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نحو زبان برنامه سازي

 كه است، دنباله يك از عناصري عنوان به ها واژه آرايش نحو،�
.دهد مي نشان معتبر برنامه يك ايجاد براي را آنها بين رابطه

 معتبر +x=yzولي است معتبر C زبان در x=y+z دستور�
.نيست

 نياز انزب آن نحو از بيش به سازي برنامه زبان يك توصيف براي�
.داريم

.است نياز مورد نيز معنا�

X دستور نحو تنها� = 2.45 +  كه كند نمي مشخص 3.67
!چيست نتيجه
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نحومعيار عمومي 

 برنامه نبي ارتباط برقراري براي هاييست نشانه ارائه زبان، نحو اصلي هدف�
.نويسي برنامه زبان پردازنده و نويس

:شود مي مشخص زير معيارهاي اساس بر نحو جزئيات�

خوانايي قابليت◄
 وبيخ به برنامه در شده استفاده دادهاي و الگوريتم به مربوط ساختار اگر�

)استنادي خود برنامه( .باالست خوانايي باشد روشن

 يشترب خوانايي قابليت شود نوشته تري كامل جزئيات با دستورات چه هر�
.شود مي

�Int a[3][2]={{1,2},{2,3},{3,4}};

�Int a[3][2]={1,2,2,3,3,4};
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...نحو معيار عمومي 

نوشتن قابليت◄
.شوند مي ها برنامه شدن نوشته راحت باعث كه هايي ويژگي�

 اهكوت و دقيق و منظم نحوي ساختارهاي از استفاده با نوشتن قابليت�
.شود مي حاصل

.تضادند در هم با گاهي خواندن و نوشتن قابليت�

�Int a[3][2]={{1,2},{2,3},{3,4}};

�Int a[3][2]={1,2,2,3,3,4};

.كند ارائه روش چند به را اطالعاتي عنصر يك ،نحوي اگر :افزونگي�

 منا قواعد مثل( .كنند كم را افزونگي كه دارند تمايل ها زبان از برخي�

)فرترن در گذاري
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...نحو معيار عمومي 

بازرسي سهولت◄
.است تباطار در نوشتن و خوانايي قابليت با بازرسي سهولت يا برنامه صحت�

  ترجمه سهولت◄
 سهولت و نويس برنامه براي نياز مورد هاي معيار از نوشتن و خوانايي�

.كندمي پردازش اجرا قابل شكل به را برنامه كه است مترجمي معيار ترجمه

.ساختارهاست نظم ترجمه، سهولت كليد←

 قابل هن و است خواندن قابل نه كه است اي برنامه ساختار از مثالي ليسپ�
.است آسان آن ترجمه بلكه نوشتن

 انزب مثل .شود مي تر مشكل ترجمه نحوي، ساختارهاي تعداد افزايش با�

كوبول
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...نحو معيار عمومي 

وجود ابهام عدم ◄
.ساختاري مبهم است كه دو يا چند تفسير از آن به دست آيد�

:به عنوان مثال در پاسكال والگول دو شكل مختلف از دستورات شرطي وجود دارد�
1) If boolean expression then statement else statement2

2) If boolean expression then statement1

.وقتي اين دو دستور با هم تركيب مي شوند دستور مبهم زير به وجود مي آيد�

If boolean-expression1 then if boolean-expression2 then statement1

else statement2

پاسكال و C در if نزديكترين به else هر�

�Begin و end الگول در

�End if در Ada
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زبانعناصر نحوي 

ها كاراكتر�

 زبان نحو طراحي در كار اولين ،)زبان الفباي( كاراكتر مجموعه انتخاب�
.شود مي انتخاب استاندارد كاراكتر مجموعه يك معموال و است

 مهيا خروجي-ورودي تجهيزات اغلب درc زبان كاراكترهاي مجموعه �

  .نيست طور اين APLزبان در ولي است

ها شناسه�

.شوند مي شروع حرفبا كه ارقام و حروف از اي رشته�
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...زبان عناصر نحوي 

عملگر نمادهاي�

.نندك مي استفاده محاسباتي اعمال براي -و + كاركترهاي از ها زبان اغلب�

 ثلم كنند مي استفاده ها شناسه از اوليه اعمال براي ها زبان از بعضي در�

PLUS و TIMES ليسپ در

رزروي كلمات و كليدي كلمات�

 دستور يك نحو از ثابتي بخش عنوان به كه ايست شناسه ،كليدي كلمه�
.شود مي استفاده

 سهشنا عنوان به نتواند كه است رزروي كلمه صورتي در كليدي كلمه�

c زبان در if مثل .شود انتخاب
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...زبان عناصر نحوي 

اضافي كلمات�
 خوانايي قابليت تا گيرند مي قرار دستورات در كه هستند اختياري كلمات�

.بخشد بهبود را

go :مثال� to label

توضيحات�
 مي تفادهاس  مستندسازي براي و خوانايي قابليت افزايش براي توضيحات از�

.كنيم

  .شوند مي ظاهر گوناگوني هاي شكل به توضيحات�

 90فرترن در ! يا c در */   /* :مثل�
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...زبان عناصر نحوي 

(space)خالي فضاي�

 رد مثال.است متفاوت مختلف هاي زبان در خالي فضاي از استفاده قاعده�

 شود مي حذف خاليفضاي Cدر .ندارد خاصي معناي خالي فضاي فرترن
+ ولي است تركيبي عملگر يك =+( هميشه نه اما  خطاي به منجر =

)شود مي نحوي

ها كننده محصور و ها فاصل�
 يا پرانتز هاي جفت مثل ،هستند جفتي فاصلهايها كننده محصور�

begin…end

.شوند مي استفاده خوانايي قابليت بردن باال براي ها فاصل�
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...زبان عناصر نحوي 

ثابت فرمتهاي و آزاد فرمتهاي�
 ودش شروع خط از جايي هر از توانند مي برنامه دستورات يعني آزاد فرمت�

.كند مي استفاده خط از خاصي هاي موقعيت از ثابت فرمت نحو ولي

 اول كاراكتر 5 فرترن، در مثال ،شود مي استفاده ثابت نسبتا فرمت از معموال�
.يابد مي اختصاص دستورات برچسب براي

عبارت�
 و ارندد دسترسي برنامه در موجود داده اشياي به كه هستند توابعي عبارات�

.گردانند مي بر را مقداري
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...زبان عناصر نحوي 

دستورات�

 راتدستو نحو .هستند دستوري هاي زبان در نحوي جز مهمترين دستورات�
.دارد زبان يك نوشتن قابليت و خوانايي قابليت ،نظم روي بر حياتي تاثير

 ثلم( كنند مي استفاده دستورات براي خاص فرمت يك از كه هايي زبان�
  ناييخوا قابليت به بقيه كه حالي در ،دهند مي اهميت نظم به )اسنوبال

)كوبول مثل(
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و زيربرنامهساختار برنامه 

.تاس متفاوت ديگر زبان به زباني از زيربرنامه، و برنامه نحوي سازمان�

:از عبارتند ها تفاوت اين�

جداگانه صورت به ها زيربرنامه تعريف◄

 مي گرفته نظر در جداگانه نحوي واحد يك عنوان به زيربرنامه هر تعريف�
 مه به كردن بار هنگام و شود مي ترجمه جدا طور به برنامه زير هر و شود

).دارد ساختاري چنين فرترن( .شوند مي زده پيوند

 ند،ميشو استفاده مختلف هاي زيربرنامه توسط كه هايي داده :مشكل�
 ار آنها تواند نمي ترجمه زمان در كامپايلر و دارند مختلفي تعاريف

.دهد تشخيص

 داده عناصر تمام براي كاملي اعالنهاي حاوي زيربرنامه هر :راهكار يك�
.باشد
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...زيربرنامه ساختار برنامه و 

داده ها به صورت جداگانهتعريف ◄
ي تمام عملياتي كه شئ داده خاصي را دستكاري مي كنند در يك زيربرنامه قرار م�

.گيرند

++Cمفهوم كالس ها در زبان :مانند�

تعريف زيربرنامه به صورت تودر تو◄
.،فرترن و پاسكال رايج بودتعريف زيربرنامه هاي تودر تو در دوران اوليه الگول�

.حذف شد ++cاما در جاوا و�

ارجاع غيرمحلي را براي زيربرنامه ها محيط تو،تعريف زيربرنامه ها به صورت تودر �
.فراهم مي كند
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...ساختار برنامه و زيربرنامه 

واسط مجزاتعريف ◄
ه باشند چندين زير برنامه است كه بايد با هم تعامل داشتيك برنامه شامل �

يل مثل فا. (انجام مي شودتوسط مشخصه برنامه و يا واسطها اين تعامل 

واسطها كه حاوي تعاريف اين  cدر زبان )  ”h.”با پسوند ( headerهاي 
)هستند

اجراييتوصيف داده ها جدا از دستورات ◄
ها رويه و بخش ) اعالن تمام داده ها(ها داده كوبول، بخش براي مثال در �

داريم و داده هاي محلي زيربرنامه ها ) اجرايي زير برنامه هادستورات (
.وجود ندارد
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...ساختار برنامه و زيربرنامه 

زيربرنامه ها به طور غيرمجزاتعريف ◄
ثل تمايز خاصي بين دستورات برنامه اصلي و زيربرنامه ها وجود ندارد م�

و بيسيك 4اسنوبال 

ر به هر دستور ميتواند در يك زمان به عنوان بخشي از برنامه اصلي و در زمان ديگ�

.عنوان بخشي از زيربرنامه اجرا شود
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ترجمهمراحل 

 اما پليس و پرولوگ مانند باشد، ساده بسيار است ممكن ترجمه�
.ادا مانند است پيچيده اغلب

 اشد،ب منبع برنامه ساختار از متفاوت اجرايي برنامه ساختار اگر�
.بود خواهد پيچيده ترجمه فرآيند

   ايينپ را برنامه اجراي سرعت مفسري بصورت زبانها سازي پياده�
.آورد مي

 اجرايي ساختار با ها برنامه بايد و است مطلوب كارآمد اجراي�

.شوند سازي بهينه و ترجمه كارآمدي
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...مراحل ترجمه 

:عمده تقسيم ميشودفرآيند ترجمه به طور منطقي به دو مرحله �

وروديتحليل برنامه منبع �

تحليل لغوي�

)تجزيه(تحليل نحوي �

تحليل معنايي�

اجراييتركيب برنامه مقصد �

بهينه سازي�

توليد كد�

پيوندزدن و باركردن�
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)ساختار يك كامپايلر( مراحل ترجمه

20
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گذربرحسب تعداد  انواع مترجم ها

مي  مترجم ها برحسب تعداد گذرهايي كه بر روي برنامه منبع عمل�

:كنند

دوگذرهاستاندارد كامپايلر �

قبيل  كند و اطالعاتي ازبرنامه را به اجزا تشكيل دهنده آن تجزيه مي : گذر تحليل�

.نام متغير، توابع و ساختارها را بدست مي آورد

.ندمقصد را توليد مي كشده، برنامه با استفاده از اين اطالعات جمع آوري : گذر دوم�

كامپايلر تك گذره�

.از تحليل هر دستور به كد مقصد تبديل مي شودپس �
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...ها انواع مترجم 

.اگر سرعت ترجمه مهم باشد، راهبرد يك گذره مفيد است�

.اگر سرعت اجرا مهم باشد، كامپايلر دو يا چندگذره بهتر است�

د به در گذر اول تحليل انجام ميشود و در گذرهاي بعدي بهينه سازي ك�
.منظور كارايي بيشتر و سپس توليد كد مقصد صورت مي گيرد

22
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گذر تحليل برنامه منبع

 و ردگي مي قرار مترجم اختيار در كاراكترها از اي دنباله صورت به برنامه�

.شودمي انجام كاراكتر به كاراكتر ترجمه، حين در برنامه ساختار تحليل

:تحليل گذر فازهاي�

لغوي تحليل -1

  اديبني اجزاي در كاراكترها از اي دنباله بندي دسته ترجمه، مرحله اولين�
 ي،كليد كلمات عملگرها، فاصلها، ها، شناسه مانند .است )لغوي عناصر(

...و توضيحات خالي، فضاي
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  position = initial + rate * 60:                      مثال   

تحليلگر لغوي

Id1 = id2 + id3 * 60    

24

... تحليل لغوي -1

  مي ديلتب هايي نشانه به خواند، مي را ورودي برنامه خطوط ،تحليلگرلغوي�
 را )...و عملگر فاصل، شناسه، عدد،( لغوي عنصر هر نوع همچنين .كند

.دهد مي تحويل ترجمه بعدي مراحل به را آنها و كرده تعيين
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)                       تجزيه(تحليل نحوي  -2

 اعالنها، دستورات،( برنامه بزرگ ساختارهاي كه است ترجمه دوم مرحله
 توليد غويل تحليلگر توسط كه لغوي عناصر تركيب از استفاده با ) ...و عبارات
)ميكند كشف را نحوي خطاهاي( .كند مي شناسايي شدند،

                 Id1 = id2 + id3 * 60

                            
تحليلگرنحوي
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تحليل معنايي -3

 دشدن داده تشخيص نحوي تحليلگر توسط كه را معنايي ساختارهاي�
 معنادار واحد يك و مجاز زبان آن مشخصات نظر از تا كند مي پردازش

.دهد مي شكل را آنها اجرايي مقصد كد ساختار و باشند

  شود مي بررسي معنايي خطاهاي مرحله دراين�

 فادهاست آرايه انديس براي اعشاري اعداد از اگر كامپايلرها از بسياري : مثال
.دهند مي گزارش را خطايي شود،
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را به عدد اعشاري تبديل مي كند  60عدد صحيح  inttorealعملگر:مثال

تحليلگر معنايي

27

تحليلگر نحوي

...تحليل معنايي  -3
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هدمتداولترين اعمالي كه تحليلگرمعنايي انجام ميد

نماد جدول نگهداري .1
 هر براي ركورد يك شامل است اي داده ساختمان نماد جدول
  و هآراي ،متغير( آن نوع :مانند شناسه آن صفات از برخي و شناسه

... و ارجاع محيط ،)...و حقيقي صحيح،( مقادير نوع ،)...

ضمني اطالعات درج .2
 به دمقص برنامه در بايد و اند ضمني اطالعات ،منبع برنامه در اغلب

 رضف پيش قواعد به اطالعات اين معموال ،شوند بيان صريح صورت
درفرترن متغير نوع اعالن مثال شوند مي مربوط
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...هد ميدمتداولترين اعمالي كه تحليلگرمعنايي انجام 

خطا كشف .3

 تشخيص است ممكن متعددي خطاهاي ترجمه، از مرحله هر در
 اي هآراي در انديس سه بجاي انديس دو از استفاده مانند شوند، داده
          .شده تعريف بعدي سه بصورت كه

 كه كند كاري و دهد تشخيص را خطاها بايد معنايي تحليلگر �
.دهد ادامه كارش به نحوي تحليلگر
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...هد ميدمتداولترين اعمالي كه تحليلگرمعنايي انجام 

ترجمه زمان عمليات و ماكرو پردازش .4

 و شود مي تعريف جدا طور به كه است اي برنامه قطعه ماكرو�
.دميشو درج برنامه در ماكرو، فراخواني با برنامه، ترجمه هنگام

 درصورت .ندارند اجرا زمان عمليات يا و ماكرو ويژگي زبانها همه�
.گيرد مي انجام معنايي تحليلگر توسط آنها پردازش وجود،

 كه باشد pi براي 3.1416مقدار مانند اي رشته تواند مي ماكرو
.گيرد قرار 3.1461 آن بجاي شود مي موجب pi به مراجعه هر
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...ترجمه زمان و عمليات ماكرو پردازش 

ترجمه زمان عمليات
.دكن كنترل را ترجمه فرآيند تا شود انجام ترجمه زمان در بايد كه است عملي

 برنامه، ترجمه از قبل تا شود مي موجب cدر define# دستور :مثال عنوان به
 متغيرهايي، وجود صورت در كه ifdef# دستور يا و شوند ارزيابي عباراتي يا ثوابت

.شود مي ترجمه برنامه از بخشي

ProgramWrite (…)

…

# ifdef pc

…

#else

…

#endif
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تركيب برنامه مقصد

بهينه سازي. 1
، بهينه سازي كد مياني توليد شده در تحليلگر معنايي قبل از توليد كد مقصد

.مي شود

توليد كننده كد مياني

Temp1 = inttoreal(60)

Temp2 = id3 * temp1

Temp3 = id2 + temp2 
Id1 = temp3

تحليلگر معنايي
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...بهينه سازي . 1

.خروجي كد مياني به بهينه ساز داده مي شود

بهينه ساز كد

Temp1 = id3  *  60.0

Id1  =  id2  + temp1
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...مقصد تركيب برنامه 

توليد كد. 2
اسمبلي،  وقتي نمايش داخلي برنامه بهينه شد، بايد به صورت دستورات زبان

.كد ماشين يا شكل ديگري از برنامه مقصد تبديل شود

Movf id3,r2

Mulf #60.0,r2

Movf id2,r1

Addf r2,r1

 movf r1,id1

توليد كننده كد

بهينه ساز كد

بيدكي: مدرس  -اصول ترجمه زبان  : فصل سوم -طراحي و پياده سازي زبان هاي برنامه سازي 



/3635

...تركيب برنامه مقصد 

كردنزدن و بار پيوند . 3
 در اند، آمده وجود به هم از جدا هاي زيربرنامه ترجمه از كه كد از قطعاتي�

.شوند مي زده پيوند هم با نهايي اجرايي برنامه
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زبان) خودراني(راه اندازي خودكار 

  را عمل اين شود، مي نوشته زبان همان به جديد، زبان مترجم اغلب•
.گويند خودراني

شود؟ اجرا و ترجمه بايد چگونه مترجم برنامه خود :سوال�

  .دكر ترجمه دستي صورت به را مترجم برنامه توان مي كار اين براي�

تشخيصي كامپايلرهاي�

 حيحتص و داده تشخيص را خطا خودكار بطور كه هستند كامپايلرهايي�
.شد مرسوم اي دسته پردازش كامپيوترهاي براي و ،كنند مي
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