαίνει συχνά να υπάρχουν περισσότεροι του ενός γραμματικοί κανόνες με το ίδιο 

μη Τερματικό σύμβολο αριστερά. Σε αυτή την περίπτωση, για να αποφευχθεί η 

επανάληψη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η κάθετη μπάρα ‘|’. Έτσι, μια σειρά κανόνων 

A  :  B  C  ; 

A  :  D  E  F  ; 

A  :  G  ; 

μπορεί να αναπαρασταθεί ως: 

A  :  B  C 

|  D  E  F 

|  G  ; 
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Το σώμα του κανόνα μπορεί να αποτελείται από άλλα Τερματικά ή μη 

Τερματικά σύμβολα καθώς και από σύνθετες εντολές C που περικλείονται μέσα σε 

άγκιστρα και ονομάζονται  «Ενέργειες». Μέσα στις «Ενέργειες» του Κανόνα πρέπει 

να ορίσετε τις ενέργειες που θα πραγματοποιήσει ο Συντακτικός Αναλυτής, όταν 

αναγνωριστεί στην είσοδό του η ακολουθία συμβόλων που περιγράφεται στον 

κανόνα και ενεργοποιηθεί ο κανόνας. Είναι συνηθισμένο μέσα στις «Ενέργειες» των 

Κανόνων να πραγματοποιείται η σημασιολογική ανάλυση της εισόδου και έτσι μαζί 

με τον Συντακτικό αναλυτή να παράγεται ταυτόχρονα και ο Σημασιολογικός 

αναλυτής. Μέσα στις «Ενέργειες» μπορείτε να καλείτε άλλες συναρτήσεις, να 

αλλάζετε τιμές σε καθολικές μεταβλητές, να εκτελείτε εντολές εισόδου / εξόδου κλπ.  

Η επικοινωνία μεταξύ «Δράσεων» και κανόνων γίνεται μέσω 

«ψευδομεταβλητών». Με $$ συμβολίζεται η σημασιολογική τιμή του αριστερού 

μέρους του κανόνα, ενώ με $n, όπου n>0, συμβολίζεται η σημασιολογική τιμή του n-

οστού συμβόλου στο δεξιό μέρος. Πρέπει να σημειωθεί ότι στην αρίθμηση των 

συμβόλων του δεξιού μέρους λαμβάνονται υπόψη, εκτός από τα Τερματικά και μη 

Τερματικά σύμβολα της γραμματικής, και οι ίδιες οι «Ενέργειες» (κώδικας σε 

άγκιστρα). Αν δεν έχει οριστεί «Ενέργεια», η προκαθορισμένη «Ενέργεια» είναι να 

παίρνει το αριστερό μέρος του κανόνα τιμή ίση με το πρώτο σύμβολο του σώματος 

του κανόνα, δηλαδή $$=$1. Αυτό, βέβαια, ισχύει, αν τα δύο σύμβολα είναι του ίδιου 

τύπου και η τιμή του αριστερού μέλους χρησιμοποιείται σε κάποιον άλλο κανόνα. Σε 

αντίθετη περίπτωση, δεν πραγματοποιείται ανάθεση τιμής στο αριστερό μέλος του 

κανόνα και η πιθανή ασυμφωνία τύπων ανάμεσα στα σύμβολα $$ και $1 αγνοείται. 

Πρέπει να προσέξετε ότι μόνο η «Ενέργεια» που βρίσκεται στο τέλος του 

κανόνα επηρεάζει την τιμή του αριστερού μέλους του κανόνα κάνοντας χρήση της 

$$. Οι ενδιάμεσες «Ενέργειες», όταν δίνουν τιμές στη ψευδομεταβλητή $$, 

ουσιαστικά αλλάζουν τη δική τους επιστρεφόμενη τιμή. Μέσα στις ενδιάμεσες 

«Ενέργειες» μπορεί να γίνεται αναφορά σε προηγούμενα σύμβολα του κανόνα αλλά 

όχι σε επόμενα, γιατί η τιμή τους δεν έχει ακόμα υπολογιστεί. Ένα παράδειγμα για τα 

παραπάνω: 

 

author_name  :  NAME  {entry = $1;}   ‘=’  IDENTIFIER 

{ 

printf(“Hello %s\n”, $4); 

$$ = $4; 

} 

; 

Ο παραπάνω κανόνας σημαίνει ότι, όταν ο Συντακτικός αναλυτής διαβάσει 

από την είσοδο την ακολουθία NAME και IDENTIFIER, αναγνωρίζει ότι το όνομα 

του συγγραφέα είναι η τιμή του IDENTIFIER και τον χαιρετά. Παρατηρήστε ότι 

μέσα στην τελευταία σύνθετη εντολή γίνεται χρήση της τιμής του IDENTIFIER από 

την αναφορά $4. O IDENTIFIER είναι το τέταρτο μέλος του σώματος του κανόνα, 

αφού πρέπει να προσμετρηθεί και η ενδιάμεση «Ενέργεια», που θέτει την τιμή της 

μεταβλητής entry ίση με την τιμή του Τερματικού συμβόλου NAME. Ακόμα δείτε ότι 

το μη Τερματικό σύμβολο author_name μέσα στη «Ενέργεια» παίρνει τιμή που 

ισούται με την τιμή του τέταρτου μέλους του κανόνα. Προσέξτε, επίσης, ότι το 
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δεύτερο μέλος του σώματος του κανόνα δε θα μπορούσε να έχει χρησιμοποιήσει 

ψευδομεταβλητή $n με n>1. 

Μια κατηγορία κανόνων που είναι ιδιαίτερα σημαντική είναι οι αναδρομικοί 

κανόνες. Ως αναδρομικό κανόνα ορίζουμε έναν κανόνα που στο σώμα του περιέχεται 

και το μη Τερματικό σύμβολο του ονόματος του κανόνα. Θα χρησιμοποιήσετε 

τέτοιους κανόνες, όταν θέλετε να ορίσετε την πιθανή ύπαρξη ακολουθίας συμβόλων 

στην είσοδο του Συντακτικού Αναλυτή. Υπάρχουν δύο είδη αναδρομικότητας, η 

αριστερή και η δεξιά. Παραδείγματα: 

Αριστερή αναδρομικότητα: 

  expseq1 :  exp 

           | expseq1  ','  exp 

           ; 

  Δεξιά αναδρομικότητα: 

  expseq1 :  exp 

           |  exp   ','  expseq1 

           ; 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε από τους δύο τύπους, αλλά το 

σωστότερο είναι να χρησιμοποιείτε την αριστερή αναδρομικότητα, διότι με αυτό τον 

τρόπο μπορεί ο μηχανισμός του Συντακτικού αναλυτή να αντιμετωπίσει άπειρο 

αριθμό στοιχείων σε μια ακολουθία. Αυτό συμβαίνει, γιατί πραγματοποιείται μια 

διαδικασία ελάττωσης της στοίβας για κάθε σύμβολο που διαβάζει ο Συντακτικός 

αναλυτής και έτσι αποφεύγεται η υπερχείλιση της στοίβας. 

Χρήσιμες συναρτήσεις – μεταβλητές 

Η κύρια συνάρτηση του συντακτικού αναλυτή είναι η yyparse, η οποία και 

τον υλοποιεί. Επιστρέφει 0, όταν πραγματοποιηθεί σωστά η Συντακτική Ανάλυση της 

εισόδου, και 1, όταν υπάρξει συντακτικό λάθος. Απαιτείται βέβαια η ύπαρξη και 

κάποιων ακόμη βοηθητικών συναρτήσεων. 

Πρώτη συνάρτηση που απαιτείται είναι μια συνάρτηση με όνομα yylex, που 

αναλαμβάνει τη Λεκτική Ανάλυση της εισόδου και επιστρέφει λεκτικές μονάδες στο 

Συντακτικό αναλυτή. Ένας πολύ καλός τρόπος παραγωγής μιας συνάρτησης yylex, η 

οποία πραγματοποιεί τις εργασίες που απαιτούνται από το Συντακτικό Αναλυτή, είναι 

η χρήση του εργαλείου lex. Καλείται από την yyparse κάθε φορά που χρειάζεται να 

διαβαστεί μια καινούργια λεκτική μονάδα. Αυτό μπορεί να γίνει είτε, με μια οδηγία 

της μορφής #include “lexyy.c” στο αρχείο περιγραφής του Yacc, είτε αυτόματα 

συνδέοντας τα δύο αρχεία λεκτικού και συντακτικού αναλυτή συμπεριλαμβάνοντας 

ειδικά στον πηγαίο κώδικα του λεκτικού αναλυτή ένα αρχείο κεφαλίδας με όνομα 

y.tab.h ,που παράγεται από το Yacc, και περιέχει όλα τα Τερματικά σύμβολα που 

χρησιμοποιούνται στη γραμματική. Η συνάρτηση yylex πρέπει να επιστρέφει την 

τιμή 0, στην περίπτωση που διαβαστεί το τέλος του αρχείου εισόδου. 

Δεύτερη συνάρτηση που απαιτείται είναι η συνάρτηση yyerror, η οποία 

καλείται αυτόματα από την yyparse σε περίπτωση λάθους για να εκτυπώσει 

κατάλληλο διαγνωστικό μήνυμα. Η συνάρτηση yyerror συνήθως ακολουθεί τη γενική 

μορφή: 

yyerror (char *s){ 
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fprintf (stderr, “…%s…\n”, s); 

} 

Αν δεν έχει ορισθεί συγκεκριμένο μήνυμα λάθους, τυπώνεται το προκαθορισμένο 

μήνυμα “syntax error”. 

Τέλος, απαιτείται και η ύπαρξη μιας συνάρτησης main, όπως σε κάθε 

πρόγραμμα C, μέσα στην οποία θα καλείται η συνάρτηση yyparse. 

Όσον αφορά τις μεταβλητές, οι πιο χρήσιμες είναι η yylval και η yydebug. 

Μέσω της yylval επικοινωνεί ο συντακτικός αναλυτής με τον λεκτικό αναλυτή. 

Περιέχει τη σημασιολογική τιμή του Τερματικού συμβόλου που αναγνωρίστηκε από 

τον λεκτικό αναλυτή. Μέσω της yydebug είναι δυνατή η παρακολούθηση του 

συντακτικού αναλυτή και διευκολύνεται η εύρεση σφαλμάτων στη γραμματική. Όταν 

η yydebug έχει μη μηδενική τιμή, ο συντακτικός αναλυτής εκτυπώνει πληροφορίες 

σχετικά με την πρόοδο της συντακτικής ανάλυσης, π.χ. ποια λεκτική μονάδα διάβασε 

και ποιον κανόνα παραγωγής εφαρμόζει. 

Κλήση του Yacc 

Το yacc το καλείτε από τη γραμμή εντολής του υπολογιστή σας εκτελώντας την 

εντολή :                 

yacc <όνομα αρχείου>.y 

Το αποτέλεσμα της παραπάνω κλήσης είναι η δημιουργία ενός αρχείου που περιέχει 

τον πηγαίο κώδικα του Συντακτικού αναλυτή και ονομάζεται <όνομα αρχείου>.tab.c. 

Παράδειγμα  Λεκτικού και Συντακτικού αναλυτή μιας απλής αριθμομηχανής 

Αρχείο περιγραφής Lex: 

%{ 

#include “y.tab.h” 

%} 

%% 

[0-9]+  { 

   yylval.a_number = atoi(yytext); 

   return NUMBER; 

  } 

[ \t\n]  ; 

“-”  { 

   return ‘-’;  

    } 

“+”  { 

   return ‘+’;  

    } 

“*”  { 
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   return ‘*’;  

    } 

“/”  { 

   return ‘/’;  

    } 

“(”  { 

   return ‘(’;  

    } 

“)”  { 

   return ‘)’;  

    } 

“;”  { 

   return ‘;’;  

    } 

  .  { 

     ECHO; 

     yyerror (“unexpected character”); 

    } 

  %% 

  int yywrap () 

  { 

   return 1  

  } 

 

Αρχείο περιγραφής Yacc: 

  %{ 

  #include <stdio.h> 

  extern char* yytext; 

  %} 

  %union 

  { 

   int a_number; 

  } 

  % start line 

  % token <a_number> NUMBER 
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  % type <a_number> exp term factor 

  %% 

  line  : exp ‘;’ 

    { 

     printf (“result is %d\n”, $1); 

    } 

    ; 

  exp  : term 

    { 

$$ = $1; 

    } 

    | exp ‘+’ term 

    { 

     $$ = $1 + $3; 

    } 

    | exp ‘-’ term 

    { 

     $$ = $1 - $3; 

    } 

    ; 

  term  : factor 

    { 

$$ = $1; 

    } 

    | term ‘*’ factor 

    { 

     $$ = $1 * $3; 

    } 

    | term ‘/’ factor 

    { 

     $$ = $1 / $3; 

    } 

    ; 

  factor  : NUMBER 

    { 
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     $$ = $1; 

    } 

    | ‘(’ exp ‘)’ 

    { 

     $$ = $2; 

    } 

    ; 

  %% 

  void yyerror(char *s) 

{ 

          fprintf(stderr, "s\n", s); 

} 

main() 

{ 

          yyparse(); 

} 
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5.2.3 Ασκήσεις 

1. Γενικές Ασκήσεις Εξάσκησης 

i. Γράψτε μια γραμματική που να αναγνωρίζει μία ακολουθία της μορφής 

“aaa…abbb…b”, δηλαδή ένα ή περισσότερα a ακολουθούμενα από ένα ή 

περισσότερα b. Τι είναι πιο απλό να χρησιμοποιήσετε το lex ή το Yacc; 

ii. Αλλάξτε τη γραμματική της προηγούμενης άσκησης , ώστε να 

αναγνωρίζει μια ακολουθία χαρακτήρων με ίσο αριθμό a και b. Τώρα πιο 

από τα δύο εργαλεία είναι καλύτερο; 

iii.  Προσπαθήστε να συσχετίσετε τα ονόματα αρχείων, μεταβλητών 

συναρτήσεων της αριστερής στήλης, με την σωστή περιγραφή που δίνεται 

στη δεξιά στήλη. 

o y.tab.c        #       Η συνάρτηση της συντακτικής ανάλυσης 

o y.tab.h       #          Το αρχείο περιγραφής του Yacc 

o yyparse     #           Δήλωση του μη Τερματικού συμβόλου αρχής 

o yylval        #          Το αρχείο κεφαλίδας που παράγεται από το 

Yacc και περιέχει τις δηλώσεις των Τερματικών συμβόλων της 

γλώσσας.    

o yyerror       #         Δήλωση των Τερματικών συμβόλων της 

γλώσσας.     

o %token       #         Δήλωση των μη Τερματικών συμβόλων. 

o %start        #          Η τιμή του τρέχοντος Τερματικού συμβόλου. 

o %type        #          Η συνάρτηση που χρησιμοποιείται από το Yacc 

για την εκτύπωση μηνυμάτων λάθους οριζόμενων από το χρήστη. 

o %right #  Δήλωση προσεταιριστικότητας και προτεραιό-

τητας τελεστών.  

iv. Ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε, για να δημιουργήσετε 

ένα μεταγλωττιστή με τη βοήθεια των lex και Yacc; 

2. Ασκήσεις Εξάσκησης Πολλαπλής Επιλογής 

i. Ποια από τα παρακάτω θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέρος της 

δήλωσης %token 

a) int  

b) line  

c) programs  

d) “+”  

e) NICK 

ii. Ποια από τα παρακάτω θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέρος της 

δήλωσης %type 

a) programs 

b) NICK  
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c) line    

d) int  

e) “+” 

iii. Στο Α μέρος ενός αρχείου εισόδου συντακτικού αναλυτή 

περιλαμβάνονται: 

a) Κώδικας C  

b) Σχόλια  

c) Δηλώσεις του Yacc  

d) Γραμματικοί Κανόνες 

iv. Στο B μέρος ενός αρχείου εισόδου συντακτικού αναλυτή 

περιλαμβάνονται: 

a) Κώδικας C  

b) Σχόλια  

c) Δηλώσεις του Yacc  

d) Γραμματικοί Κανόνες 

v. Στο Γ μέρος ενός αρχείου εισόδου συντακτικού αναλυτή 

περιλαμβάνονται: 

a) Κώδικας C  

b) Σχόλια  

c) Δηλώσεις του Yacc  

d) Γραμματικοί Κανόνες 

vi. Εάν στο αρχείο περιγραφής συναντήσω τη δήλωση  

%left "*" 

%right "-" 

Τότε: 

a) Ο τελεστής * έχει υψηλότερη προτεραιότητα από το -  

b) Ο τελεστής * έχει αριστερή προσεταιριστικότητα  

c) Ο τελεστής * έχει δεξιά προσεταιριστικότητα  

d) Ο τελεστής * έχει χαμηλότερη προτεραιότητα από το -  

e) Ο τελεστής - έχει αριστερή προσεταιριστικότητα  

f) Ο τελεστής - έχει δεξιά προσεταιριστικότητα 

 

3. Ασκήσεις Εξάσκησης Προσεταιριστικότητας 

i. Εάν στο αρχείο περιγραφής συναντήσω τη δήλωση  

%nonassoc "-"  

τότε πιο το αποτέλεσμα της πράξης 4-4-2 είναι: 
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a. 2 

b. -2 

c. Συντακτικό Λάθος 

ii. Εάν στο αρχείο περιγραφής συναντήσω τη δήλωση  

%left "*"  

%left "+" 

τότε η πράξη 4*7+8 έχει αποτέλεσμα: ____________________ 

iii. Εάν στο αρχείο περιγραφής συναντήσω τη δήλωση  

%left "/"  

τότε η πράξη 8/4/2 έχει αποτέλεσμα:______________________ 

iv. Εάν στο αρχείο περιγραφής συναντήσω τη δήλωση  

%right "-"  

τότε η πράξη 4-7-8 έχει αποτέλεσμα:______________________ 

v. Εάν στο αρχείο περιγραφής συναντήσω τη δήλωση  

%left "*" 

%right "-" 

τότε η πράξη 4-4-2*8 έχει αποτέλεσμα:____________________ 

 

4. Ασκήσεις Εξάσκησης Σωστού – Λάθους 

i. Μπορούμε να υλοποιήσουμε συντακτικούς αναλυτές με τη χρήση του 

yacc χωρίς να είναι απαραίτητη η σύνταξη ενός αρχείου περιγραφής 

λεξικού αναλυτή στο lex.  

ii. Η δήλωση %start μας δείχνει το μη τερματικό σύμβολο από το οποίο 

αρχίζει η ανάλυση. 

iii. Η δήλωση %type χρησιμοποιείται για τη δήλωση των τερματικών 

συμβόλων.  

iv. Μέσω της yylval επικοινωνεί ο συντακτικός αναλυτής με τον λεκτικό 

αναλυτή.  

v. Ο παρακάτω γραμματικός κανόνας είναι αριστερά αναδρομικός 

expseq1      :  exp 

          |  exp  ','        expseq1; 
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5.4  Εργαστήριο 09 – Δημιουργία 1
ου

 Συντακτικού Αναλυτή 
 

 

Σκοπός: 

Το μάθημα αυτό αναφέρεται: 

 Στη διαδικασία κατασκευής ενός Συντακτικού Αναλυτή κάνοντας χρήση του 

Yacc. 

 Στην υλοποίησή του. 

 

5.4.1 Θεωρία 

 

Καταρχήν κατεβάστε το φάκελο «thermostat» από την πλατφόρμα του μαθήματος. 

Στον φάκελο περιέχονται τα εξής αρχεία: 

 Lex3, το οποίο είναι το αρχείο περιγραφής από το οποίο θα δημιουργηθεί ο 

λεξικός μας αναλυτής. 

 syd3, το οποίο είναι το αρχείο περιγραφής από το οποίο θα δημιουργηθεί ο 

συντακτικός μας αναλυτής. 

 mkpars3.bat το οποίο είναι ένα αρχείο δέσμης που περιέχει όλες εκείνες τις 

εντολές με τις οποίες δημιουργείται ο συντακτικός. Για να δείτε τις εντολές 

κάντε πρώτα δεξί κλικ και επεξεργασία (edit). Προσέξτε τα μονοπάτια να 

ταιριάζουν με αυτά που έχετε εγκατεστημένα τα προγράμματα στον 

υπολογιστή σας (συνήθως C/tc/ είναι ο φάκελος της Turbo C και T/lex/ είναι ο 

φάκελος για το Flex ωστόσο αυτό δεν είναι απόλυτο). 

 Το αρχείο δέσμης runzkc3.bat που χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να  

εφαρμόσουμε συντακτική ανάλυση σε ένα αρχείο, όπως το testsyd3 το οποίο 

περιέχει δοκιμαστικά δεδομένα σχετικά με το παράδειγμα που θέλουμε να 

τρέξουμε.  

 

Αρχείο Περιγραφής Lex: 

%{ 

#include <stdio.h> 

#include "y_tab.h" 

%} 

%% 

[0-9]+                  return NUMBER; 

heat                    return TOKHEAT; 

on|off                  return STATE; 

target                  return TOKTARGET; 

temperature             return TOKTEMPERATURE; 
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\n                      /* ignore end of line */; 

[ \t]+                  /* ignore whitespace */; 

%% 

 

Αρχείο Εισόδου Yacc :  

%{ 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

%} 

%token NUMBER TOKHEAT STATE TOKTARGET TOKTEMPERATURE 

%% 

commands: /* empty */ 

       | commands command 

       ; 

command: 

       heat_switch 

       | 

       target_set 

       ; 

heat_switch: 

       TOKHEAT STATE 

       { 

               printf("\tHeat turned on or off\n"); 

       } 

       ; 

target_set: 

       TOKTARGET TOKTEMPERATURE NUMBER 

       { 

               printf("\tNew temperature set\n"); 

       } 

       ; 

%% 

void yyerror(const char *str) 

{ 

       fprintf(stderr,"error: %s\n",str); 
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} 

int yywrap() 

{ 

       return 1; 

}  

main() 

{ 

       yyparse(); 

} 

 

Χρησιμοποιούμε το παράδειγμα ενός απλού θερμοστάτη, τον οποίο θέλουμε 

να ελέγξουμε δίνοντας του απλές εντολές. Έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής. Στο 

αρχείο περιγραφής του Λεξικού αναλυτή δεν τυπώνουμε πλέον μηνύματα αλλά 

επιστρέφουμε ονόματα Τερματικών. Θέλουμε να αναγνωρίσουμε τις συμβολοσειρές 

heat, on ή off, target, temperature και τους αριθμούς επιστρέφοντας τα αντίστοιχα 

tokens TOKHEAT, STATE, TOKTARGET, TOKTEMPERATURE και NUMBER.  

Επίσης δεν υπάρχει συνάρτηση main(), και αυτό γιατί η λεξική ανάλυση θα γίνει 

μέσω του Yacc και δεν μας ενδιαφέρει να έχουμε κάποια αποτελέσματα αυτής στην 

οθόνη. 

Σύμφωνα με τους γραμματικούς κανόνες του αρχείου περιγραφής του 

Συντακτικού αναλυτή, παρατηρούμε τα εξής. Ο πρώτος κανόνας ορίζει ότι έχουμε 

εντολές (commands) οι οποίες μπορεί να είναι ανεξάρτητες εντολές (command). 

Όπως μπορείτε να δείτε ο κανόνας μας είναι αναδρομικός καθώς περιέχει ξανά τη 

λέξη commands. Αυτό σημαίνει ότι το πρόγραμμά μας είναι ικανό να επεξεργάζεται 

έναν ικανό αριθμό εντολών μία προς μία. 

Ο δεύτερος κανόνας της γραμματικής μας, ορίζει τι μπορεί να είναι αυτή η 

εντολή (command). Υποστηρίζει μόνο δύο τύπους εντολών τη ‘heat switch’ και την 

‘target set’. H ‘heat switch’ ορίζεται από το token HEAT, που προκύπτει από τη λέξη 

heat, ακολουθούμενο από το token STATE, που προκύπτει από τις λέξεις on ή off. Η 

‘target set’ ορίζεται από το token TARGET, που προκύπτει από τη λέξη target, 

ακολουθούμενο από το token TEMPERATURE, που προκύπτει από τη λέξη 

temperature, και από το token NUMBER, το οποίο είναι ένας αριθμός. 

Οι εντολές επομένως που αναγνωρίζει αυτός ο θερμοστάτης είναι: 

heat on - και εκτυπώνει το μήνυμα ‘heat turned on or off’ 

heat off - και εκτυπώνει το μήνυμα ‘heat turned on or off’ 

target temperature 22 - και εκτυπώνει το μήνυμα ‘New temperature set’ 

 

Διαδικασία για να τρέξω / δημιουργήσω καινούργιο Συντακτικό Αναλυτή. 

1ον) Από τον φάκελο με το εργαστήριό μας σβήνουμε τα εξής αρχεία: 

zki.exe , lexyy.c, y_tab.h, y_tab.c εάν υπάρχουν. 
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2ον) Edit στο mkparse3. Ελέγχουμε τα μονοπάτια (συνήθως στους υπολογιστές μας 

βρίσκονται στο C:/tc , T:/lex/flex και T:/yacc/byacc χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό). 

Προσέχω να βάλω το σωστό όνομα του αρχείου περιγραφής ακολουθούμενο από την 

κατάληξη (εφόσον υπάρχει). T:/lex/flex ονομα_αρχείου.  

3ον) Σώζω και κάνω διπλό κλικ στο mkparse3. 

4ον) Αν δεν δημιουργηθεί το zki.exe εχω λάθος στο αρχείο περιγραφής του lex ή στο 

αρχείο εισόδου του yacc. Εάν δεν μπορώ να βρω άμεσα το λάθος στο αρχείο 

περιγραφής και να το διορθώσω, μπαίνω από command prompt στον φάκελο του 

εργαστηρίου και τρέχω την εντολή mkpars3. Βλέπω τα λάθη τα διορθώνω και 

ξανατρέχω το mkpars3. Για να μπω στον φάκελό μου χρησιμοποιώ τις εντολές T:  

(για να αλλάξω drive) και cd ονομα_φακελου για να μπω στον επιθυμητό φάκελο. 

5ον) Εάν σχηματιστεί ο συντακτικός αναλυτής (lexanal.exe) και θέλω να εφαρμόσω 

την συντακτική ανάλυση σε ένα ολόκληρο αρχείο (πχ το testsyd3 ) ανοίγω το αρχείο 

(testsyd3) και βάζω δοκιμαστικά δεδομένα, ανάλογα με το παράδειγμα που θέλω να 

τρέξω. Στο command prompt μέσα στον φάκελο με το εργαστήριο γραφω runzkc3 

testsyd3. 

Στην πλατφόρμα υπάρχει βίντεο παρουσίαση της διαδικασίας  
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5.4.2 Ασκήσεις 

1. Ερωτήσεις Ανάπτυξης 

i) Γιατί η ανάλυση ξεκινάει από το commands και όχι από κάποιο άλλο μη 

τερματικό σύμβολο π.χ. command; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

ii) Ποια η χρησιμότητα τελικά του μη Τερματικού συμβόλου commands; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. Ασκήσεις Εξάσκησης - Θερμοστάτης 

a) Τροποποιήστε το Συντακτικό αναλυτή (θερμοστάτης) έτσι ώστε να τυπώνει 

διαφορετικό μήνυμα κάθε φορά που ανάβει ή σβήνει ο θερμοστάτης (δηλαδή 

οι εντολές «heat on» και «heat off» να αναγνωρίζονται ξεχωριστά). 

Αρχείο περιγραφής Lex: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Αρχείο περιγραφής Yacc: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Αποτελέσματα - Σχόλια: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

b) Εάν γράψουμε «HEAT ON» θα αναγνωριστεί και γιατί; Εάν όχι τροποποιήστε 

το πρόγραμμα ώστε να αναγνωρίζει τις εντολές και με κεφαλαία. 
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Αρχείο περιγραφής Lex: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Αρχείο περιγραφής Yacc: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Αποτέλεσμα - Σχόλια: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

c)  Προσθέστε μία καινούρια εντολή που θα δέχεται ο Θερμοστάτης. Η εντολή 

είναι:  

‘set room temperature’ 

και το αποτέλεσμα είναι να εκτυπώνεται στην οθόνη το μήνυμα:  

‘room temperature now set’ 

(Βοήθεια: Δημιουργήστε ένα νέο μη τερματικό σύμβολο, πχ το new_rule) 

Αρχείο περιγραφής Lex:  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Αρχείο περιγραφής Yacc:  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Αποτέλεσμα - Σχόλια:  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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5.5 Εργαστήριο 10 – Δημιουργία Νέων Συντακτικών Αναλυτών 
 

  

Σκοπός: 

Το μάθημα αυτό αναφέρεται: 

 Στην εξοικείωση με τη διαδικασία κατασκευής ενός Συντακτικού Αναλυτή 

κάνοντας χρήση του Yacc. 

 Στην υλοποίησή τους. 

 

5.5.1 Ασκήσεις 

 

1) Δημιουργήστε ένα συντακτικό αναλυτή που αναγνωρίζει την εντολή  

int x = 54 ;  

όπου x μπορεί να είναι οποιαδήποτε μεταβλητή που αρχίζει με χαρακτήρα πεζό ή 

κεφαλαίο και ακολουθεί χαρακτήρας ή ψηφίο σε οποιοδήποτε πλήθος  

Μετά το ‘=’ μπορεί να ακολουθεί οποιοσδήποτε ακέραιος αριθμός χωρίς πρόσημο. 

Αρχείο περιγραφής Lex:  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Αρχείο περιγραφής Yacc:  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Αποτελέσματα - Σχόλια:  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2) Τροποποιήστε το προηγούμενο πρόγραμμα ώστε να αναγνωρίζει και τις εντολές 

float y = 32.004 ; 

όπου μεταβλητές είναι οι ίδιες αλλά πλέον στη δήλωση float δεχόμαστε δεκαδικούς 

αριθμούς μετά το ‘=’ 

Αρχείο περιγραφής Lex: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Αρχείο περιγραφής Yacc:  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Αποτέλεσμα - Σχόλια:  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3) Δίνονται τα παρακάτω αρχεία περιγραφής λεκτικού και συντακτικού αναλυτή. Το 

αποτέλεσμα είναι ένα πλήθος εντολών που ένα Ρομπότ κατανοεί.  

Lex: 

%{ 

#include <stdio.h> 

#include "y_tab.h" 

%} 

%% 

bring    {return TOKBRING; }  

do                     { return TOKDO;} 

slippers|water|shoes          { return OBJECT;} 

walk|talk|run                     {return TASK;} 

%% 

 

Yacc: 

%{ 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

%} 

%token TOKBRING TOKDO OBJECT TASK  

%% 

robot: 

bring  

| 

do 
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; 

bring: 

TOKBRING OBJECT 

{ 

printf("\tObject brought! "); 

} 

; 

do: 

TOKDO TASK 

{ 

printf("\t Done! \n"); 

} 

; 

%% 

void yyerror(const char *str) 

{ 

       fprintf(stderr,"error: %s\n",str); 

} 

int yywrap() 

{ 

       return 1; 

}  

main() 

{ 

       yyparse(); 

} 

α) Δώστε δύο εντολές που αναγνωρίζει ο συντακτικός αναλυτής και τι θα εμφανιστεί 

στην οθόνη σε κάθε περίπτωση. 

β)Υλοποιήστε νέα εντολή με όνομα make που να αναγνωρίζει τα εξής:  

make coffee   

make breakfast 

make dinner 

γ)Τροποποιήστε το πρόγραμμα και συγκεκριμένα το μη τερματικό σύμβολο do έτσι 

ώστε να αναγνωρίζει τις εντολές do not walk/talk/run 

ή don’t walk/talk/run  – (το don’t μία λέξη). 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4) Δίνονται τα παρακάτω αρχεία περιγραφής λεκτικού και συντακτικού αναλυτή. Το 

αποτέλεσμα είναι ένα πλήθος τυποποιημένων εντολών που o κεντρικός 

υπολογιστής του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) μπορεί να αναγνωρίσει. 

LEX: 

%{ #include <stdio.h> 

#include "y_tab.h"  %} 

%% 

buy|sell        {return ACTION; } 

stocks                { return TOKSTOCK;} 

ethniki|emporiki|plaisio   { return COMPANY;} 

exchange               {return TOKEX;} 

dollars|euros|pounds    {return CURRENCY;} 

[0-9]+               { return NUM;} 

into               {return TOKINTO;} 

%% 

YACC: 

%token ACTION TOKSTOCK COMPANY TOKEX CURRENCY NUM TOKTO 

%% 

stockmarket:  act 

                   |change 

                   ; 

act:  ACTION NUM COMPANY TOKSTOCK 

{printf("\t Stocks bought-sold   \n");}; 

change: TOKEX NUM CURRENCY TOKINTO CURRENCY 

{printf("\t Currency exchanged\n");}; 

%% 

α) Δώστε δύο παραδείγματα διαφορετικών εντολών που αναγνωρίζει ο compiler και 

τι θα εκτυπωθεί στην οθόνη σε κάθε περίπτωση. 

β) Μετά την πρόσφατη οικονομική κρίση το Χ.Α. έβαλε ανώτατο όριο στις 10.000 

μετοχές ανά συναλλαγή. Τροποποιήστε το πρόγραμμα ώστε να ανταποκρίνεται στη 

νέα αυτή οδηγία. Προσοχή! Στην εντολή change εξακολουθεί να μην υπάρχει 

αριθμητικός περιορισμός. 

γ) Για να αποφευχθεί νέο κραχ, τοποθετείστε νέα εντολή ασφαλείας, την “freeze all 

transactions” όπου το Χ.Α. θα σταματάει προσωρινά την λειτουργία του.  
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5) Δίνονται τα παρακάτω αρχεία περιγραφής λεκτικού και συντακτικού αναλυτή. Το 

αποτέλεσμα είναι ένα πλήθος τυποποιημένων εντολών που ένας compiler 

αναγνωρίζει. 

LEX: 

%{ #include <stdio.h> 

#include "y_tab.h"  %} 

%% 

int                  {return TOKINT; } 

float                { return TOKFLOAT;} 

x|y|z               {return VARIABLE;} 

“=”                   {return TOKISON;} 

[0-9]+              { return TOKNUM1;} 

[0-9]+”.”[0-9]+   {return TOKNUM2;} 

“;”                    {return END;} 

%% 

 

YACC: 

%% 

compiler:  integers 

       | floats; 

integers: TOKINT VARIABLE TOKISON TOKNUM1 END 

{printf("\t Integer created \n");}; 

floats: TOKFLOAT VARIABLE TOKISON TOKNUM2 END 

{printf("\t Float created \n");}; 

%% 

α) Δώστε δύο παραδείγματα εντολών που αναγνωρίζει ο compiler και τι θα εκτυπωθεί 

στην οθόνη σε κάθε περίπτωση.  

β)  Τροποποιείστε και ξαναγράψτε τα αρχεία έτσι ώστε o compiler να αναγνωρίζει 

και τις εξής εντολές (Προσοχή! Αυτά είναι παραδείγματα, θέλουμε γενικούς 

κανόνες):   

 i) int x, y;    

ii) float x,y=5.24;  

iii) char x=”whatever“; 

(στο iii) μόνο γράμματα του λατινικού αλφαβήτου, μικρά ή κεφαλαία μέσα σε 

εισαγωγικά “ ”)  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 

Εργαστηριακά Μαθήματα Εκμάθησης Συντακτικής 

Ανάλυσης 

 
6.1 Περιγραφή  

 
Η Σημασιολογική Ανάλυση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη Συντακτική 

Ανάλυση. Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθουμε ότι η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στις 

έννοιες της σύνταξης και της σημασιολογίας δεν είναι πάντοτε σαφής και για αυτό 

τον λόγο τις περισσότερες φορές, η Σημασιολογική Ανάλυση πραγματοποιείται 

παράλληλα με τη Συντακτική Ανάλυση. Έχοντας πλέον την γνώση του τρόπου 

σύνταξης και υλοποίησης συντακτικών αναλυτών, μπορούμε να προχωρήσουμε στην 

ενσωμάτωση των σημασιολογικών κανόνων σε αυτούς. 

 

6.2 Εργαστήριο 11 – Εισαγωγή στη Σημασιολογική Ανάλυση 
 

Σκοπός: 

Το μάθημα αυτό αναφέρεται: 

 Στη φάση της σημασιολογικής ανάλυσης. 

 Στην ενσωμάτωση της σημασιολογικής πληροφορίας κατά τη συντακτική 

ανάλυση και στην παραγωγή των συντακτικών δένδρων. 

 

6.2.1 Θεωρία 

Η Σημασιολογική Ανάλυση ερευνά εκείνες τις ιδιότητες του προγράμματος, οι 

οποίες δεν μπορούν να παρασταθούν συντακτικά (με συντακτικές δομές). Οι 

σπουδαιότερες από αυτές είναι: 

 Οι περιοχές ισχύος των ονομάτων 

 Η ανταπόκριση (αντιστοιχία) μεταξύ δήλωσης και χρήσης των 

ονομάτων. 

 Η συμβατότητα των όρων στις αριθμητικές παραστάσεις και τις 

εντολές αντικατάστασης. 

Κατά τη σημασιολογική ανάλυση το πρόγραμμα ελέγχεται για σημασιολογικά 

λάθη. H σημασιολογική ανάλυση χρησιμοποιεί την ιεραρχική δομή της συντακτικής 

ανάλυσης για να αναγνωρίσει τους τελεστές και τις μεταβλητές στις εκφράσεις και 

στις εντολές. Kατα την σημασιολογική ανάλυση γίνεται και ο έλεγχος των τύπων των 

μεταβλητών και δεδομένων (type checking). O μεταγλωττιστής ελέγχει ότι οι 

μεταβλητές ενός τελεστή είναι τύπου που επιτρέπεται από την γλώσσα (π.χ. μπορεί 

μια γλώσσα να μην επιτρέπει πρόσθεση real και character μεταβλητής). Eπίσης, η 

σημασιολογική ανάλυση φροντίζει για τις απαραίτητες μετατροπές όταν αυτές 

επιτρέπονται από τη γλώσσα (π.χ. πρόσθεση real και integer).        
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Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε έχουμε το εξής κομμάτι κώδικα    

                 

int x =3;        

 int y =0;        

 int z = x/y;   

Η λεξική ανάλυση θα ολοκληρωθεί με επιτυχία και θα αναγνωριστούν οι 

λεξικές μονάδες. Η συντακτική ανάλυση επίσης δεν θα παρουσιάσει προβλήματα 

καθώς οι προτάσεις μας είναι συντακτικά ορθές. Ωστόσο σε αυτή την περίπτωση ο 

μεταγλωττιστής μας θα πρέπει να μας αποτρέψει να κάνουμε διαίρεση με το μηδέν 

και αυτό μπορεί να γίνει μόνο στο στάδιο της σημασιολογικής ανάλυσης με τη χρήση 

σημασιολογικών κανόνων. 

Μετά τη φάση της σημασιολογικής ανάλυσης μπορεί να παραχθεί ένα 

εντελώς διαφορετικό συντακτικό δένδρο. Συνήθως η σημασιολογική ανάλυση γίνεται 

παράλληλα με τη συντακτική. 

 

Ενσωμάτωση στη Συντακτική Ανάλυση 

Γνωρίζουμε ότι ο Συντακτικός Αναλυτής είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί να 

κατανοήσει τη συντακτική δομή της εισόδου του βασιζόμενο στους κανόνες που 

είχαν περιγραφεί στη γραμματική από την οποία προήλθε. Αυτοί οι γραμματικοί 

κανόνες αποτελούνται από δύο μέρη. Το όνομα του κανόνα ή αριστερό μέρος και το 

σώμα του κανόνα ή δεξιό μέρος. Το όνομα του κανόνα ορίζει ένα μη Τερματικό 

σύμβολο. Στο σώμα του κανόνα  ομαδοποιούνται άλλα Τερματικά ή μη Τερματικά 

σύμβολα καθώς και σύνθετες εντολές της C, που, όπως είπαμε, ονομάζονται 

«ενέργειες». Είναι συνηθισμένο μέσα στις «Ενέργειες» των Κανόνων να 

πραγματοποιείται η σημασιολογική ανάλυση της εισόδου και έτσι μαζί με τον 

Συντακτικό αναλυτή να παράγεται ταυτόχρονα και ο Σημασιολογικός αναλυτής. 

Με άλλα λόγια η σημασιολογική πληροφορία δίνεται μέσα στην ακολουθία 

εντολών της C που περικλείεται στα άγκιστρα των γραμματικών κανόνων της 

συντακτικής ανάλυσης και η διαχείριση αυτής γίνεται μέσω των «ψευδομεταβλητών» 

(θυμηθείτε όσα είπαμε στο προηγούμενο εργαστήριο). 

Ας τα δούμε όμως όλα αυτά μέσα από παραδείγματα. Καταρχήν το 

αποτέλεσμα της Συντακτικής ανάλυσης είναι ένα συντακτικό δένδρο (parse tree) που 

τα φύλλα του αποτελούνται από τα Τερματικά σύμβολα, τα κλαδιά και οι κόμβοι του 

από τα μη Τερματικά σύμβολα και αντιπροσωπεύει το πηγαίο πρόγραμμα που 

αποτέλεσε την είσοδο του μεταγλωττιστή. Στο παράδειγμα του θερμοστάτη του 

προηγούμενου εργαστηρίου θέλαμε να αναγνωρίζονται οι εντολές «heat on» ή «heat 

off» και «target temperature 22». Οι γραμματικοί κανόνες του συντακτικού αναλυτή 

του παραδείγματός μας ήταν οι εξής: 

 

commands: /* empty */ 

       | commands command 

       ; 

command: 

       heat_switch 
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       | 

       target_set 

       ; 

heat_switch: 

       TOKHEAT STATE 

       { 

               printf("\tHeat turned on or off\n"); 

       } 

       ; 

target_set: 

       TOKTARGET TOKTEMPERATURE NUMBER 

       { 

               printf("\tNew temperature set\n"); 

       }       ; 

Όταν δίναμε την εντολή heat on ή heat off εμφανιζόταν το μήνυμα ¨Heat turned on or 

off¨ και όταν δίναμε την εντολή target temperature 22 εμφανιζόταν το μήνυμα ¨New 

temperature set¨. Για την αναγνώριση όμως αυτών των εντολών ο συντακτικός 

αναλυτής έκανε τα εξής συντακτικά δένδρα: 

 

 
Εικόνα 6.1.1 – Συντακτικά Δέντρα του Θερμοστάτη 
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Ας δούμε ένα ακόμη παράδειγμα. Έστω ότι έχουμε την παρακάτω γραμματική ενός 

Συντακτικού Αναλυτή ο οποίος αναγνωρίζει τις τέσσερις βασικές αριθμητικές 

πράξεις. Θα θεωρήσουμε ότι έχουμε δηλώσει τις προτεραιότητες όπως τις ξέρουμε, 

δηλαδή υψηλότερη προτεραιότητα έχουν ο πολλαπλασιασμός και η διαίρεση και 

ακολουθούν η πρόσθεση και η αφαίρεση. 

Ε : Ε + Ε 

 | Ε – Ε 

 | Ε * Ε 

 |  Ε / Ε 

 | NUM 

 ; 

Προσοχή: Οι πράξεις στην πραγματικότητα γίνονται από κάτω προς τα πάνω δηλαδή 

από τα φύλλα προς τη ρίζα. Άρα όταν σχηματίζουμε το δένδρο πρώτα θα το 

σπάσουμε στην πρόσθεση ή την αφαίρεση και μετά στη διαίρεση και τον 

πολλαπλασιασμό, γιατί έχουν υψηλότερη προτεραιότητα. Γενικά οι κανόνες με την 

υψηλότερη προτεραιότητα εφαρμόζονται τελευταίοι. 

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, το συντακτικό δένδρο που σχηματίζεται από τον 

Συντακτικό Αναλυτή με βάση τους συγκεκριμένους γραμματικούς κανόνες αν δεχτεί 

σαν είσοδο την παράσταση 3+5*2-7/1 είναι: 

 

Εικόνα 6.1.2 – Δέντρο 

 

Ώρα να προσθέσουμε και κάποιους σημασιολογικούς κανόνες στη 

γραμματική μας. Πριν το κάνουμε είναι σημαντικό να κατανοήσετε τη διαφορά 

ανάμεσα στον τύπο ενός συμβόλου και στην τιμή του. Όταν περιγράφουμε μια 

γλώσσα όπως είπαμε, περιγράφουμε ως μέρος της γραμματικής τον τύπο του 

συμβόλου. Για κάθε εμφάνιση ενός συμβόλου, κατά τη διαδικασία εκτέλεσης του 

μεταγλωττιστή, εκχωρείται μια τιμή. Οι Συντακτικοί Κανόνες δεν ενδιαφέρονται για 

την τιμή ενός συμβόλου, αλλά μόνο για τον τύπο του, τον οποίο και χρησιμοποιούν, 

για να αποφασίσουν αν ένα σύμβολο ανήκει σε ένα γραμματικό κανόνα και πώς τα 
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σύμβολα ομαδοποιούνται από τους κανόνες. Η τιμή ενός συμβόλου είναι, επίσης, 

πολύ σημαντική. Πράγματι, φανταστείτε ένα πρόγραμμα που πρέπει να 

πραγματοποιήσει μια πράξη ανάμεσα σε δύο ακέραιους αριθμούς, ως μέρος της 

«Ενέργειας» ενός Κανόνα, αλλά δεν μπορεί να αναγνωρίσει τη διαφορά ανάμεσά 

τους! Σίγουρα δε θα ήταν και πολύ χρήσιμο! 

Θα ξαναχρησιμοποιήσουμε το παράδειγμα του προηγούμενου συντακτικού 

μας αναλυτή, που αναγνωρίζει τις τέσσερις βασικές αριθμητικές πράξεις. Οι 

γραμματικοί μας κανόνες είναι τώρα οι εξής: 

Ε : Ε + Ε  { $$ = $1 + $3 ; } 

 | Ε – Ε  { $$ = $1 - $3 ; } 

 | Ε * Ε  { $$ = $1 * $3 ; } 

 |  Ε / Ε  { $$ = $1 / $3 ; } 

 | NUM  { $$ = $1 ; } 

 ; 

Το δένδρο που παράγει ο συντακτικός αναλυτής είναι ακριβώς το ίδιο και το 

αριθμητικό αποτέλεσμα είναι 6. Υπενθυμίζω ότι όλα τα $ είναι «ψευδομεταβλητές». 

Με το $$ αναφέρομαι στην τιμή του αριστερού μέλους του γραμματικού κανόνα 

δηλαδή στο μη Τερματικό σύμβολο πριν την άνω κάτω τελεία, στην προκειμένη 

περίπτωση στο Ε. Το $1 αναφέρεται στην τιμή του πρώτου συμβόλου του δεξιού 

μέλους του κανόνα, το $2 στο δεύτερο, το $3 στο τρίτο κ.ο. 
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6.2.2 Ασκήσεις 

 

1) Ασκήσεις Εξάσκησης Σωστού – Λάθους 

i) Κατά τη σημασιολογική ανάλυση κάνουμε επιπλέον ελέγχους για τυχόν 

λεξικά ή συντακτικά λάθη που δεν είχαν αναγνωριστεί προηγουμένως 

ii) H σημασιολογική ανάλυση χρησιμοποιεί την ιεραρχική δομή της 

συντακτικής ανάλυσης για να αναγνωρίσει τους τελεστές και τις 

μεταβλητές στις εκφράσεις και στις εντολές. 

iii) Η σημασιολογική ανάλυση φροντίζει για τις απαραίτητες μετατροπές 

τελεστών όταν αυτές επιτρέπονται από τη γλώσσα. 

iv) Η σημασιολογική πληροφορία τοποθετείται στο αριστερό μέρος ενός 

γραμματικού κανόνα. 

v) Το σύμβολο $$ μας επιστρέφει την τελευταία λεξική μονάδα που 

αναγνωρίστηκε. 

 

2) Έστω οι παρακάτω γραμματικοί κανόνες ενός συντακτικού αναλυτή. Υλοποιήστε 

το συντακτικό δένδρο για είσοδο (3+5)*2-7/1 και βρείτε το αποτέλεσμα της 

πράξης. 

 

Ε : Ε + Ε  { $$ = $1 + $3 ; } 

 | Ε – Ε  { $$ = $1 - $3 ; } 

 | Ε * Ε  { $$ = $1 * $3 ; } 

 |  Ε / Ε  { $$ = $1 / $3 ; } 

 | ( Ε )  { $$ = $2 ; } 

 | NUM  { $$ = $1 ; } 

 ; 

 

3) Έστω ότι αλλάζω τους σημασιολογικούς κανόνες της προηγούμενης άσκησης 

όπως φαίνεται παρακάτω. Υλοποιήστε και πάλι το συντακτικό δένδρο για είσοδο 

(3+5)*2-7/1 και βρείτε το αποτέλεσμα της πράξης. Γράψτε τα σχόλιά σας.  

Ε : Ε + Ε  { $$ = $1 - $3 ; } 

| Ε – Ε  { $$ = 2 * $1 ; } 

| Ε * Ε  { $$ = $3 + 2 ; } 

|  Ε / Ε  { $$ = 0 ; } 

| ( Ε )  { $$ = $2 ; } 

| NUM  { $$ = $1 ; } 

; 

4) Για την ίδια γραμματική του πρώτου ερωτήματος κάντε το συντακτικό δέντρο για 

είσοδο (9/(6-3)+4*2) 

5) Δίνετε η παρακάτω γραμματική με τους εξής σημασιολογικούς κανόνες. 

Δημιουργείστε το συντακτικό δένδρο για είσοδο 2/3-2*(4+1) και υπολογίστε 

βήμα - βήμα το αποτέλεσμα της πράξης. 

Ε : Ε + Ε  { $$ = $1 + 3 ; } 

| Ε – Ε  { $$ = $1 + 2 * $3 ; } 
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| Ε * Ε  { $$ = $1 - $3 ; } 

|  Ε / Ε  { $$ = 0 ; } 

| ( Ε )  { $$ = $2 + 1 ; } 

| NUM  { $$ = 2 * $1 ; } 

; 

6) Δίνετε η παρακάτω γραμματική με τους εξής σημασιολογικούς κανόνες. 

Δημιουργείστε το συντακτικό δένδρο για είσοδο 5+3@2*1#26 και υπολογίστε 

βήμα - βήμα το αποτέλεσμα της πράξης. Θεωρήστε ότι τα @ και # έχουν 

υψηλότερη προτεραιότητα από όλους τους αριθμητικούς τελεστές 

Ε : Ε + Ε  { $$ = $1 - $3 ; } 

 | Ε – Ε  { $$ = $1 + 72 * $3 ; } 

 | Ε * Ε  { $$ = $1 + $3 ; } 

 |  Ε / Ε  { $$ = 2043 * $1 ; } 

 | Ε @ Ε { $$ = $1 * $3 ; } 

 | Ε # Ε  { $$ = $1 ; } 

 | NUM  { $$ = $1 + 2 ; } 

 ; 

7) Δίνεται η παρακάτω γραμματική:  

%left “!” 

%left “+” “-“ 

%left “#”  

%left “*” “/” 

%left “?” 

%% 

Ε :  Ε  !  Ε  { $$ = $1 / $3 ; }   

  |  Ε  * Ε  { $$ = -2 ; } 

  |  Ε  – Ε  { $$ = $1 + $3 ; } 

  |  Ε + Ε  { $$ = 2 * $1 - $3 – 1 ; }   

  |  ( Ε )   { $$ = $2 + 5 ; }                       

  |  NUM   { $$ = 2 * $1 ; }                   

  |  E # E  { $$ = $3 ; } 

  | E ? E  { $$ = $1 - $3 ; }  

  ;            

Γράψτε το συντακτικό δέντρο της συμβολοσειράς εισόδου  

(12?8+3#(20!10-5*2))  

και βρείτε το αποτέλεσμα της πράξης βήμα- βήμα. 
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6.3 Εργαστήριο 12 – Δημιουργία Συντακτικών Αναλυτών με 

Σημασιολογικούς Κανόνες 
 

 

Σκοπός: 

Το μάθημα αυτό αναφέρεται: 

 Στον τρόπο ενσωμάτωσης της σημασιολογικής πληροφορίας κατά τη 

συντακτική ανάλυση με τη χρήση του Yacc. 

 Στη μελέτη της σημασιολογικής πληροφορίας μετά την υλοποίηση του 

συντακτικού δέντρου. 

 

6.3.1 Θεωρία 

 

Στα παρακάτω αρχεία θα δημιουργήσουμε έναν συντακτικό αναλυτή στον οποίο 

έχουμε ενσωματώσει σημασιολογικούς κανόνες, μέσω των ψευδομεταβλητών $$, ο 

οποίος επιτελεί μια απλή πρόσθεση και εκτυπώνει στην οθόνη το αποτέλεσμα. 

Τα αρχεία είναι: 

LEX: 

%{ 

#include <stdio.h> 

#include "y_tab.h" 

%} 

%% 

[0-9]+  { strcpy(yylval.ystr,yytext); 

             return NUM; 

              } 

"+" return('+'); 

%% 

 

YACC: 

%{ 

#include <stdio.h> 

%} 

%union 

{ 

 char  ystr[81]; 

 int   nonterm;  } 
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%token <ystr> NUM 

%left <ystr> '+' 

%type <nonterm> exp result 

%start result 

%% 

result: exp {printf("the result is %d \n",$$);} 

exp: exp '+' exp {$$=$1+$3;} 

       |NUM {$$=atoi($1);} 

         ; 

%% 

void yyerror(const char *str) 

{ 

       fprintf(stderr,"error: %s\n",str); 

} 

int yywrap() 

{ 

       return 1; 

}  

main() 

{ 

        yyparse(); 

} 

 

Στο αρχείο περιγραφής λεξικού αναλυτή αναγνωρίζουμε τους αριθμούς και 

μέσω της εντολής  strcpy(yylval.ystr,yytext) αντιγράφουμε την τιμή της yytext (της 

τελευταίας λεξικής μονάδας που αναγνωρίστηκε) στην yylval, για να την 

μεταφέρουμε στο αρχείο εισόδου του συντακτικού αναλυτή.  Παρατηρούμε ότι η 

yylval είναι τύπου ystr, το οποίο από την δήλωση union στο αρχείο εισόδου του yacc 

βλέπουμε πως είναι τύπου char.  Στην union επίσης βλέπουμε ότι στα μη τερματικά 

σύμβολα αναθέτουμε ακέραιες (int) τιμές.  

Ας το βελτιώσουμε όμως λίγο το πρόγραμμα ώστε να αντιλαμβάνεται 

περισσότερους τελεστές και να επιτελεί περισσότερες πράξεις. Ο παρακάτω 

συντακτικός αναλυτής με την ονομασία «calculator» αναγνωρίζει την πρόσθεση, 

αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση.  

Αρχείο Περιγραφής Lex: 

%{ 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 
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#include "y_tab.h" 

#define N  9 

%} 

%% 

[0-9]+                      { 

                               printf("%s",yytext); 

                               strcpy(yylval.ystr,yytext); 

                               return(DEC_CONST); 

                               } 

"*"                         { 

                               printf("%s",yytext); 

                               strcpy(yylval.ystr,yytext); 

                               return('*'); 

                               } 

"/"                         { 

                               printf("%s",yytext); 

                               strcpy(yylval.ystr,yytext); 

                               return('/'); 

                              } 

"%"                       { 

                              printf("%s",yytext); 

                              strcpy(yylval.ystr,yytext); 

                              return('%'); 

                            } 

"+"                         { 

                               printf("%s",yytext); 

                               strcpy(yylval.ystr,yytext); 

                               return('+'); 

                            } 

"-"                         { 

                               printf("%s",yytext); 

                               strcpy(yylval.ystr,yytext); 

                               return('-'); 

                              } 

"="                         { 
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                               printf("%s",yytext); 

                               strcpy(yylval.ystr,yytext); 

                               return('='); 

                            } 

"("                       { 

                             printf("%s",yytext); 

                             strcpy(yylval.ystr,yytext); 

                               return('('); 

                            } 

")"                         { 

                               printf("%s",yytext); 

                               strcpy(yylval.ystr,yytext); 

                               return(')'); 

                            } 

 [ \f\n\r\t]+                printf("%s",yytext);  

.                           { 

                               printf("Mi apodektos xaraktiras %s\n",yytext); 

                                   }     

%% 

Το αρχείο εισόδου του yacc θα είναι το:  

%{ 

#include <string.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <stdio.h> 

#include <ctype.h> 

#define MHNYMA 0 

%} 

%union 

{ 

    int   yint; 

    char  ystr[81]; 

    int   nonterm; 

} 

%token <yint> AND ELSE IF INT NOT OR PRINT READ WHILE 

%token <ystr> DEC_CONST 
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%token <ystr> '(' ')'  

%token <ystr> '*' '/' '%' '+' '-' '=' 

%token <ystr> ID 

 %type <nonterm> PrimExpr Literal ParenExpr PrefixExpr MultExpr 

%type <nonterm> AddExpr Expr   

%start Expr 

%% 

PrimExpr           : Literal 

                     {  

#if MHNYMA 

                        printf("/1\n"); 

#endif 

                        $$=$1;  

                     } 

                   ; 

Literal            : DEC_CONST 

                     {   

#if MHNYMA 

                        printf("/2\n"); 

#endif 

                        $$=atoi($1); 

                     } 

                   ; 

ParenExpr          : PrimExpr 

                     { 

#if MHNYMA 

                        printf("/3\n"); 

#endif 

                        $$=$1;  

                     } 

                   | '('  Expr  ')' 

                     {  

#if MHNYMA 

                        printf("/4\n"); 

#endif 
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                        $$=$2;  

                     } 

                   ; 

PrefixExpr         : ParenExpr 

                     {  

#if MHNYMA 

                        printf("/5\n"); 

#endif 

                        $$=$1;  

                     } 

                   ; 

MultExpr           : PrefixExpr 

                     {  

#if MHNYMA 

                        printf("/6\n"); 

#endif 

                        $$=$1;  

                     } 

                   | MultExpr '*' PrefixExpr 

                     {  

#if MHNYMA 

                        printf("/7\n"); 

#endif 

                        $$=$1*$3; 

                     } 

                   | MultExpr '/' PrefixExpr 

                     {  

#if MHNYMA 

                        printf("/8\n"); 

#endif 

                        $$=$1/$3; 

                     } 

                   | MultExpr '%' PrefixExpr 

                     {  

#if MHNYMA 
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                        printf("/9\n"); 

#endif 

                        $$=$1%$3; 

                     } 

                   ; 

AddExpr            : MultExpr 

                     {  

#if MHNYMA 

                        printf("/10\n"); 

#endif 

                        $$=$1;  

                     } 

         | AddExpr '+' MultExpr 

                     {  

#if MHNYMA 

                        printf("/11\n"); 

#endif 

                        $$=$1+$3; 

                     } 

         | AddExpr '-' MultExpr 

                     {  

#if MHNYMA 

                        printf("/12\n"); 

#endif 

                        $$=$1-$3; 

                     } 

                   ; 

Expr               : AddExpr 

                     {  

#if MHNYMA 

                        printf("/13\n"); 

#endif 

                        $$=$1; 

                        printf("To apotelesma einai: %d\n",$1); 

                     } 
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                   ; 

%% 

void yyerror(char *s) 

{ 

   fputs(s,stderr); putc('\n',stderr); 

} 

main(void) 

{ 

   yyparse(); 

} 

 

Ο συγκεκριμένος συντακτικός αναλυτής αναγνωρίζει τους πιο δημοφιλείς τελεστές 

πράξεων, τις παρενθέσεις και επιτελεί πράξεις. Για παράδειγμα, για είσοδο  

«34+5+(5-6)» την οποία αποθηκεύσαμε στο αρχείο testsyd3 και εφαρμόσαμε την 

συντακτική ανάλυση πάνω σε αυτήν παίρνουμε σαν αποτέλεσμα την παρακάτω 

εικόνα 

 

Εικόνα 6.2.1 – Αποτέλεσμα για είσοδο «34+5+(5-6)» 

όπου βλέπουμε το αποτέλεσμα της πράξης (37). Αν ήμαστε πιο παρατηρητικοί όμως 

θα δούμε ότι η φράση «To apotelesma einai:» εμφανίζεται δύο φορές. Αν 

ανατρέξουμε στο αρχείο εισόδου του yacc θα δούμε την συγκεκριμένη printf εντολή 

στον εξής γραμματικό κανόνα:  

Expr               : AddExpr 

                     {  

                        $$=$1; 

                        printf("To apotelesma einai: %d\n",$1); 

                     } 

                   ; 

 

Ας δούμε και αυτόν τον γραμματικό κανόνα που αναγνωρίζει και διαχειρίζεται τις 

παρενθέσεις: 

ParenExpr          : PrimExpr 

                     { 

                        $$=$1;  

                     } 
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                   | '('  Expr  ')' 

                     {  

                        $$=$2;  

                     } 

                   ; 

Μας ενδιαφέρει το κομμάτι όπου το μη τερματικό σύμβολο ParenExpr μετατρέπεται 

σε  

('  Expr  ')' 

Επομένως κατά τη δημιουργία του συντακτικού δέντρου για την πρόταση  

«34+5+(5-6)»  , το μη τερματικό σύμβολο Expr εμφανίζεται δύο φορές  

 στην ανάλυση της παρένθεσης όπου και εκτυπώνει το επιμέρους άθροισμα 

(του περιεχομένου της παρένθεσης δηλαδή) 

 στην ρίζα του συντακτικού δέντρου όπου και εκτυπώνει το τελικό 

αποτέλεσμα. 
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6.3.2 Ασκήσεις 

 

1) Ασκήσεις Εξάσκησης Σωστού – Λάθους:  

i) O calculator που φτιάξαμε στο δεύτερο παράδειγμα μπορεί να 

αναγνωρίσει διπλές ή τριπλές παρενθέσεις; π.χ. «3+((5-1))» 

ii) Στον ίδιο calculator η προτεραιότητα των πράξεων μεταξύ τελεστών 

ορίζεται στο τμήμα των δηλώσεων. 

iii) Ο πρώτος κανόνας γραμματικός κανόνας ξεκινάει ως  

«PrimExpr  : Literal»  

επομένως η ανάλυση ξεκινάει από το μη τερματικό σύμβολο «PrimExpr». 

2) Τροποποιήστε τον calculator του πρώτου παραδείγματος ώστε να αναγνωρίζει την 

πράξη της αφαίρεσης και να βγάζει το σωστό αποτέλεσμα 

3) Προσθέστε έναν καινούριο τελεστή με το σύμβολο «&» ο οποίος θα κάνει την 

εξής πράξη όπου εμφανίζεται  

Α&Β = 2*Α+Β 

Σαν προτεραιότητα να έχει υψηλότερη από την πρόσθεση και την αφαίρεση.  

4) Υλοποιήστε το συντακτικό δέντρο και υπολογίστε το αποτέλεσμα της πράξης  

3-5&2 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
 
 
 

Αξιολόγηση Πλατφόρμας 
 

 

7.1 Εισαγωγή 
 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η άποψη των σπουδαστών για τη χρήση 

της πλατφόρμας metaglotistes.info στη διαδικασία εκμάθησης της Λεξικής, 

Συντακτικής και Σημασιολογικής ανάλυσης των μεταγλωττιστών. Για το σκοπό αυτό 

οι σπουδαστές κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο έχει 

ενσωματωθεί στην πλατφόρμα και παρουσιάζεται στο παράρτημα Β. 

Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι να δοθεί στον εκπαιδευόμενο η ευκαιρία 

να εκφράσει την άποψή του σχετικά με το μάθημα, τη διδακτέα ύλη ή τη διαδικασία 

διδασκαλίας, τους προβληματισμούς αλλά και τις προτάσεις του, και με τον τρόπο 

αυτό να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με το πόσο αποτελεσματικό είναι το 

μάθημά μας και να εντοπίσουμε πιθανά προβλήματα.  

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 12 σπουδαστές του Τ.Ε.Ι. Δυτικής 

Μακεδονίας, του Παραρτήματος Καστοριάς, του τμήματος Πληροφορικής και 

Τεχνολογίας Υπολογιστών, που ήδη έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το προπτυχιακό 

μάθημα, εκμάθησης των μεταγλωττιστών και έχουν την εμπειρία να αντιληφθούν 

αντικειμενικά τα οφέλη αλλά και μειονεκτήματα της χρήσης του moodle και του 

προσφερόμενου υλικού στην εκμάθηση των μεταγλωττιστών. 

 

 
 

7.2 Μέθοδος 
 

Για τη συλλογή των απαιτούμενων ερευνητικών δεδομένων το ερωτηματολόγιο 

αποτελείται από 24 ερωτήσεις οι οποίες κατηγοριοποιούνται σε έξι ομάδες, από 

τέσσερις ερωτήσεις σε κάθε ομάδα. Επίσης ερωτάται και ο χρόνος που χρειάστηκε 

για να ολοκληρωθεί η έρευνα και δίνεται η δυνατότητα  κατάθεσης οποιουδήποτε 

σχολίου και πρότασης. Οι έξι ομάδες ερωτήσεων είναι οι εξής: 

 Σχετικότητα: Το εκπαιδευτικό υλικό που παρέχεται στην πλατφόρμα 

ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθήματος; 

 Ανακλαστική σκέψη: Μπορεί αυτό το δικτυακό μαθησιακό περιβάλλον να 

ερεθίσει την κριτική σκέψη των σπουδαστών; 

 Διαδραστικότητα: Σε τι βαθμό οι σπουδαστές εμπλέκονται στο πλούσιο 

εκπαιδευτικό υλικό της πλατφόρμας; 

 Διδάσκων: Πόσο καλά προετοιμασμένος εμφανίζεται ο καθηγητής και κατά 

πόσο ενθαρρύνει τους σπουδαστές να συμμετέχουν στη διαδικασία της 

μάθησης;  

 Φοιτητής: Ανταποκρίνεται συστηματικά στις διάφορες απαιτήσεις του 

μαθήματος και κατά πόσο πρόθυμος είναι να συμμετέχει σε αυτήν την 

καινούργια διαδικασία μάθησης; 

 Ακαδημαϊκή αξία: Καταλαβαίνουν πραγματικά οι σπουδαστές το αντικείμενο 

του μαθήματος και τη χρησιμότητά του για τις σπουδές τους; 
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Οι απαντήσεις σε κάθε ερώτηση ακολουθούν την 5-βάθμια κλίμακα, με διαβάθμιση: 

 Σχεδόν ποτέ 

 Σπάνια 

 Μερικές φορές 

 Συχνά 

 Σχεδόν πάντα 

 

 

 

7.3 Αποτελέσματα - Σχόλια 
 

Θα παρουσιάσουμε τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της έρευνας (Περίληψη, 

Εικόνα 7.1) καθώς και τα κατηγοριοποιημένα ανά ομάδα ερωτήσεων (Κλίμακες). 

Αναφέρω ότι έχουμε την δυνατότητα να δούμε και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα 

ανά ερώτηση που απάντησαν  οι σπουδαστές καθώς και τις μεμονωμένες απαντήσεις  

του καθενός. 

 

Περίληψη: 

 
Εικόνα 7.1 Περίληψη 

 

Από το παραπάνω διάγραμμα προκύπτει ότι οι σπουδαστές είναι εξαιρετικά 

ικανοποιημένοι από τον διδάσκων (Διδάσκων), θεωρούν ότι  το εκπαιδευτικό υλικό 

της πλατφόρμας ανταποκρίνεται πλήρως στις εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθήματος 

(Σχετικότητα) και περισσότερες φορές από συχνά ερεθίζει την κριτική σκέψη 

(Ανακλαστική σκέψη). Παρόλο αυτά δείχνουν μια μέτρια διάθεση να εμπλακούν στις 

διάφορες δραστηριότητες του μαθήματος (Διαδραστικότητα) και να μελετήσουν 

συστηματικά (Φοιτητής). Ικανοποιητικό είναι και το γεγονός ότι αναγνωρίζουν τη 

χρησιμότητα του μαθήματος και κατανοούν το αντικείμενό του. 
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Κλίμακες: 

 

Σχετικότητα 

 
Εικόνα 7.2 Σχετικότητα 

 

Στο πεδίο της σχετικότητας (Εικόνα 7.2) οι σπουδαστές είναι πολύ ικανοποιημένοι 

από το διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό της πλατφόρμας. Οι στόχοι του μαθήματος 

είναι παραπάνω από ‘Συχνά’ σαφείς. Η ύλη ανταποκρίνεται ‘Σχεδόν πάντα’ στους 

στόχους, είναι καλά οργανωμένη και επιτυγχάνεται η αφομοίωση της ύλης. 

Μπορούμε επομένως με βάση τις απαντήσεις των φοιτητών να συμπεράνουμε ότι η 

απόπειρα οργάνωσης, δόμησης και ενσωμάτωσης του εκπαιδευτικού υλικού στην 

πλατφόρμα έγινε με επιτυχία χωρίς να μπερδέψει τους φοιτητές ως προς τους στόχους 

του μαθήματος. 

 

Ανακλαστική σκέψη (Εικόνα 7.3) 

 

Αναμφισβήτητα το μαθησιακό περιβάλλον ερεθίζει την κριτική σκέψη των 

σπουδαστών. Είτε από τις εκφραζόμενες απόψεις του καθηγητή, είτε από το υπάρχον 

εκπαιδευτικό υλικό είτε από τις εκφραζόμενες απόψεις των υπολοίπων συμφοιτητών 

του. Ένα χαρακτηριστικό που θα μπορούσαμε να αποκομίσουμε από τα 

συγκεκριμένα αποτελέσματα είναι ότι οι φοιτητές, αν και δείχνουν να υπολογίζουν τη 

γνώμη των συμφοιτητών τους, αυτό που τελικά έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα για 

αυτούς είναι η γνώμη των διδασκόντων.  
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Εικόνα 7.3 Ανακλαστική Σκέψη 

 

Διαδραστικότητα (Εικόνα 7.4) 

 

 
Εικόνα 7.4 Διαδραστικότητα 

 

Προκύπτει ότι η εμπλοκή των σπουδαστών στο σύνολο της αξιοποίησης του 

εκπαιδευτικού υλικού κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα. Η διενέργεια των test δεν είναι 

κάτι δύσκολο για αυτούς και θεωρούν ότι τα επεξηγηματικά video ανταποκρίνονται 

στο στόχο τους. Παρατηρείται όμως η ‘Σπάνια’ συμμετοχή τους στο φόρουμ, κάτι το 

οποίο θα μπορούσε να είναι προς όφελός τους (λύση αποριών, συζήτηση πάνω στο 

αντικείμενο του μαθήματος κ.α.). Αυτό συνδέεται και με την συνήθη γενική έλλειψη 
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διάθεσης των φοιτητών ως προς την απασχόληση σχετικά με το μάθημα, πέρα από τις 

υποχρεωτικές ώρες παρουσίας τους στο εργαστήριο. 

Διδάσκων 

 
Εικόνα 7.5 Διδάσκων 

 

Οι σπουδαστές είναι πλήρως ικανοποιημένοι από τον διδάσκων (Εικόνα 7.5). Από 

άποψη οργάνωσης, παρουσίασης και επεξήγησης του μαθήματος, αλλά και από 

άποψη ενθάρρυνσης για τη συμμετοχή τους στην τάξη. Αυτό φυσικά επ’ουδενί λόγω 

δε σημαίνει ότι οι διδάσκοντες πρέπει να επαναπαυτούν στην υπάρχουσα ύλη, αλλά 

θα πρέπει να την βελτιώνουν σταδιακά για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα και 

φυσικά να εξακολουθούν να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των φοιτητών στην τάξη και 

να κρατούν το ενδιαφέρον τους αμείωτο. 

 

Φοιτητής (Εικόνα 7.6) 

 

 
Εικόνα 7.6 Φοιτητής 
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Στόχος των διδασκόντων είναι η ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών/ασκήσεων 

από όλους τους φοιτητές, ωστόσο, όπως είναι σύνηθες, κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό. 

Σίγουρα η υποχρεωτική διεξαγωγή των εβδομαδιαίων τεστ μέσα από τον υπολογιστή 

και την άνεση του σπιτιού τους, τη στιγμή που αυτοί νιώθουν πιο έτοιμοι μπορεί να 

βοηθήσει στην εκπλήρωση του στόχου. Επίσης διακρίνουμε την έλλειψη 

ενδιαφέροντος για επιπλέον βιβλιογραφική μελέτη, γεγονός που δεν θεωρείται 

ανησυχητικό καθώς θεωρούμε ότι η ύλη που καλύπτεται είναι πλήρης και 

ολοκληρωμένη.    

 

 

Ακαδημαϊκή αξία (Εικόνα 7.7) 

 

 
Εικόνα 7.7 Ακαδημαϊκή Αξία 

 

Διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο τους οι σπουδαστές κατανοούν πραγματικά το 

αντικείμενο του μαθήματος, δεν το θεωρούν ιδιαίτερα δύσκολο, κρατά το ενδιαφέρον 

τους σε υψηλό επίπεδο και αντιλαμβάνονται τη χρησιμότητά της γνώσης των 

βασικών αρχών των Μεταγλωττιστών για τις σπουδές τους, στη συνέχεια των οποίων 

θα εκπαιδευτούν σε διάφορες γλώσσες προγραμματισμού, που όμως όλες διέπονται 

από τις ίδιες βασικές αρχές με τις οποίες εξοικειώθηκαν σε αυτό το μάθημα.   
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Με την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το μέλλον 

της εκπαίδευσης ανήκει στην ψηφιακή εποχή, και σαν διδάσκοντες, ειδικότερα στους 

τομείς της Πληροφορικής, δε νοείται να παραμείνουμε απαθείς. Ειδικότερα στην 

εποχή της οικονομικής αβεβαιότητας που διανύουμε η εξ’αποστάσεως εκπαίδευση θα 

μπορούσε να αποτελέσει αντίδοτο στις συνεχείς περικοπές εκπαιδευτικού 

προσωπικού που προωθούνται από τις πολιτικές λιτότητας, καθώς μας προσφέρουν 

τη δυνατότητα να εκπαιδεύσουμε ακόμα περισσότερους φοιτητές, πέρα από τα στενά 

όριο της αίθουσας διδασκαλίας και με μικρότερο κόστος, χωρίς να μειώνεται το 

επίπεδο της διδασκαλίας.  

Για να το επιτύχουμε αυτό, αντί να προσπαθήσουμε να ανοίξουμε νέους δρόμους 

στην εκπαίδευση που υποστηρίζεται από την τεχνολογία και συγκεκριμένα από τους 

Η/Υ, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη γνώση και εμπειρία αλλά και το 

αποτέλεσμα χιλιάδων εργατοωρών και εκατοντάδων χιλιάδων γραμμών κώδικα, που 

προσφέρονται – στις περισσότερες περιπτώσεις μάλιστα δωρεάν – από τα Συστήματα 

Διαχείρισης Μάθησης που κυριαρχούν στον χώρο. Για λόγους που έχουν αναφερθεί 

στα πλαίσια αυτής της εργασίας, ένα από τα σημαντικότερα και πιο διαδεδομένα 

ΣΔΜ είναι το moodle και πάνω σε αυτό χτίστηκε η πλατφόρμα εκμάθησης Λεξικής, 

Συντακτικής και Σημασιολογικής Ανάλυσης, η οποία εμπλουτίστηκε με πολυμεσικό 

υλικό, κουίζ, σημειώσεις και άλλα.  

Η εύκολη και αποτελεσματική εκμάθηση των βασικών αρχών που διέπουν τους 

μεταγλωττιστές γλωσσών προγραμματισμού ήταν ο κύριος στόχος αυτής της 

εργασίας και με βάση την αξιολόγηση από δείγμα φοιτητών του Τμήματος 

Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Παραρτήματος Καστοριάς του ΤΕΙ 

Δυτικής Μακεδονίας, μπορούμε να πούμε ότι πλησιάσαμε στο στόχο μας καθώς 

αναγνωρίστηκε από όλους τόσο η ποιότητα του παρεχόμενου μαθησιακού υλικού όσο 

και η δυνατότητα και πρόθεση εμπλοκής τους, προς την κατεύθυνση της αξιοποίησής 

του. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  
 
Λύσεις Ασκήσεων Εργαστηριακών Μαθημάτων 

 
5.1.2. Ασκήσεις 

1. Ασκήσεις Εξάσκησης Πολλαπλής επιλογής  

i. Μία γραμματική, για να έχει εφαρμογή στην ανάπτυξη κώδικα ανάλυσης, 

θα πρέπει να διατυπωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να συντρέχουν οι εξής 

προϋποθέσεις: (επιλέξτε μία ή περισσότερες σωστές επιλογές): 

1) Ο ορισμός της θα πρέπει να περιλαμβάνει πλεονασματικούς κανόνες 

παραγωγής ώστε να παρέχει περισσότερες δυνατότητες έκφρασης και 

σύνταξης πιο σύνθετων προτάσεων. 

2) Ο ορισμός της να μην περιλαμβάνει πλεονασματικούς κανόνες 

παραγωγής, οι οποίοι εκτός των επιπτώσεων, που μπορεί να έχουν 

στην ταχύτητα ανάλυσης των προτάσεων της γλώσσας, μπορεί επίσης 

να οδηγούν σε λάθη. 

3) Ο ορισμός της να μην περιλαμβάνει παραγωγές-η. 

4) Ο ορισμός της να μην περιλαμβάνει παραγωγές-ε. 

5) Ο ορισμός της να μην περιλαμβάνει παραγωγές-π. 

6) Ο ορισμός της να μην περιλαμβάνει κυκλικούς κανόνες παραγωγής. 

7) Ο ορισμός της να περιλαμβάνει κυκλικούς κανόνες παραγωγής. 

Λύση 

 Σωστές απαντήσεις είναι οι 2, 4 και 6 

 

ii. Έστω Σ={ x,y , =, +} το σύνολο  των συμβόλων που χρησιμοποιεί μια 

υποθετική γλώσσα προγραμματισμού η οποία έχει τον παρακάτω 

μοναδικό κανόνα σύνταξης:  

Στη γλώσσα ‘άθροισμα’ ανήκουν ακολουθίες συμβόλων που αποτελούνται 

αρχικά από την ακολουθία ‘y=’ και στη συνέχεια από ένα x ακολουθούμενο 

από n≥0 ακολουθίες της μορφής ‘+x’. 

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι ορθές και ποιες συντακτικό λάθος; 

1) y=y+x 

2) y=x 

3) y=x+y 

4) y=x+x 

5) y=x+x+x 

6) y= 

7) y 
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Λύση 

 Σωστές απαντήσεις είναι οι 2, 4 και 5 

 

iii. Σε μια γλώσσα προγραμματισμού όπως η C, ποιες από τις παρακάτω 

εντολές δεν κάνουν compile (είναι συντακτικά λάθος): 

1) y = int x 3; 

2) char y =  “int”;  

3) char int = “y”; 

4) float x = 3.4; 

5) int y= 12+5; 

 

Λύση 

 Σωστές απαντήσεις είναι οι 1, 2 και 3. 

 

4. Ασκήσεις Εξάσκησης Σωστού – Λάθους 

i) Η συντακτική ανάλυση προηγείται της λεξικής 

ii) Ο παρακάτω γραμματικός κανόνας είναι αριστερά αναδρομικός 

expseq1      :  exp 

                    |  exp  ','        expseq1; 

iii) Η συντακτική ανάλυση χρησιμοποιεί τα token (αναγνωριστικά) που έχουν 

προκύψει κατά την Λεξική ανάλυση. 

iv) Ο κανόνας y → “a”yx παρουσιάζει αυτοένθεση 

v) Η πρόταση int x= ((+4)); είναι συντακτικά λάθος 

 

Λύση 

i) Λάθος  

ii) Λάθος  

iii) Σωστό  

iv) Σωστό  

v) Λάθος 

 

5. Ασκήσεις Αντιστοίχησης 

i) Βρείτε το συντακτικό λάθος 

o int x =7          ≠         ανοίγουν δύο παρενθέσεις αλλά κλείνει μόνο μία   

o x = int6;        ≠ οι λεξικές μονάδες είναι τοποθετημένες σε λάθος σειρά 

o x=(2+(9-3);   ≠         Συντακτικά ορθή                                                 
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o int y= 6;        ≠          δεν υπάρχει τέλος εντολής  

 

ii) Γραμματική G είναι κάθε τετράδα της μορφής G=(N,T,S,P) όπου: 

o N   ≠   είναι κάποιο σύμβολο, που ονομάζεται αρχή ή αξίωμα της 

γραμματικής 

o T     ≠      είναι ένα πεπερασμένο σύνολο κανόνων παραγωγής 

o S  ≠   είναι ένα πεπερασμένο σύνολο, του οποίου τα στοιχεία 

αποκαλούμε μη τερματικά σύμβολα 

o P  ≠   είναι ένα πεπερασμένο σύνολο, του οποίου τα στοιχεία 

αποκαλούμε τερματικά σύμβολα. 

Λύση 

i)  

o int x =7          →     δεν υπάρχει τέλος εντολής  

o x = int 6;        →     οι λεξικές μονάδες είναι τοποθετημένες σε λάθος σειρά 

o x=(2+(9-3);   →      ανοίγουν δύο παρενθέσεις αλλά κλείνει μόνο μία   

o int y= 6;         →      Συντακτικά ορθή                                                 

 

ii)   

o N  →   είναι ένα πεπερασμένο σύνολο, του οποίου τα στοιχεία αποκαλούμε 

μη τερματικά σύμβολα 

o T  →  είναι ένα πεπερασμένο σύνολο, του οποίου τα στοιχεία αποκαλούμε 

τερματικά σύμβολα. 

o S   →  είναι κάποιο σύμβολο, που ονομάζεται αρχή ή αξίωμα της 

γραμματικής 

o P   →   είναι ένα πεπερασμένο σύνολο κανόνων παραγωγής 
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5.2.2. Ασκήσεις 

5. Γενικές Ασκήσεις Εξάσκησης 

v. Γράψτε μια γραμματική που να αναγνωρίζει μία ακολουθία της μορφής 

“aaa…abbb…b”, δηλαδή ένα ή περισσότερα a ακολουθούμενα από ένα ή 

περισσότερα b. Τι είναι πιο απλό να χρησιμοποιήσετε το lex ή το Yacc; 

Λύση: Ε → αΥb 

  Y → αΥ 

         | bY 

 Το Lex θα ήταν ευκολότερο σε αυτή την περίπτωση γιατί θα λυνόταν με 

μία απλή κανονική έκφραση : a+b+ ενώ μέσω του Yacc πρέπει να 

ενσωματώσουμε αναδρομικούς κανόνες οι οποίοι μπορεί και να επηρεάσουν τα 

αποτελέσματα ή την απόδοση του μεταγλωττιστή μας. 

vi. Αλλάξτε τη γραμματική της προηγούμενης άσκησης ώστε να αναγνωρίζει 

μια ακολουθία χαρακτήρων με ίσο αριθμό a και b. Τώρα πιο από τα δύο 

εργαλεία είναι καλύτερο; 

Λύση: Ε → αEb 

 Σε αυτή την περίπτωση το Yacc είναι εμφανέστερα καλύτερο σαν 

εργαλείο καθώς μεταφέρεται η λύση στην πράξη με έναν απλό γραμματικό 

κανόνα ενώ μέσω Lex θα χρειαζόμασταν μια πιο σύνθετη Κανονική Έκφραση 

για να εκφράσουμε το ζητούμενο 

vii.  Προσπαθήστε να συσχετίσετε τα ονόματα αρχείων, μεταβλητών 

συναρτήσεων της αριστερής στήλης, με την σωστή περιγραφή που δίνεται 

στη δεξιά στήλη. 

o y.tab.c        #       Η συνάρτηση της συντακτικής ανάλυσης 

o y.tab.h       #          Το αρχείο περιγραφής του Yacc 

o yyparse     #           Δήλωση του μη Τερματικού συμβόλου αρχής 

o yylval        #          Το αρχείο κεφαλίδας που παράγεται από το 

Yacc και περιέχει τις δηλώσεις των Τερματικών συμβόλων της 

γλώσσας.    

o yyerror       #         Δήλωση των Τερματικών συμβόλων της 

γλώσσας.     

o %token       #         Δήλωση των μη Τερματικών συμβόλων. 

o %start        #          Η τιμή του τρέχοντος Τερματικού συμβόλου. 

o %type        #          Η συνάρτηση που χρησιμοποιείται από το Yacc 

για την εκτύπωση μηνυμάτων λάθους οριζόμενων από το χρήστη. 

o %right #  Δήλωση προσεταιριστικότητας και προτεραιό-

τητας τελεστών.  

Λύση: 

o  y.tab.c      →       Το αρχείο περιγραφής του Yacc 
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o y.tab.h     →    Το αρχείο κεφαλίδας που παράγεται από το Yacc 

και περιέχει τις δηλώσεις των Τερματικών συμβόλων της 

γλώσσας.   

o yyparse      →     Η συνάρτηση της συντακτικής ανάλυσης 

o yylval         →        Η τιμή του τρέχοντος Τερματικού συμβόλου 

o yyerror       →   Η συνάρτηση που χρησιμοποιείται από το Yacc 

για την εκτύπωση μηνυμάτων λάθους οριζόμενων από το 

χρήστη. 

o %token       →      Δήλωση των Τερματικών συμβόλων. 

o %start         →       Δήλωση του μη Τερματικού συμβόλου 

αρχής 

o %type          →       Δήλωση των Μη Τερματικών συμβόλων της 

γλώσσας.     

o %right    →  Δήλωση προσεταιριστικότητας και 

προτεραιότητας τελεστών. 

  

viii. Ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε, για να δημιουργήσετε 

ένα μεταγλωττιστή με τη βοήθεια των lex και Yacc; 

 

Λύση:  

Βρίσκουμε τις λεξικές μονάδες που θέλουμε να αναγνωρίσει ο λεξικός αναλυτής 

και υλοποιούμε τον λεξικό αναλυτή που θα τις αναγνωρίζει μέσω του Lex. Στη 

συνέχεια γράφουμε την γραμματική που θα θέλαμε να αναγνωρίζει τις εντολές 

του μεταγλωττιστή και υλοποιούμε τον συντακτικό αναλυτή που θα τις 

αναγνωρίζει.  

 

6. Ασκήσεις Εξάσκησης Πολλαπλής Επιλογής 

i. Ποια από τα παρακάτω θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέρος της 

δήλωσης %token 

a) int  

b) line  

c) programs  

d) “+”  

e) NICK 

Λύση:  

Τα a, d και e 

ii. Ποια από τα παρακάτω θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέρος της 

δήλωσης %type 

a) programs 
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b) NICK  

c) line    

d) int  

e) “+” 

 

Λύση:  

Τα a, c  

iii. Στο Α μέρος ενός αρχείου εισόδου συντακτικού αναλυτή 

περιλαμβάνονται: 

a) Κώδικας C  

b) Σχόλια  

c) Δηλώσεις του Yacc  

d) Γραμματικοί Κανόνες 

Λύση:  

Τα a, b και c 

iv. Στο B μέρος ενός αρχείου εισόδου συντακτικού αναλυτή 

περιλαμβάνονται: 

a) Κώδικας C  

b) Σχόλια  

c) Δηλώσεις του Yacc  

d) Γραμματικοί Κανόνες 

 

Λύση:  

Το d  

v. Στο Γ μέρος ενός αρχείου εισόδου συντακτικού αναλυτή 

περιλαμβάνονται: 

a) Κώδικας C  

b) Σχόλια  

c) Δηλώσεις του Yacc  

d) Γραμματικοί Κανόνες 

Λύση:  

Το a 

 

vi. Εάν στο αρχείο περιγραφής συναντήσω τη δήλωση  

%left "*" 

%right "-" 
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Τότε: 

a) Ο τελεστής * έχει υψηλότερη προτεραιότητα από το -  

b) Ο τελεστής * έχει αριστερή προσεταιριστικότητα  

c) Ο τελεστής * έχει δεξιά προσεταιριστικότητα  

d) Ο τελεστής * έχει χαμηλότερη προτεραιότητα από το -  

e) Ο τελεστής - έχει αριστερή προσεταιριστικότητα  

f) Ο τελεστής - έχει δεξιά προσεταιριστικότητα 

Λύση:  

Τα a, d και f  

 

7. Ασκήσεις Εξάσκησης Προσεταιριστικότητας 

i. Εάν στο αρχείο περιγραφής συναντήσω τη δήλωση  

%nonassoc "-"  

τότε πιο το αποτέλεσμα της πράξης 4-4-2 είναι: 

a. 2 

b. -2 

c. Συντακτικό Λάθος 

Λύση:  

Το c 

ii. Εάν στο αρχείο περιγραφής συναντήσω τη δήλωση  

%left "*"  

%left "+" 

τότε η πράξη 4*7+8 έχει αποτέλεσμα: 60 

iii. Εάν στο αρχείο περιγραφής συναντήσω τη δήλωση  

%left "/"  

τότε η πράξη 8/4/2 έχει αποτέλεσμα: 1 

iv. Εάν στο αρχείο περιγραφής συναντήσω τη δήλωση  

%right "-"  

τότε η πράξη 4-7-8 έχει αποτέλεσμα: 5 

v. Εάν στο αρχείο περιγραφής συναντήσω τη δήλωση  

%left "*" 

%right "-" 

τότε η πράξη 4-4-2*8 έχει αποτέλεσμα: 16 
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8. Ασκήσεις Εξάσκησης Σωστού – Λάθους 

vi. Μπορούμε να υλοποιήσουμε συντακτικούς αναλυτές με τη χρήση του 

yacc χωρίς να είναι απαραίτητη η σύνταξη ενός αρχείου περιγραφής 

λεξικού αναλυτή στο lex.  

vii. Η δήλωση %start μας δείχνει το μη τερματικό σύμβολο από το οποίο 

αρχίζει η ανάλυση. 

viii. Η δήλωση %type χρησιμοποιείται για τη δήλωση των τερματικών 

συμβόλων.  

ix. Μέσω της yylval επικοινωνεί ο συντακτικός αναλυτής με τον λεκτικό 

αναλυτή.  

x. Ο παρακάτω γραμματικός κανόνας είναι αριστερά αναδρομικός 

expseq1      :  exp 

          |  exp  ','        expseq1; 

 

Λύση 

i) Σωστό  

ii) Σωστό  

iii) Λάθος  

iv) Σωστό  

v) Λάθος 
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5.3.2 Ασκήσεις 

3. Ερωτήσεις Ανάπτυξης 

iii) Γιατί η ανάλυση ξεκινάει από το commands και όχι από κάποιο άλλο μη 

τερματικό σύμβολο π.χ. command; 

Λύση: 

Η ανάλυση ξεκινάει από το μη τερματικό σύμβολο που βρίσκεται δηλωμένο με 

τη δήλωση start. Εφόσον δεν υπάρχει αυτή η δήλωση στον συγκεκριμένο 

συντακτικό αναλυτή τότε η ανάλυση ξεκινάει από το πρώτο μη τερματικό 

σύμβολο που θα συναντήσει, στην προκειμένη περίπτωση το commands.  

iv) Ποια η χρησιμότητα τελικά του μη Τερματικού συμβόλου commands; 

Λύση:  

Εάν η ανάλυση άρχιζε απευθείας από το Μη Τερματικό σύμβολο command τότε 

θα αναγνώριζε όλες τις εντολές που αναφέραμε (heat on/off και target 

temperature 22) αλλά τώρα, μέσω του commands και της αναδρομής μπορούμε 

να αναγνωρίσουμε πιο σύνθετες εντολές όπως: 

 heat on target temperature 24 heat off 

 

4. Ασκήσεις Εξάσκησης - Θερμοστάτης 

d) Τροποποιήστε το Συντακτικό αναλυτή (θερμοστάτης) έτσι ώστε να τυπώνει 

διαφορετικό μήνυμα κάθε φορά που ανάβει ή σβήνει ο θερμοστάτης (δηλαδή 

οι εντολές «heat on» και «heat off» να αναγνωρίζονται ξεχωριστά). 

e) Εάν γράψουμε «HEAT ON» θα αναγνωριστεί και γιατί; Εάν όχι τροποποιήστε 

το πρόγραμμα ώστε να αναγνωρίζει τις εντολές και με κεφαλαία. 

f) Προσθέστε μία καινούρια εντολή που θα δέχεται ο Θερμοστάτης. Η εντολή 

είναι:  

‘set room temperature’ 

και το αποτέλεσμα είναι να εκτυπώνεται στην οθόνη το μήνυμα:  

‘room temperature now set’ 

(Βοήθεια: Δημιουργήστε ένα νέο μη τερματικό σύμβολο, πχ το new_rule) 

 

Λύση:  

a) Για να λύσουμε το πρόβλημα αυτό θα πρέπει να ξεχωρίσουμε τα τερματικά 

σύμβολα on και off στο κομμάτι της λεξικής ανάλυσης ώστε να αποδίδεται 

διαφορετικό token σε καθένα από αυτά και στη συνέχεια, στο κομμάτι του 

Yacc να ετοιμάσουμε δύο εντολές, μία για κάθε περίπτωση όπου θα 

εκτυπώνει και το αντίστοιχο μήνυμα. 

b) Όχι δε θα αναγνωριστεί γιατί ο λεξικός αναλυτής δεν έχει προγραμματιστεί 

για να αναγνωρίζει τις λέξεις αυτές γραμμένες με κεφαλαία γράμματα. Για να 

τον βελτιώσουμε αρκεί να προσθέσουμε τις κεφαλαίες εκδοχές των 

τερματικών συμβόλων στη σωστή θέση. 
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c) Για να λύσουμε το πρόβλημα αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε τα νέα 

τερματικά σύμβολα στο lex και μετά να κάνουμε ένα νέο κανόνα μέσω του 

νέου μη τερματικού συμβόλου new_rule το οποίο θα αναγνωρίζει την εντολή 

που θέλουμε.  

Δε ξεχνάμε κάθε φορά που προσθέτουμε ένα καινούριο τερματικό σύμβολο στο Lex 

να το προσθέτουμε και στην δήλωση token του yacc 

Lex: 

%{ 

#include <stdio.h> 

#include "y_tab.h" 

%} 

%% 

[0-9]+                  return NUMBER; 

heat|HEAT           return TOKHEAT; 

on|ON        return STATE; 

off|OFF       return STATE2; 

target                    return TOKTARGET; 

temperature           return TOKTEMPERATURE; 

set         return TOKSET; 

room         return TOKROOM; 

\n                      /* ignore end of line */; 

[ \t]+                  /* ignore whitespace */; 

%% 

 

Yacc: 

%{ 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

%} 

%token NUMBER TOKHEAT STATE STATE2 TOKTARGET 

TOKTEMPERATURE TOKSET TOKROOM 

%% 

commands: /* empty */ 

        | commands command 

        ; 

command: 

        heat_switch 
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        | 

        target_set 

        | 

        new_rule 

 ; 

heat_switch: 

        TOKHEAT STATE 

        { 

                printf("\tHeat turned on or off\n"); 

        } 

        ; 

target_set: 

        TOKTARGET TOKTEMPERATURE NUMBER 

        { 

                printf("\tTemperature set\n"); 

        } 

        ; 

new_rule:  

      TOKSET TOKROOM TOKTEMPERATURE 

        { 

                printf("\tRoom Temperature now set\n"); 

        } 

%% 

void yyerror(const char *str) 

{ 

        fprintf(stderr,"error: %s\n",str); 

} 

int yywrap() 

{ 

        return 1; 

}  

main() 

{ 

        yyparse(); 

} 
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5.4.2 Ασκήσεις 

 

6) Δημιουργήστε ένα συντακτικό αναλυτή που αναγνωρίζει την εντολή  

int x = 54 ;  

όπου x μπορεί να είναι οποιαδήποτε μεταβλητή που αρχίζει με χαρακτήρα πεζό ή 

κεφαλαίο και ακολουθεί χαρακτήρας ή ψηφίο σε οποιοδήποτε πλήθος  

Μετά το ‘=’ μπορεί να ακολουθεί οποιοσδήποτε ακέραιος αριθμός χωρίς πρόσημο. 

7) Τροποποιήστε το προηγούμενο πρόγραμμα ώστε να αναγνωρίζει και τις εντολές 

float y = 32.004 ; 

όπου μεταβλητές είναι οι ίδιες αλλά πλέον στη δήλωση float δεχόμαστε δεκαδικούς 

αριθμούς μετά το ‘=’ 

 

Λύση του 1 & 2.  

Lex:  

%{ 

#include <stdio.h> 

#include "y_tab.h" 

%} 

%% 

"int" return TOKINT; 

"float" return TOKFL; 

[a-zA-Z]([a-zA-Z]|[0-9])* return ID; 

"=" return TOKISON; 

";" return TOKEND; 

[+-]?[0-9]+ return NUM; 

[+-]?[0-9]+"."[0-9]+ return DECIMAL; 

\n                      /* ignore end of line */; 

[ \t]+                  /* ignore whitespace */; 

%% 

 

Yacc: 

%{ 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 
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%} 

%token NUM TOKINT TOKFL ID TOKISON TOKEND DECIMAL 

%% 

command: 

        int_set 

        | 

        float_set 

        ; 

int_set: 

        TOKINT ID TOKISON NUM TOKEND 

        { 

                printf("\t Integer set\n"); 

        } 

        ; 

float_set: 

        TOKFL ID TOKISON DECIMAL TOKEND 

        { 

                printf("\t Float set \n"); 

        } 

        ; 

%% 

void yyerror(const char *str) 

{ 

        fprintf(stderr,"error: %s\n",str); 

} 

int yywrap() 

{ 

        return 1; 

}  

main() 

{ 

        yyparse(); 

} 
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8) Δίνονται τα παρακάτω αρχεία περιγραφής λεκτικού και συντακτικού αναλυτή. Το 

αποτέλεσμα είναι ένα πλήθος εντολών που ένα Ρομπότ κατανοεί.  

Lex: 

%{ 

#include <stdio.h> 

#include "y_tab.h" 

%} 

%% 

bring    {return TOKBRING; }  

do                     { return TOKDO;} 

slippers|water|shoes          { return OBJECT;} 

walk|talk|run                     {return TASK;} 

%% 

 

Yacc: 

%{ 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

%} 

%token TOKBRING TOKDO OBJECT TASK  

%% 

robot: 

bring  

| 

do 

; 

bring: 

TOKBRING OBJECT 

{ 

printf("\tObject brought! "); 

} 

; 

do: 

TOKDO TASK 

{ 
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printf("\t Done! \n"); 

} 

; 

%% 

void yyerror(const char *str) 

{ 

       fprintf(stderr,"error: %s\n",str); 

} 

int yywrap() 

{ 

       return 1; 

}  

main() 

{ 

       yyparse(); 

} 

α) Δώστε δύο εντολές που αναγνωρίζει ο συντακτικός αναλυτής και τι θα εμφανιστεί 

στην οθόνη σε κάθε περίπτωση. 

  

Λύση:  

(1) «bring shoes» και θα εκτυπώσει «Object brought!» 

(2) «do run» και θα εκτυπώσει «Done!» 

 

β)Υλοποιήστε νέα εντολή με όνομα make που να αναγνωρίζει τα εξής:  

make coffee   

make breakfast 

make dinner 

γ)Τροποποιήστε το πρόγραμμα και συγκεκριμένα το μη τερματικό σύμβολο do έτσι 

ώστε να αναγνωρίζει τις εντολές do not walk/talk/run 

ή don’t walk/talk/run  – (το don’t μία λέξη). 

 

Λύση β και γ: 

 

Lex:  

%{ 

#include <stdio.h> 
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#include "y_tab.h" 

%} 

%% 

bring   {return TOKBRING; }  

do                    { return TOKDO;} 

slippers|water|shoes     { return OBJECT;} 

walk|talk|run                {return TASK;} 

make    {return TOKMAKE;} 

coffee|breakfast|dinner {return MAKINGS;} 

not   {return TOKNOT;} 

don[’]t   {return TOKDONT;} 

%% 

 

Yacc: 

%{ 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

 %} 

%token TOKBRING TOKDO OBJECT TASK TOKMAKE MAKINGS TOKNOT 

TOKDONT 

%% 

commands: /* empty */ 

        | commands robot 

        ; 

robot: 

bring  

| 

do 

| 

make 

| 

dont 

; 

bring: 

TOKBRING OBJECT 
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{ 

printf("\tObject brought! "); 

} 

; 

do: 

TOKDO TASK 

{ 

printf("\t Done! \n"); 

} 

; 

make: 

TOKMAKE MAKINGS 

{ 

printf("\t It will be ready it a minute! \n"); 

} 

; 

dont:  

TOKDO TOKNOT TASK 

{ 

printf("\OK I won’t do it! \n"); 

} 

| 

TOKDONT TASK 

{ 

printf("\OK I won’t do it! \n"); 

} 

; 

%% 

void yyerror(const char *str) 

{ 

        fprintf(stderr,"error: %s\n",str); 

} 

 int yywrap() 

{ 

        return 1; 
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}  

main() 

{ 

        yyparse(); 

} 

 

9) Δίνονται τα παρακάτω αρχεία περιγραφής λεκτικού και συντακτικού αναλυτή. Το 

αποτέλεσμα είναι ένα πλήθος τυποποιημένων εντολών που o κεντρικός 

υπολογιστής του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) μπορεί να αναγνωρίσει. 

LEX: 

%{ #include <stdio.h> 

#include "y_tab.h"  %} 

%% 

buy|sell        {return ACTION; } 

stocks                { return TOKSTOCK;} 

ethniki|emporiki|plaisio   { return COMPANY;} 

exchange               {return TOKEX;} 

dollars|euros|pounds    {return CURRENCY;} 

[0-9]+               { return NUM;} 

into               {return TOKINTO;} 

%% 

 

YACC: 

%token ACTION TOKSTOCK COMPANY TOKEX CURRENCY NUM TOKTO 

%% 

stockmarket:  act 

                   |change 

                   ; 

act:  ACTION NUM COMPANY TOKSTOCK 

{printf("\t Stocks bought-sold   \n");}; 

change: TOKEX NUM CURRENCY TOKINTO CURRENCY 

{printf("\t Currency exchanged\n");}; 

%% 

 

α) Δώστε δύο παραδείγματα διαφορετικών εντολών που αναγνωρίζει ο compiler και 

τί θα εκτυπωθεί στην οθόνη σε κάθε περίπτωση. 
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Λύση:  

(1) «buy 100 ethniki stocks» και θα εκτυπώσει « Stocks bought-sold » 

(2) «exchange 450 euros into dollars» και θα εκτυπώσει «Currency 

exchanged» 

β) Μετά την πρόσφατη οικονομική κρίση το Χ.Α. έβαλε ανώτατο όριο στις 10.000 

μετοχές ανά συναλλαγή. Τροποποιήστε το πρόγραμμα ώστε να ανταποκρίνεται στη 

νέα αυτή οδηγία. Προσοχή! Στην εντολή change εξακολουθεί να μην υπάρχει 

αριθμητικός περιορισμός. 

γ) Για να αποφευχθεί νέο κραχ, τοποθετείστε νέα εντολή ασφαλείας, την “freeze all 

transactions” όπου το Χ.Α. θα σταματάει προσωρινά την λειτουργία του.  

 

Λύση β και γ: 

LEX: 

%{ #include <stdio.h> 

#include "y_tab.h"  %} 

%% 

buy|sell        {return ACTION; } 

stocks                { return TOKSTOCK;} 

ethniki|emporiki|plaisio   { return COMPANY;} 

exchange               {return TOKEX;} 

dollars|euros|pounds    {return CURRENCY;} 

[1-9][0-9]{3}|10000  {return LIMIT;} 

[0-9]+               { return NUM;} 

into               {return TOKINTO;} 

freeze    {return TOKFREEZE;} 

all    {return TOKALL;} 

transactions   {return TOKTRANS;} 

%% 

 

YACC: 

%token ACTION TOKSTOCK COMPANY TOKEX CURRENCY NUM TOKTO 

LIMIT TOKFREEZE TOKALL TOKTRANS 

%% 

stockmarket:  act 

                   |change 

  |stop 
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                   ; 

act:  ACTION LIMIT COMPANY TOKSTOCK 

{printf("\t Stocks bought-sold   \n");}; 

change: TOKEX LIMIT CURRENCY TOKINTO CURRENCY 

{printf("\t Currency exchanged\n");} 

 | TOKEX NUM CURRENCY TOKINTO CURRENCY 

{printf("\t Currency exchanged\n");}; 

stop: LIMIT TOKFREEZE TOKALL TOKTRANS 

{printf("\t Transactions not allowed\n");}; 

%% 

 

10) Δίνονται τα παρακάτω αρχεία περιγραφής λεκτικού και συντακτικού αναλυτή. Το 

αποτέλεσμα είναι ένα πλήθος τυποποιημένων εντολών που ένας compiler 

αναγνωρίζει. 

LEX: 

%{ #include <stdio.h> 

#include "y_tab.h"  %} 

%% 

int                  {return TOKINT; } 

float                { return TOKFLOAT;} 

x|y|z               {return VARIABLE;} 

“=”                   {return TOKISON;} 

[0-9]+              { return TOKNUM1;} 

[0-9]+”.”[0-9]+   {return TOKNUM2;} 

“;”                    {return END;} 

%% 

 

YACC: 

%% 

compiler:  integers 

             | floats; 

integers: TOKINT VARIABLE TOKISON TOKNUM1 END 

{printf("\t Integer created \n");}; 

floats: TOKFLOAT VARIABLE TOKISON TOKNUM2 END 

{printf("\t Float created \n");}; 

%% 
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α) Δώστε δύο παραδείγματα εντολών που αναγνωρίζει ο compiler και τι θα εκτυπωθεί 

στην οθόνη σε κάθε περίπτωση.  

β)  Τροποποιείστε και ξαναγράψτε τα αρχεία έτσι ώστε o compiler να αναγνωρίζει 

και τις εξής εντολές (Προσοχή! Αυτά είναι παραδείγματα, θέλουμε γενικούς 

κανόνες):   

 i) int x, y;    

ii) float x,y=5.24;  

iii) char x=”whatever“; 

(στο iii) μόνο γράμματα του λατινικού αλφαβήτου, μικρά ή κεφαλαία μέσα σε 

εισαγωγικά “ ”)  

 

Λύση: 

LEX: 

%{ #include <stdio.h> 

#include "y_tab.h"  %} 

%% 

int                  {return TOKINT; } 

float                { return TOKFLOAT;} 

x|y|z               {return VARIABLE;} 

“=”                   {return TOKISON;} 

[0-9]+              { return TOKNUM1;} 

[0-9]+”.”[0-9]+   {return TOKNUM2;} 

“;”                    {return END;} 

“,”                    {return COMMA;} 

char   {return TOKCHAR;} 

[“]   {return QUOTES;} 

.*   {return CHARACTERS;} 

%% 

 

YACC: 

%% 

compiler:  integers 

             | floats 

      | chars; 

integers: TOKINT VARIABLE TOKISON TOKNUM1 END 

{printf("\t Integer created \n");} 

      | 
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     TOKINT VARIABLE COMMA VARIABLE TOKISON TOKNUM1 END 

{printf("\t Integer created \n");} 

| 

    TOKINT VARIABLE COMMA VARIABLE END 

{printf("\t Integer created \n");}; 

 

floats: TOKFLOAT VARIABLE TOKISON TOKNUM2 END 

{printf("\t Float created \n");} 

 | 

TOKFLOAT VARIABLE COMMA VARIABLE TOKISON TOKNUM2 END 

{printf("\t Float created \n");} 

 | 

TOKFLOAT VARIABLE COMMA VARIABLE END 

{printf("\t Float created \n");} 

 

chars: TOKCHAR VARIABLE TOKISON QUOTES CHARACTERS QUOTES 

END 

{printf("\t Char variable created \n");} 

 

%% 
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6.1.2 Ασκήσεις 

 

8) Ασκήσεις Εξάσκησης Σωστού – Λάθους 

i) Κατά τη σημασιολογική ανάλυση κάνουμε επιπλέον ελέγχους για τυχόν 

λεξικά ή συντακτικά λάθη που δεν είχαν αναγνωριστεί προηγουμένως 

ii) H σημασιολογική ανάλυση χρησιμοποιεί την ιεραρχική δομή της 

συντακτικής ανάλυσης για να αναγνωρίσει τους τελεστές και τις 

μεταβλητές στις εκφράσεις και στις εντολές. 

iii) Η σημασιολογική ανάλυση φροντίζει για τις απαραίτητες μετατροπές 

τελεστών όταν αυτές επιτρέπονται από τη γλώσσα. 

iv) Η σημασιολογική πληροφορία τοποθετείται στο αριστερό μέρος ενός 

γραμματικού κανόνα. 

v) Το σύμβολο $$ μας επιστρέφει την τελευταία λεξική μονάδα που 

αναγνωρίστηκε. 

 

Λύση 

i) Λάθος  

ii) Σωστό  

iii) Σωστό  

iv) Λάθος  

v) Λάθος 

 

9) Έστω οι παρακάτω γραμματικοί κανόνες ενός συντακτικού αναλυτή. Υλοποιήστε 

το συντακτικό δένδρο για είσοδο (3+5)*2-7/1 και βρείτε το αποτέλεσμα της 

πράξης. 

 

Ε : Ε + Ε  { $$ = $1 + $3 ; } 

 | Ε – Ε  { $$ = $1 - $3 ; } 

 | Ε * Ε  { $$ = $1 * $3 ; } 

 |  Ε / Ε  { $$ = $1 / $3 ; } 

 | ( Ε )  { $$ = $2 ; } 

 | NUM  { $$ = $1 ; } 

 ; 

 

Λύση 

Το αποτέλεσμα της πράξης είναι 7 

 

10) Έστω ότι αλλάζω τους σημασιολογικούς κανόνες της προηγούμενης άσκησης 

όπως φαίνεται παρακάτω. Υλοποιήστε και πάλι το συντακτικό δένδρο για είσοδο 

(3+5)*2-7/1 και βρείτε το αποτέλεσμα της πράξης. Γράψτε τα σχόλιά σας.  

Ε : Ε + Ε  { $$ = $1 - $3 ; } 

| Ε – Ε  { $$ = 2 * $1 ; } 

| Ε * Ε  { $$ = $3 + 2 ; } 

|  Ε / Ε  { $$ = 0 ; } 
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| ( Ε )  { $$ = $2 ; } 

| NUM  { $$ = $1 ; } 

; 

Λύση 

Το αποτέλεσμα της πράξης είναι 8 

 

11) Για την ίδια γραμματική του πρώτου ερωτήματος κάντε το συντακτικό δέντρο για 

είσοδο (9/(6-3)+4*2) 

12) Δίνετε η παρακάτω γραμματική με τους εξής σημασιολογικούς κανόνες. 

Δημιουργείστε το συντακτικό δένδρο για είσοδο 2/3-2*(4+1) και υπολογίστε 

βήμα - βήμα το αποτέλεσμα της πράξης. 

Ε : Ε + Ε  { $$ = $1 + 3 ; } 

| Ε – Ε  { $$ = $1 + 2 * $3 ; } 

| Ε * Ε  { $$ = $1 - $3 ; } 

|  Ε / Ε  { $$ = 0 ; } 

| ( Ε )  { $$ = $2 + 1 ; } 

| NUM  { $$ = 2 * $1 ; } 

; 

Λύση 

Το αποτέλεσμα της πράξης είναι -16 

 

13) Δίνετε η παρακάτω γραμματική με τους εξής σημασιολογικούς κανόνες. 

Δημιουργείστε το συντακτικό δένδρο για είσοδο 5+3@2*1#26 και υπολογίστε 

βήμα - βήμα το αποτέλεσμα της πράξης. Θεωρήστε ότι τα @ και # έχουν 

υψηλότερη προτεραιότητα από όλους τους αριθμητικούς τελεστές 

Ε : Ε + Ε  { $$ = $1 - $3 ; } 

 | Ε – Ε  { $$ = $1 + 72 * $3 ; } 

 | Ε * Ε  { $$ = $1 + $3 ; } 

 |  Ε / Ε  { $$ = 2043 * $1 ; } 

 | Ε @ Ε { $$ = $1 * $3 ; } 

 | Ε # Ε  { $$ = $1 ; } 

 | NUM  { $$ = $1 + 2 ; } 

 ; 

Λύση 

Το αποτέλεσμα της πράξης είναι -16 
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14) Δίνεται η παρακάτω γραμματική:  

%left “!” 

%left “+” “-“ 

%left “#”  

%left “*” “/” 

%left “?” 

%% 

Ε :  Ε  !  Ε  { $$ = $1 / $3 ; }   

  |  Ε  * Ε  { $$ = -2 ; } 

  |  Ε  – Ε  { $$ = $1 + $3 ; } 

  |  Ε + Ε  { $$ = 2 * $1 - $3 – 1 ; }   

  |  ( Ε )   { $$ = $2 + 5 ; }                       

  |  NUM   { $$ = 2 * $1 ; }                   

  |  E # E  { $$ = $3 ; } 

  | E ? E  { $$ = $1 - $3 ; }  

  ;            

Γράψτε το συντακτικό δέντρο της συμβολοσειράς εισόδου  

(12?8+3#(20!11-5*2))  

και βρείτε το αποτέλεσμα της πράξης βήμα- βήμα. 

 

Λύση 

Το αποτέλεσμα της πράξης είναι 10 
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6.2.1 Ασκήσεις 

 

5) Ασκήσεις Εξάσκησης Σωστού – Λάθους:  

i) O calculator που φτιάξαμε στο δεύτερο παράδειγμα μπορεί να 

αναγνωρίσει διπλές ή τριπλές παρενθέσεις; π.χ. «3+((5-1))» 

ii) Στον ίδιο calculator η προτεραιότητα των πράξεων μεταξύ τελεστών 

ορίζεται στο τμήμα των δηλώσεων. 

iii) Ο πρώτος κανόνας γραμματικός κανόνας ξεκινάει ως  

«PrimExpr  : Literal»  

επομένως η ανάλυση ξεκινάει από το μη τερματικό σύμβολο «PrimExpr». 

Λύση 

i) Σωστό 

ii) Λάθος 

iii) Λάθος 

 

6) Τροποποιήστε τον calculator του πρώτου παραδείγματος ώστε να αναγνωρίζει την 

πράξη της αφαίρεσης και να βγάζει το σωστό αποτέλεσμα 

7) Προσθέστε έναν καινούριο τελεστή με το σύμβολο «&» ο οποίος θα κάνει την 

εξής πράξη όπου εμφανίζεται  

Α&Β = 2*Α+Β 

Σαν προτεραιότητα να έχει υψηλότερη από την πρόσθεση και την αφαίρεση.  

 

Λύση: 

Lex: 

%{ 

#include <stdio.h> 

#include "y_tab.h" 

%} 

%% 

[0-9]+  { strcpy(yylval.ystr,yytext); 

             return NUM; 

              } 

"+" return('+'); 

"-" return('-'); 

"&" return('&'); 

%% 
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YACC: 

%{ 

#include <stdio.h> 

%} 

%union 

{ 

 char  ystr[81]; 

 int   nonterm;  } 

 

%token <ystr> NUM 

%left <ystr> '+'  '-' 

%left <ystr> '&'   

%type <nonterm> exp result 

%start result 

%% 

result: exp {printf("the result is %d \n",$$);} 

exp: exp '+' exp {$$=$1+$3;} 

       | exp '-' exp {$$=$1-$3;} 

       | exp '&' exp {$$=2*$1+$3;} 

       | NUM {$$=atoi($1);} 

       ; 

%% 

void yyerror(const char *str) 

{ 

       fprintf(stderr,"error: %s\n",str); 

} 

int yywrap() 

{ 

       return 1; 

}  

main() 

{ 

        yyparse(); 

} 
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8) Υλοποιήστε το συντακτικό δέντρο και υπολογίστε το αποτέλεσμα της πράξης  

3-5&2 

Λύση 

Το αποτέλεσμα της πράξης είναι -9 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 
 

Ερωτηματολόγιο 
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