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Notícias

03/03 Seja bem-vindo(a) às MC921A.
13/03 Aulas estão suspensas.
20/03 Aulas serão retomadas em 24/03/2020

Ementa

Esta disciplina cobrirá técnicas, métodos e algoritmos utilizados no projeto de compiladores modernos:
análise léxica, sintática e semântica, verificação de tipos, registros de ativação, representação
intermediária, geração de código, análise de fluxo de dados, técnicas de otimização, gerenciamento de
memória e compilação para linguagens orientadas a objetos.

Dinâmica

As aulas teóricas e práticas serão gravadas e disponibilizadas através de video-aulas que os alunos
deverão assistir antes de cada sessão de Q&A. No cronograma (h�ps://drive.google.com/open?
id=1G4JK3jI2iO6rcdrw_A8ECeGxPVkpz4yV1wHq7px1iUs) do curso estão listados os slides bem como
as video-aulas que deverão ser assistidas previamente.

Horários

Q&A Teórica: Ter. e Qui. (9h-10h)
Q&A  Laboratório: Ter. e Qui. (10h-11h)

https://drive.google.com/open?id=1G4JK3jI2iO6rcdrw_A8ECeGxPVkpz4yV1wHq7px1iUs
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Instrutores: Profs. Guido Araújo e Márcio Pereira
Atendimento: através do Google Meet nas sessões de Q&A

Bibliografia

O curso será fortemente baseado no livro-texto abaixo. Os demais serão usados como referências e para
realização de exercícios sugeridos.

Andrew Appel. Modern Compiler Implementation in Java (h�p://www.amazon.com/Modern-
Compiler-Implementation-Andrew-Appel/dp/052182060X/ref=sr_1_16?
ie=UTF8&qid=1411044376&sr=8-16&keywords=compilers). [livro-texto]
Aho, Sethi and Ullman. Compilers: Principles, techniques and tools
(h�p://www.amazon.com/Compilers-Principles-Techniques-Alfred-Aho/dp/0201100886/ref=sr_1_4?
ie=UTF8&qid=1411044323&sr=8-4&keywords=compilers).
Keith Cooper and Linda Torczon. Engineering a Compiler (h�p://www.amazon.com/Engineering-
Compiler-Second-Edition-Cooper/dp/012088478X/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1411044280&sr=8-
2&keywords=compilers).

Slides

As aulas utilizarão um conjunto de  slides, disponíveis na tabela do cronograma
(h�ps://drive.google.com/open?id=1G4JK3jI2iO6rcdrw_A8ECeGxPVkpz4yV1wHq7px1iUs) da
disciplina. Se necessário, notas de aula adicionais, bem como artigos discutidos em classe serão
disponibilizados.

Videos

http://www.amazon.com/Modern-Compiler-Implementation-Andrew-Appel/dp/052182060X/ref=sr_1_16?ie=UTF8&qid=1411044376&sr=8-16&keywords=compilers
http://www.amazon.com/Compilers-Principles-Techniques-Alfred-Aho/dp/0201100886/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1411044323&sr=8-4&keywords=compilers
http://www.amazon.com/Engineering-Compiler-Second-Edition-Cooper/dp/012088478X/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1411044280&sr=8-2&keywords=compilers
https://drive.google.com/open?id=1G4JK3jI2iO6rcdrw_A8ECeGxPVkpz4yV1wHq7px1iUs
https://drive.google.com/open?id=1G4JK3jI2iO6rcdrw_A8ECeGxPVkpz4yV1wHq7px1iUs
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As aulas desta disciplina estão disponíveis na forma de vídeo-aulas cujo link está no cronograma
(h�ps://drive.google.com/open?id=1G4JK3jI2iO6rcdrw_A8ECeGxPVkpz4yV1wHq7px1iUs) da
disciplina. Salientamos que estes vídeos são propriedade intelectual do professor e da UNICAMP, não
podendo ser distribuído sem a autorização destes.

Mural

O mural desta disciplina pode ser encontrado aqui
(h�ps://classroom.google.com/u/2/c/NjE4OTIyODI4NTZa). Todos os comunicados sobre mudanças no
andamento da disciplina serão feitos através daquele mural, de modo que a não participação pode
acarretar em perda de informações e datas importantes para o aluno. Serão enviados convites para
participação no grupo nos e-mails da DAC/UNICAMP.

Notas e Médias

Esta é uma disciplina com forte enfoque teórico/prático.  A avaliação será baseada em três testes Ti (i =
1-3) com 5 questões cada  valendo 30% da média (MT = sum(Ti)/3) e em quatro projetos Pi (i=1-4)
valendo 70% da média (MP = sum(Ti)/4).  Com relação ao cálculo da média valem as seguintes regras:

A média da disciplina antes do Exame Final (E), será  M = 0,3*MT + 0,7*MP
Alunos com M < 5,0, ou que tiverem MT <= 4,0 farão  Exame Final (F)
Alunos com M < 5,0, ou que tiverem MP <= 4,0 farão Exame Final (F)
A Média Final (MF) será  MF = min(5,0, M) se M < 5,0, ou (M+E)/2 de outra forma.
Fraudes nos exames não serão aceitos, e será atribuída a média zero a todos os envolvidos.

As notas estarão disponíveis nesta Tabela, até duas semanas após a realização do Exame e os gabaritos
dos testes serão divulgados aqui. Pedidos de revisão do exame devem seguir as regras abaixo:

Pedidos de revisão devem ser feitos exclusivamente através deste formulário.
Pedidos de revisão serão recebidas até 48 horas após a divulgação do resultado.
Não serão acolhidas quaisquer solicitações de revisão fora do período acima.

https://drive.google.com/open?id=1G4JK3jI2iO6rcdrw_A8ECeGxPVkpz4yV1wHq7px1iUs
https://classroom.google.com/u/2/c/NjE4OTIyODI4NTZa
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q q p
Após recebidos, os pedidos serão agendados e informados aos interessados.
Não serão agendadas revisões em outro dia que não aquele marcado conforme acima.

Projetos

Os laboratórios  da disciplinas visam projetar um compilador para uma micro versão da linguagem C
(uC). O compilador será projetado utilizando  a linguagem de programação Python. Um resumo dos
projetos  e as regras de realização deste  estão aqui
(h�ps://github.com/iviarcio/mc921/blob/master/Practical_Aspects_of_Compiler_Construction.ipynb). 
Detalhamento de cada um dos projetos  pode ser encontrado aqui (h�ps://github.com/iviarcio/mc921).
A submissão dos projetos será feita através do sistema Susy
(h�ps://susy.ic.unicamp.br:9999/admin/mc921ab).

Grupos

Os projetos de laboratório serão executados em grupos com no máximo duas pessoas. Para cadastrar o
seu grupo por favor use este formulário (Fechado). O número do seu grupo está listado nesta tabela
(h�ps://drive.google.com/open?id=16OcNt85JpywX85ml0P3znlOV1EjcRL7yz-Q4Il362Ng).

Exercícios

Consideramos os exercícios do livros acima como fundamentais para o bom aprendizado da matéria e a
realização dos testes. Recomenda-se fortemente que sejam resolvidos os problemas sugeridos abaixo,
pois os testes serão inspirados nestes.

Appel: 2.2, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9 3.1, 3.3, 3.4, 3.6, 3.9, 3.11, 3.12 e 3.13 (2nd Edition)
Aho, Sethi and Ullman: 3.16, 4.1, 4.2, 4.11, 4.14, 4.15, 4.33 (1st Edition)

https://github.com/iviarcio/mc921/blob/master/Practical_Aspects_of_Compiler_Construction.ipynb
https://github.com/iviarcio/mc921
https://susy.ic.unicamp.br:9999/admin/mc921ab
https://drive.google.com/open?id=16OcNt85JpywX85ml0P3znlOV1EjcRL7yz-Q4Il362Ng
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Cooper and Torczon:   2.1, 2.7, 2.8, 3.4, 3.5, 3.7, 3.9 e 3.10 (2nd Edition)
Appel (2nd Edition) : 9.1, 9.3, 10.1,10.5, 11.2(a), 11.3(a),17.1, 17.2, 17.5
Aho, Sethi and Ullman (2nd Edition): 9.2.1,9.2.2,9.2.3

Links Úteis

Os links abaixo tem demonstrado ser úteis para o aprendizado desta disciplina:

Regexpal (h�p://regexpal.com/)
Conversão NFA -> DFA online (h�p://hackingoff.com/compilers/regular-expression-to-nfa-dfa)
Learn Regex the Hard Way (h�ps://learncodethehardway.org/regex/)
LLVM (h�p://llvm.org)

Cronograma

O cronograma da disciplina pode ser encontrado aqui (h�ps://drive.google.com/open?
id=1G4JK3jI2iO6rcdrw_A8ECeGxPVkpz4yV1wHq7px1iUs).

BLOG AT WORDPRESS.COM.
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