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Επισκόπηση 

● Η εικονική Μηχανή JVM
● Παραδείγματα Εντολών JVM
● Συμβολομεταφραστής Jasmin
● Ανάστροφη Πολωνική Γραφή
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Σύγχρονες Πολυεπίπεδες Μηχανές 

Αρχιτεκτονική

Συστήματα

Οργάνωση

Εφαρμογές

Πρόγραμμα γλώσσας 
υψηλού επιπέδου 

Πρόγραμμα γλώσσας
assembly

Σενάριο ή κλήση
συστήματος

Πρόγραμμα σε γλώσσα 
μηχανής

Μικροπρόγραμμα ή γλώσσα
περιγραφής υλικού.



  4

Εικονική Μηχανή JVM
● Η Java Virtual Machine είναι μια αφηρημένη 

υπολογιστική μηχανή (abstract Computing Machine).
● Μηχανή – στόχος για την μεταγλώττιση της JAVA.
● ... και για άλλες γλώσσες.

● Προσφέρει 
● ένα σύνολο εντολών (ISA)
● διαχείριση διαφόρων περιοχών μνήμης κατά την 

εκτέλεση
● ΔΕΝ ορίζει το πως θα υλοποιηθεί

● προσομοιωτής (emulator)
● κύκλωμα, μικροκώδικας, ....
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Διεπαφή μεταξύ μεταγλωττιστών και Υλικού

`

Java program

JVM

bytecode compiler 

bytecode hardware
(μικροκώδικας ή ευθεία υλοποίηση) 
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Δομή της Εικονικής Μηχανής
● Επιλογές που αφορούν την ασφάλεια

● Έλλειψη καταχωρητών (στοίβα)
● Έλλειψη δεικτών (με την κλασσική έννοια)

– Οι δείκτες στην εικονική μηχανή είναι προσπελάσιμοι έμμεσα 
μόνο μέσα από συγκεκριμένες εντολές.

● Περιοχές Μνήμης
● JVM Stack (στοίβα): περιέχει Frames για κάθε κλήση 

μεθόδου (δεδομένα τοπικών μεταβλητών, κλήσεις κλπ).
● Heap (σωρός): περιέχει πληροφορία για αντικείμενα και 

πίνακες (ειδική κατηγορία αντικειμένων).
● Method Area (περιοχή μεθόδων): περιέχει κώδικα.
● Constant Pool (περιοχή σταθερών): σταθερές 

(αριθμητικές, κλπ) αναφορές σε πεδία και μεθόδους.
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Τύποι στην JVM

● Στην JVM δύο είναι οι τύποι πάνω στους 
οποίους εφαρμόζονται εντολές, αποθηκεύονται 
σε μεταβλητές, και γενικώς διαχειρίζεται η 
μηχανή. 
● Βασικοί τύποι (primitive types)

– int, float, κλπ
● Αναφορές (reference types)

– σε array (ειδικός τύπος αντικειμένου), αντικείμενο, 
interface.
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Βασικοί Υποστηριζόμενοι Τύποι στην JVM
● Ακέραιοι (integrals)

● byte 8-bit προσημασμένοι ακέραιοι
● short 16-bit προσημασμένοι ακέραιοι
● char 16-bit απρόσημοι ακέραιοι (Unicode)
● int  32-bit προσημασμένοι ακέραιοι
● long 64-bit προσημασμένοι ακέραιοι

● Κινητής Υποδιαστολής (floating point):
● float 32 bit αριθμοί κινητής υποδιαστολής 
● double 64 bit αριθμοί κινητής υποδιαστολής 

● Boolean (true/false)
● 32-bit category 1, 64-bit category 2.
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Frame

● Ένα νέο πλαίσιο (frame) για κάθε κλήση 
μεθόδου.

● Μετά το πέρας της μεθόδου ο χώρος 
αποδεσμεύεται. 

● Περιέχει
● τοπικές μεταβλητές (local variables)
● πληροφορίες που αφορούν δυναμική σύνδεση και 

εξαιρέσεις (dynamic linking and exceptions)
● τιμές που επιστρέφονται από μεθόδους
● στοίβα τελεστέων (operand stack)
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Τοπικές Μεταβλητές και Τύποι
● Οι τοπικές μεταβλητές αποθηκεύονται στο 

αντίστοιχο Frame του stack. Απαιτείται:
● ΜΙΑ τοπική μεταβλητή για τύπους  boolean, byte, 

char, short, int, float, reference, ή returnAddress. 
● ΔΥΟ τοπικές μεταβλητές για την αποθήκευση long ή 

double.
– Προσοχή στις εντολές!

● Προσπέλαση μέσω αριθμοδείκτη (indexing) 
ξεκινώντας από το 0.
● Μια long ή double είναι προσπελάσιμη από το 

χαμηλότερο αριθμοδείκτη της (2 θέσεις).
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Τοπικές Μεταβλητές και Κλήση Μεθόδων

● Οι τοπικές μεταβλητές χρησιμοποιούνται ΚΑΙ 
για το πέρασμα παραμέτρων σε μεθόδους. 

● Άρα μια μέθοδος έχει τις παραμέτρους της 
τοποθετημένες στο Frame.
● Σε μεθόδους static οι όποιες παράμετροι αρχίζουν 

από το 0.
● Σε μεθόδους αντικειμένου (instance) η τοπική 

μεταβλητή 0, χρησιμοποιείται για να αποθηκεύσει 
μια αναφορά στο αντικείμενο του οποίου η μέθοδος 
καλείται. Οι υπόλοιπες παράμετροι αρχίζουν από 1.
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Στοίβα Τελεστεών

● Operand Stack είναι LIFO (last in first out)
● Χρησιμοποιείται για 

● τροφοδότηση εντολών με τελεστέους
– εντολές ΔΕΝ λαμβάνουν τελεστέους από τοπικές 

μεταβλητές – πρέπει να τοποθετηθούν οι αντίστοιχες 
τιμές στη στοίβα τελεστέων.

● εναπόθεση αποτελεσμάτων από εντολές
● πέρασμα παραμέτρων σε μέθοδο που καλείται από 

τη τρέχουσα
● επιστροφή τιμών από κληθείσα μέθοδο.

● Άρα JVM είναι μηχανή στοίβας(?) 
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Κωδικοποίηση Εντολών JVM
● Μήκος op-code: 8-bit  (??)

● Άρα μέγιστο 28 = 256 εντολές. Δεν χρησιμοποιούνται 
όλοι οι διαθέσιμοι κωδικοί.

● Άρα το ρεύμα εντολών αποτελείται από σειρές 1 byte. 
● Οι περισσότερες εντολές ΔΕΝ έχουν τελεστέους 

αλλά τους παίρνουν από τη στοίβα. 
● Αν μια εντολή έχει τελεστέους, ακολουθούν το 

op-code της εντολής.
● big-endian storage (??)
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Ονομασία Εντολών βάσει Τύπου Ορισμάτων

● Οι μνημονικές ονομασίες υπονοούν τον τύπο 
των ορισμάτων στα οποία εφαρμόζονται. Πχ:
● iadd, πρόσθεση ακεραίων (οι ακέραιοι στη στοίβα, 

αποτέλεσμα στη στοίβα)
● fadd, πρόσθεση float (ομοίως οι τελεστέοι και το 

αποτέλεσμα.
● Έτσι σε πολλές εντολές το πρόθεμα είναι:

● i – int , l – long, s – short, b – byte, c – char
● f – float , d – double 
● a - reference. 
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Έχει κάθε τύπος τις ίδιες εντολές?

● Όχι, θα ήταν παραπάνω από όσες είναι 
διαθέσιμες λόγω του 8-bit opcode.
● Έλλειψη ορθογωνιότητας (??)
● Όφελος (??)

● Έτσι υπάρχουν λίγες εντολές για byte, char και 
short, και καμία για boolean.
● Μετατροπή των παραπάνω σε int.
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Συνοπτικός Πίνακας Εντολών (1/2)

opcode byte short int long float double char 
Tipush bipush sipush 
Tconst iconst lconst fconst dconst 
Tload iload lload fload dload 
Tstore istore lstore fstore dstore 
Tinc iinc 

Taload baload saload iaload laload faload daload caload 
Tastore bastore sastore iastore lastore fastore dastore castore 
Tadd iadd ladd fadd dadd 
Tsub isub lsub fsub dsub 
Tmul imul lmul fmul dmul 
Tdiv idiv ldiv fdiv ddiv 
Trem irem lrem frem drem 
Tneg ineg lneg fneg dneg 
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Συνοπτικός Πίνακας Εντολών (2/2)
opcode byte short int long float double char 

Tshl ishl lshl 
Tshr ishr lshr 

Tushr iushr lushr 
Tand iand land 
Tor ior lor 

Txor ixor lxor 
i2T i2b i2s i2l i2f i2d 
l2T l2i l2f l2d 
f2T f2i f2l f2d 
d2T d2i d2l d2f 

Tcmp lcmp 
Tcmpl fcmpl dcmpl 
Tcmpg fcmpg dcmpg 

if_TcmpOP if_icmpOP 
Treturn ireturn lreturn freturn dreturn 



  18

Κατηγορίες Εντολών: load/store

● Μεταφορά από και προς στη στοίβα τιμών 
αποθηκευμένων σε τοπικές μεταβλητές. 
● iload 1, τοποθετεί στη στοίβα την ακέραια τιμή της 

τοπικής μεταβλητής 1.
● fload 1, ομοίως αλλά η τιμή πρέπει να είναι float.
● istore 1, αποθηκεύει το στοιχείο της κορυφής της 

στοίβας (ακέραιος) στην τοπική μεταβλητή 1.
● astore 3, αποθηκεύει μια αναφορά στη μεταβλητή 3.

● Το όρισμα είναι byte. 
● Άρα πόσες τοπικές μεταβλητές?



  19

Πρόθεμα Wide 

● Λίγες? Υπάρχει το πρόθεμα wide.
● Δεν είναι εντολή, αλλά μπαίνει ως πρόθεμα στις 

ακόλουθες
● iload, fload, aload, lload, dload, istore, fstore, 

astore, lstore, dstore, ή ret
● Επιτρέπει να έχουμε 16-bit ορίσματα των 

παραπάνω για τον ορισμό του αριθμοδείκτη.
● wide <opcode> indexbyte1 indexbyte2
● αριθμοδείκτης = (indexbyte1 <<8) | indexbyte2) 
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Άλλες μορφές

● iload_0, iload_1, iload_2, iload_3: Χωρίς 
όρισμα.
● iload_0 = iload 0  (1 byte vs 2 byte).   

● Ομοίως fload_<n>, lload_<n>, dload_<n>, 
aload_<n> 

● istore_<n>, fstore_<n>, dstore_<n>, lstore_<n> 
astore_<n>
● n=1,2,3

● Γιατί μικρότερες εντολές (??) 
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Σταθερές
● Τοποθέτηση στη κορυφή της στοίβας μιας 

σταθεράς 
● bipush <byte>: βάζει ένα ακέραιο 8-bit στη στοίβα
● sipush <short>: βάζει ακέραιο 16-bit στη στοίβα
● ldc <indexbyte>: βάζει ένα ακέραιο (Int 32 bit) ή 

float (32 bit) στη στοίβα, πέρνοντας τον από το 
constant Pool. Ή επιστρέφει ένα ref σε ένα 
αλφαριθμητικό στη στοίβα.

● ldc_w <indexbyte1> <indexbyte2>: ομοίως αλλά 
μεγαλύτερο index.

● ldc2_w <indexbyte1> <indexbyte2>: Για long ή 
double.  
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Σύντομες μορφές για Σταθερές

● Καθώς οι ακόλουθες τιμές χρησιμοποιούνται 
συχνά, υπάρχουν οι εντολές:
● iconst_m1, iconst_<i>: m1 -> -1, i = {1,2,3,4,5}
● lconst_<l>: με l στο {0,1} τοποθετεί {0,1}
● fconst_<f>: f {0,1,2} τοποθετεί {0.0, 1.0, 2.0} 
● dconst_<d>: d {0,1} στο {0.0, 1.0}
● aconst_null: null στην στοίβα.



 

$javac j1.java
$javap -c j1 > j1.s
$cat j1.s

Ανάθεση τιμών JVM File: j1.java
class j1
{
 public static 
void main ()
 {
  int x, y;
  float z;
  x=10;
  y=1000;
  z = 0;

}
}

class j1 extends java.lang.Object{
j1();
  Code:
   0:   aload_0
   1:   invokespecial   #1; 
   4:   return
public static void main();
  Code:
   0:   bipush  10
   2:   istore_0
   3:   sipush  1000
   6:   istore_1
   7:   fconst_0
   8:   fstore_2
   9:   return
} //Method java/lang/Object."<init>":()V



  24

Αριθμητικές Εντολές

● Μορφή είναι εύκολη <τυπος><πράξη>. Όπου 
τύπος i,l,f,d.
● Πρόσθεση – Add:  iadd, ladd, fadd, dadd.
● Αφαίρεση – Subtract:  isub, lsub, fsub, dsub.
● Πολ/σμός – Multiply:  imul, lmul, fmul, dmul.
● Διαίρεση – Divide:  idiv, ldiv, fdiv, ddiv.
● Υπόλοιπο – Remainder:  irem, lrem, frem, drem.
● Αντίθετος – Negate:  ineg, lneg, fneg, dneg.
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Αριθμητικές Εντολές (συνέχεια)

● Λογικές Πράξεις
● Shift: ishl, ishr, iushr, lshl, lshr, lushr. 

– shl (left), shr (right προσημασμένο), ushr (με 0) 
● Bitwise OR: ior, lor.
● Bitwise AND: iand, land.
● Bitwise exclusive OR: ixor, lxor.

● Άλλες Πράξεις 
● Αύξηση τιμής ακέραιας τοπικής μεταβλητής: 

– iinc <indexbyte> <value>
● Σύγκριση: dcmpg, dcmpl, fcmpg, fcmpl, lcmp. 
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Αλλαγή τύπου

● Διεύρυνση (widening) δεν έχουμε απώλεια 
ακρίβειας
● int to long, float, or double – i2l, i2f, i2d 
● long to float or double – l2f, l2d
● float to double – f2d 

● Συρρίκνωση (narrowing), απώλεια ακρίβειας.
● int to byte, short, or char – i2b, i2c, i2s
● long to int – l2i 
● float to int or long – f2i, f2l
● double to int, long, or float – d2i, d2l, d2f
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Πράξεις σε JVM

class j2 {
public static void
       main(String[] args)
{

int y,x;
float z;
x=10;

  y=1000;
  x++;

y = x + 100;
   z = x + y;
  }
}

   0:   bipush  10
   2:   istore_2
   3:   sipush  1000
   6:   istore_1
   7:   iinc    2, 1
   10:  iload_2
   11:  bipush  100
   13:  iadd
   14:  istore_1
   15:  iload_2
   16:  iload_1
   17:  iadd
   18:  i2f
   19:  fstore_3
   20:  return



  28

Εντολές Διακλάδωσης
● Όλες οι εντολές δέχονται 16-bit offset, εκτός των *_w 

που δέχονται 32-bit offset.
● Υπό συνθήκη: 

● Σύγκριση ακέραιας τιμής της στοίβας με το 0: ifeq, iflt, 
ifle, ifne, ifgt, ifge

● Σύγκριση δύο ακεραίων της στοίβας: if_icmpeq, 
if_icmpne, if_icmplt, if_icmpgt, if_icmple, if_icmpge, 

● ifnull, ifnonnull: για αναφορές
● Σύγκριση 2 αναφορών: if_acmpeq, if_acmpne

● Χωρίς συνθήκη: goto, goto_w, jsr, jsr_w, ret.
● Πολλαπλή διακλάδωση: tableswitch, lookupswitch.



 

class j3
{

public static void main ()
{

int i, k;
     i=3;
     if (i != 3)
       k=0;

}
}

    ...
0: iconst_3

  1: istore_0
  2: iload_0
  3: iconst_3
  4: if_icmpeq 9
  7: iconst_0
  8: istore_1
  9: return
  ...

If then σε JVM 

Αντιστροφή Συνθήκης: αντί != θέτουμε == για αποφυγή goto.



 

Σύγκριση float
0:   ldc     #2; 
     //float 30.0f
2:   fstore_1
3:   fload_1
4:   fstore_2
5:   fload_1
6:   fload_2
7:   fcmpl
8:   ifle    13
11:  fconst_1
12:  fstore_1
13:  return

class j4 {
public static void
    main(String[] args)
 { float z,y;
  z=30;
   y = z;
   if (z > y) 
        z = 1;}
}

Εντολή fcmpl συγκρίνει δύο float από τη στοίβα και το 
αποτέλεσμα αποθηκεύεται στη στοίβα. Έτσι αν η στοίβα έχει
     ..., value1, value2 => ..., result
 result = -1 if value1 < value2

result = 0 if value1 = value2
result = 1 if value1 > value2 



 

class j4
{
public static void main ()
{

int i, k;
  
     i=3;
     if (i == 3)  k=0;
  else k=1;
}

}

    ...
 0: iconst_3

  1: istore_0
  2: iload_0
  3: iconst_3
  4: if_icmpne   12
  7: iconst_0
  8: istore_1
  9: goto 14
  12: iconst_1
  13: istore_1
  14: return
  ...

If then else  
JVM 



 

{
public static void main ()
{

int x, n;
      n=10;
      x=0;
      while (x < n)
        x=x+1;
}

}

 0: bipush 10
  2: istore_1
  3: iconst_0
  4: istore_0
  5: iload_0
  6: iload_1
  7: if_icmpge 17
  10: iload_0
  11: iconst_1
  12: iadd
  13: istore_0
  14: goto 5
  17: return

while σε JVM 

Σύγκριση >= στη αρχή του 
κώδικα επανάληψης.



 

Έλεγχος Βρόχων

(a) Σύγκριση στο Τέλος (Test-at-the-end loop). 
(b) Σύγκριση στην Αρχή (Test-at-the-beginning loop).
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Χειρισμός Πινάκων

● Δημιουργία πίνακα: newarray, anewarray, 
multianewarray.

● Τοποθέτηση στοιχείου πίνακα στη στοίβα: 
baload, caload, saload, iaload, laload, faload, 
daload, aaload.

● Αποθήκευση τιμής στοίβας στον πίνακα: 
bastore, castore, sastore, iastore, lastore, 
fastore, dastore, aastore.

● Μέγεθος πίνακα: arraylength



 

class j6
{ public static void main()

{
int[] x=new int[5];
int i;

    for (i=0; i<5; i++)
     x[i]=i+3;
}

}

  0: iconst_5
  1: newarray int
  3: astore_0
  4: iconst_0
  5: istore_1
  6: iload_1
  7: iconst_5
  8:  if_icmpge 23
  11: aload_0
  12: iload_1
  13: iload_1
  14: iconst_3
  15: iadd
  16: iastore
  17: iinc 1 1
  20: goto 6
  23: return

Πίνακας, for  σε JVM

Αποθήκευση: ποιος πίνακας, σε 
ποια θέση ποια τιμή). Άρα στο 
stack:
..., arrayref, index, value ...=> ...
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Χειρισμός Αντικειμένων

● Δημιουργία νέου στιγμιότυπου: new.
● Πρόσβαση σε 

● ιδιότητες αντικειμένων getfield, putfield  
● ιδιότητες κλάσεων (static) getstatic, putstatic 

● Έλεγχος ιδιοτήτων κλάσεων και πινάκων: 
instanceof, checkcast. 
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Κλήση μεθόδων

● Κλήσεις
● invokevirtual τυπική κλήση μεθόδων αντικειμένων.
● invokespecial κλήση “ειδικής” μεθόδου αντικειμένου 

(initialization, private superclass).
● invokeinterface κλήση μεθόδων υλοποιημένων με 

interface
● invokestatic Κλήση static μεθόδου

● Επιστροφή τιμών βάσει τύπου
● ireturn, lreturn, freturn, dreturn, areturn  
● return (void και initialisation μέθοδοι),  
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Χειρισμός Στοίβας
● pop: αφαίρεση από τη στοίβα 1 στοιχείου (32-bit)
● pop2: αφαίρεση 2 στοιχείων (32-bit) ή 1 στοιχείου 64-

bit από στην κορυφή της στοίβας.
● dup: αντιγραφή ενός στοιχείου (32-bit) στην κορυφή 

της στοίβας
● dup2: αντιγραφή 2 στοιχείων (32-bit) ή 1 στοιχείου 64-

bit από στην κορυφή της στοίβας.
● dup_x1, dup2_x1, dup_x2, dup2_x2: παραλλαγές που 

εισάγουν το πρώτο στοιχείο της στοίβας 1 ή 2 θέσεις 
κάτω. 

● swap: ανταλλαγή των δύο κορυφαίων στοιχείων της 
στοίβας.



 

class j7 {
public static int f(int x)
 {
   int temp;
   temp = x;
   return temp;
  }

public static void main()
 {
   int y;
   y = 7;
   y = f(y)-4; 
  }
} 

public static int f(int);
  Code:
   0: iload_0
   1: istore_1
   2: iload_1
   3: ireturn

public static void 
main();
  Code:
   0: bipush 7
   2: istore_0
   3: iload_0
   4: invokestatic #2; 
   7: iconst_4
   8: isub
   9: istore_0
   10:return

Static method JVM 



 

Δημιουργία Objects και Δείκτες
        0:   new     #2
   3:   dup
   4:   invokespecial   #3
   7:   astore_1
   8:   new     #2
   11:  dup
   12:  invokespecial   #3
   15:  astore_2
   16:  aload_1
   17:  iconst_1
   18:  putfield        #4
   21:  aload_2
   22:  iconst_2
   23:  putfield        #4
   26:  aload_2
   27:  getfield        #4
   30:  istore_0
   31:  return

 public static
   void main () {
 int z;
 IntObj x;
 IntObj y;
 x = new IntObj();
 y = new IntObj();
 x.value = 1;
 y.value = 2;
 z = y.value;
 }

class IntObj {
 public int value;}
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Τι μένει

● Επίσης εντολές για 
● Εξαιρέσεις (exceptions), finally
● Συγχρονισμό

● Όλα τα παραπάνω και πληροφορίες για τα 
προηγούμενα θα βρείτε στο 
The JavaTM Virtual Machine Specification, 

Second Edition Tim Lindholm & Frank Yellin.
Διαθέσιμο δωρεάν (θα βρείτε το site στο compus)



 

O Συμβολομεταφραστής Jasmine



 

Jasmin Assembler

● Συμβολομεταφραστής για την JVM.
● ASCII περιγραφές κλάσεων JAVA και μετατροπή 

τους σε δυαδικά αρχεία “εκτελέσιμα”.
● Απλός συμβολομεταφραστής

● Πολύ κοντά στη JVM, στη σύνταξη και την 
σημειολογία που ακολουθείται στην περιγραφή των 
κλάσεων.

● Ελάχιστος έλεγχος κατά τη μετάφραση.
● Ξεκίνησε σαν εκπαιδευτικό εργαλείο και έγινε 

(σχεδόν) standard.



 

Hello from Jasmin;;; Hello from jasmin file.
.class public helloJasmin
.super java/lang/Object
;;; Object Initialiser
.method public <init>()V
   aload_0
   invokespecial java/lang/Object/<init>()V
   return
.end method

.method public static main([Ljava/lang/String;)V

.limit locals 4

.limit stack 4
   getstatic java/lang/System/out Ljava/io/PrintStream;
   ldc "Hello from Jasmine"
   invokevirtual java/io/PrintStream/println(Ljava/lang/String;)V
   return
.end method



 

Μετάφραση και Εκτέλεση 

● Ο jasmin είναι γραμμένος σε JAVA.
● (αρχείο jar)

● Συμβολομετάφραση
 >java -jar jasmin.jar helloJasmin.j
 Generated: helloJasmin.class
● Εκτέλεση

 >java helloJasmin
 Hello from Jasmine



 

Αρχείου jasmin

● Κάθε αρχείο jasmin περιέχει:
● ντιρεκτίβες (directives)
● εντολές (instructions)
● ετικέτες (labels)

● Directives (ξεκινούν με τελεία)
● .class .super .implements .interface 
● .method .end .field  .limit
● .catch .throws
● .source .line  .var



 

Εντολές & Ετικέτες

● Εντολές ακολουθούν το πρότυπο της JVM και 
τερματίζουν πάντα με χαρακτήρα αλλαγής 
γραμμής.

● Ετικέτες είναι ακολουθίες χαρακτήρων και 
αριθμών, που ξεκινούν με χαρακτήρα και δεν 
περιέχουν τα σύμβολα  = : . ''  - 
● Τερματίζουν με : 

Ονόματα κλάσεων
● JVM style:  java/lang/String



 

Τύποι

BaseType  Type  Interpretation 
Character
B byte  signed byte  
C  char Unicode character  
D  double  double-precision floating-point value  
F  float  single-precision floating-point value  
I  int  integer  
J  long  long integer  
L<classname>;  reference an instance of class <classname>  
S  short  signed short  
Z  boolean  true or false  
[  reference  one array dimension  



 

Περιγραφείς Μεθόδων

● Αποτελούνται από το πλήρες όνομα της 
κλάσης, το όνομα της μεθόδου, περιγραφείς 
τύπων για κάθε παράμετρο και ένα περιγραφέα 
τύπου για την τιμή επιστροφής. 

                 method
                --------                
foo/baz/Myclass/myMethod(Ljava/lang/String;)V
---------------         ---------------------
    class                     descriptor

● V συμβολίζει το void.
Πεδία (Fields)

● όνομα κλάσης/όνομα πεδίου    τύπος



 

Ορισμοί

● Πεδίων
.field <access-spec> <field-name> <descriptor> [ = <value> ]

● public, private, protected, static, final, ...
● Μεθόδων

.method <access-spec> <method-spec>
        .limit stack <integer>
        .limit locals <integer> 
       <statements>
    .end method

● <access-spec> : public, private, protected, static,...



 

Hello from Jasmin;;; Hello from jasmin file.
.class public helloJasmin
.super java/lang/Object
;;; Object Initialiser
.method public <init>()V
   aload_0
   invokespecial java/lang/Object/<init>()V
   return
.end method

.method public static main([Ljava/lang/String;)V

.limit locals 4

.limit stack 4
   getstatic java/lang/System/out Ljava/io/PrintStream;
   ldc "Hello from Jasmine"
   invokevirtual java/io/PrintStream/println(Ljava/lang/String;)V
   return
.end method



 

Παράδειγμα

● Παράδειγμα ExampleJasmin.j στο compus.
● Σχολιασμένο

● Προσοχή: Στις static μεθόδους οι παράμετροι 
των μεθόδων τοποθετούνται στις θέσεις που 
ξεκινούν από το 0.

● Στις μεθόδους αντικειμένων οι παράμετροι 
ξεκινούν από τη θέση 1, γιατί στη θέση 0 
μπαίνει η αναφορά στο instance της αντίστοιχης 
κλάσης.



  

Αντίστροφη Πολωνική Γραφή
● Πως γράφουμε μία κανονική παράσταση (π.χ. 

Pascal ή C ) σε υπολογιστή στοίβας ?
● Με μετατροπή της έκφρασης σε Αντίστροφο 

Πολωνικό Συμβολισμό ή μεταθεματικό 
συμβολισμό

● Στο συμβολισμό αυτό, οι τελεστές 
ακολουθούν τους τελεστέους

● Εμφανίζονται με τη σειρά με την οποία πρέπει 
να εφαρμοστούν



 

Reverse Polish Notation
* Μέθοδος υπολογισμού αριθμητικών εκφράσεων με χρήση στοίβας και 

χωρίς τη χρήση παρενθέσεων για καθορισμό προτεραιότητας των 
πράξεων. 
                                                                                     
* Προτάθηκε από τον Jan Lucasiewicz, Πολωνό φιλόσοφο και μαθηματικό 

σε μορφή Preorder Notation (πρώτα οι τελεστές). Το αντίστροφο (Reverse) 
λέγεται και Postorder Nοtation, ενώ το συνηθισμένο λέγεται Inorder 
Notation,

(3 + 5) – (7 + 2) Inorder
- + 3 5 + 7 2 Preorder ή Polish
3 5 + 7 2 + - Postorder ή Reverse Polish

* Πληροφορίες                                                      
   – http://www-stone.ch.cam.ac.uk/documentation/rrf/rpn.html
   – http://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_Polish_Notation



  

Αντίστροφη Πολωνική Γραφή
Ενδοθεματική παράσταση 
(infix notation)      

α * b + c
a + b * c
a * b + c * d
a * b div c
(a+b) div (c-d)
((a+b)*c+d) div (e+f-g)

Μεταθεματική Παράσταση
(postfix notation)

a b * c +
a b c * +
ab * cd* +
a b * c div
ab + cd – div
ab+c*d+ef+g-div



  

Ενδοθεματική - Μεταθεματική

+

* C

Α Β

● H αλγεβρική έκφραση A*B + C μπορεί να 
παρασταθεί ως δένδρο:

● Ενδοδιατεταγμένος τρόπος διάσχισης
– Επίσκεψη του αριστερού υποδένδρου
– Επίσκεψη της ρίζας
– Επίσκεψη του δεξιού υπόδενδρου



  

Ανάστροφη Πολωνική Γραφή σε JVΜ
● a * b + c * d ab * cd* +

● (υποθέτω ότι a,b,c,d είναι στις θέσεις μνήμης 1 και 
έπειτα)
iload_1
iload_2
imul
iload_3
iload 4
imul
iadd



 

Reverse Polish Notation (2)

Πιθανές κινήσεις
Είσοδος – Έξοδος όλες οι 

μεταβλητές.
1. Είσοδος - Στοίβα
2. Στοίβα - Έξοδος
3. Διαγραφή Στοίβα, Είσοδος
4. Τέλος
5. Σφάλμα



 

Reverse Polish Notation (3)

Πίνακας καταστάσεων για τη μετατροπή inorder σε posorder.

o2o2

o1



 

Reverse Polish Notation (4)
Shunting Yard Algorithm (Dijkstra): Μετατροπή Inorder σε Postorder (RPN)

    * While there are tokens to be read:
        * Read a token.
        * If the token is a number, then add it to the output queue.
        * If the token is an operator, o1, then:
            * while there is an operator, o2, at the top of the stack, and 
                    o1 has lower precedence or equal to that of o2, 
                    pop o2 off the stack, onto the output queue (2);
            * push o1 onto the stack (1).
        * If the token is a left parenthesis, then push it onto the stack (1).
        * If the token is a right parenthesis:
            * Until the token at the top of the stack is a left parenthesis, 
               pop operators off the stack onto the output queue (2).
            * Pop the left parenthesis from the stack, but not onto the output queue (3).
            * If the stack runs out without a left parenthesis, then there are mismatched parentheses (5).
    * When there are no more tokens to read:
        * While there are still operator tokens in the stack:
            * If the operator token on the top of the stack is a parenthesis, 
              then there are mismatched parenthesis (5).
            * Pop the operator onto the output queue (2).
    * Exit (4).
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Επισκόπηση 

● Παραδείγματα Εντολών JVM
● Συμβολομεταφραστής Jasmin
● Ανάστροφη Πολωνική Γραφή.
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Τι δεν εξηγήσαμε

● Μηχανή στοίβας 
● Υπάρχουν και άλλες μηχανές/προσεγγίσεις;

● Γιατί αυτό το ρεπερτόριο εντολών; Θα 
μπορούσαμε να έχουμε άλλες;

● Μήκος opcode
● Γιατί αυτό το “μικρό” μήκος;
● Άλλες προσεγγίσεις;

● Ορθογωνιότητα
● Big/small endian
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