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 هقدهِ   -1-3

لثل اس هعزفی ٍ اتداع گزاهز رسوی ستاى ّای تزًاهِ ساسی ، تَلید ًزم افشارّاای هرازخن واار سا   ٍ     

سهاى گیزی تَد ٍ ًزم افشارّای حاغل تسیار پیچیدُ تَدًد . تا هعزفی گزاهزّای رساوی ٍ تقمیاك رٍی   

ٍ رٍش ّاای هاٌ ن ٍ واار    خَاظ آى ّا ، همدهِ ّای پیادُ ساسی هرزخن ستاى ّا ، الگَریرویاه ضاد   

 .آهدی اتداع گط  

گزاهز تِ عَر سادُ عثارت اس  اس آرایص ٍ چگًَگی لزار گزغري لغات ستاًي در وٌار ّن ٍ راتغِ ی تیي 

( تزتیة درساری اس   if a>bاس لقاػ گزاهزی هعرثز اس  . اها )  if (a>b)دسرَر  cآى ّا هثالً در ستاى 

 لقاػ ًقَ ) گزاهز ( ًدارد .  

ووه گزاهز هی تَاًین ستاى را تَغیف وٌین ٍ تط یع دّین وِ آیا یه دًثالِ اس لغات هرعلك تِ آى تِ 

ستاى ّسرٌد یا خیز . گزاهز اعالعات السم تزای درن تزًاهِ را در اخریار هی گذارد . اهاا گزاهزّاایی واِ    

را در  x=y+2دسارَر   در تَلید هرزخن ستاى ّای تزًاهِ ساسی تِ وار هی رًٍد ًمغِ ضعفی دارًد هاثال 

گزاهز خسردَ وٌین . هعٌای اى هعیي هی ضَد اها گزاهز ًوی تَاًد تعییي وٌد وِ آیاا ایاي ساِ هرغیاز     

ز . لذا یه ستاى تزًاهِ ساسی را تا دٍ ٍسیلِ هی تَاى تاِ  ًد یا خیا پیص اس اسرفادُ تعزیف ) اعالى ( ضدُ

 عَر واهل تَغیف وزد :

 زباى  هعٌای -2  زباى  )ًحَ(گراهر -1

َى تعزیف یه هرغیز پیص اس اسرفادُ وٌرزل تزتیة اخزا در فزاخَاًی ّا ٍ عثارات ریاضی هسایلی ّن چ

، هقیظ ّای ارخاع ، هقدٍدی  در تعداد پاراهرزّای سیز تزًاهِ ّا ، تغاتك پاراهرزّای رساوی ٍ ٍالعای   

 رًد .  دا رگز در حَسُ ی هعٌای ستاى لزادیدر سیز تزًاهِ ّا ٍ تسیاری هسایل 

 ( هعیارّای عوَهی گراهر زباى ّا ) ًحَ زباى ّا (  2-3

تزای یه ستاى تا خػَغیات هط ع ، هوىي اس  ترَاى چٌدیي ًَع گزاهز ًَض  . هسلواً ایي گزاهزّا 

تفاٍت ّایی تا ّن دارًد ٍ ّز یه اس خٌثِ ّایی تز دیگزی تزتزی دارد یا ضعیف تز اس  . تِ ووه پٌح 

 : زد ٍ وارآهد تَدى آى ّا را آسهَدى گزاهز ستاى ّا را تا ّن همایسِ ٍ ارسیاتی وهعیار عوَهی هی تَا

 سَْلت بازرسی  -3  قابلیت ًَشتي  -2  قابلیت خَاًایی   -1
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 عدم ٍجَد ابْام   -5  سْلَت ترجوِ  -4

 

 ( قابلیت خَاًایی ٍ ًَشتي  1-2-3

اى را خَاًاد ٍ درن وازد تازای ایاي     یعٌی چِ لدر سادُ هی تَاى تزًاهِ ّای یه ستا  قابلیت خَاًایی

لیا  خَاًاایی   تِ واهالً رٍضي ٍ لاتل فْن تاضد . هثالً وَتَل ستاًی تاا لا ههٌ َر تاید ساخرار ٍ عٌاغز تزًا

 تسیار تاالس  .  

تعدد ساخرارّای گزاهزی ستاى ًیش هَخة افشایص خَاًایی هی ضَد چَى ّز هفَْم تزًاهِ را هی تَاى تا 

خَاًایی ضعیفی دارًد . چَى تسیاری  4ٍ اسٌَتال  APLروایش ًوایص داد . دٍ ستاى یه ساخرار ٍالعاً ه

اس ساخرارّای تزًاهِ ًَیسی هزوة هثل اًطعاب چٌد گاًِ ٍسایز ساخرارّای هرداٍل فمظ تا یه یا چٌد 

 ًواد ٍ عولگز اس ّن تفىیه هی ضًَد .  

هثالی اس یه  c ن حاغل هی ضَد . ستاى وِ تا ساخرارّای فطزدُ ، رهشی ، وَتاُ ٍ هٌ قابلیت ًَشتي

 ستاى دلیك تا خَاًایی پاییي ٍ لاتلی  ًَضري تاالس  .  

لَاعد ًقَی ضوٌی اگز چِ افشًٍگی ّای تزًاهِ را ون های وٌٌاد ٍ لاتلیا  ًَضاري تااال های رٍد ٍلای        

ل فزتزى اگز خَاًایی تزًاهِ را واّص هی دٌّد . یه هثال ایي هَضَع اعالى هرغییزّاس  . در ستاًی هث

ضزٍع ضَد اس ًَع غقیح ٍ در غیز ایي غَرت حمیمی ٍ اعطاری ، اسا  .   Nتا  Iاسن هرغیزی تا حزٍف 

وِ ًَضري تزًاهِ ّای فزتزى را سادُ تز هی وٌد ٍلی هی تَاًد هٌدز تِ خغای ظزیفی در تزًاهِ ضاَد )  

 ) در تزًاهِ (   INDEXتِ خای  INDXهثل وارتزد 

 

 ٍ سَْلت ترجوِ  ( سَْلت بازرسی2-2-3

سَْل  اثثات درسری اضىال سدایی تزًاهِ تا لاتلی  خَاًدى ٍ ًَضري هازتثظ اسا  . اًاَاع رٍش ّاای     

 تاسرسی تزًاهِ در فػل اٍل هَرد تزرسی لزار گزفرِ اس  . 

خَاًایی ٍ لاتلی  ًَضري هَرد ًیاس تزًاهِ ًَیس ّسرٌد . اها سادگی تزخوِ ًیاس ًزم افشار هرزخن اسا  .  

زخن وَتَل تزًاهِ پیچیدُ ای اس  چَى خَاًایی ایي ستاى تسیار تااال اسا  . در هماتال گزاهاز ستااى      هر
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لیسپ ًِ خَاًایی السم را دارد ٍ ًِ ًَضري آى سادُ اس  . اها تزخوِ آى ساادُ اسا  چاَى سااخراری     

 هٌ ن دارد هٌ ن ساخرار ولید اغلی سَْل  تزخِ اس  . 

 

 ( عدم ٍجَد ابْام  3--3

ی اس گزاهز وِ ترَاى دٍ یا چٌد هعٌی ه رلف تزای آى در ً ز گزف  هثْن اس  . اتْام تایاد تاِ   ساخرار

ّز ضىل هوىي اس گزاهز حذف ضَد . چَى هرزخن فمظ تاید یه هعٌی تزای ّز سااخرار ًقاَی تَلیاد    

ٍت ایداد وٌد . خَد ساخرارّای گزاهزی تَلید اتْام ًوی وٌٌد ، اها ارتثاط هرماتل تیي ساخرارّای هرفا

 اتْام هی وٌد . 

 تِ عٌَاى هثال 

1)if Boolean expression then statemont else statement2 

2) if Boolean expression then statemont1 

 .  د دسرَر هثْن سیز تِ ٍخَد هی آیدٍلری ایي دٍ دسرَر تا ّن تزویة هی ضًَ

if Boolean expression1 then [(if Boolean exression2 then statement1) else 

staterrent2] 

 begin….. endرفع اتْام در الگَا : لزار دادى دسرَرات ضزعی در  

 خاتوِ هی یاتد .   end ifتا  ifرفع اتْام در ادا : ّز دسرَر 

 لثل اس آى هغاتم  پیدا هی وٌد   thenتا ًشدیىرزیي  elseٍ پاسىال : آخزیي  cرفع اتْام در 

 

 اهری تشکیل دٌّدُ زباى ) عٌاصر ًحَی زباى ( ( عٌاصر گر3-3

ّز ستاى تزًاهِ ساسی اس اخشا ه رلفی تطىیل هی ضَد . تزای عزاحی ّز ستاى تاید ایاي اخاشا تاِ دلا      

 احل تعدی عزاحی لاتل اخزا تاضد.تعییي ضًَد تا هز

 ًوادّای عولگر -3                    شٌاسِ ّا -2   کاراکترّا -1

 تَضیحات-6 کلوات اضافی                  -5 ٍ رزرٍ شدُ کلوات کلیدی  -4
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 فاصلِ ّا ٍ هحصَر کٌٌدُ ّا  -8  (  spaceفضای خالی )  -7

 دستَرات  -11  عبارات -11  فرهت ّای آزاد ٍ ثابت   -9

 در اداهِ ایي عٌاغز را تطزیح هی ًوایین :

لدم در عزاحی ستاى تِ ضاوار های   ایي عٌاغز الفثای ستاى را تطىیل هی دٌّد ٍ اٍلیي  کاراکترّا : -1

آیٌد . چَى واراورزّا ٍسیلِ ی ارتثاط ستاى تا ٍسایل ٍرٍدی ٍ خزٍخی ّسرٌد . تْرز اس  اس هدوَعاِ  

در اغلة دسارىاُ ّاای ٍرٍدی /    APLواراورزّای اسراًدارد اسرفادُ ضَد . هدوَعِ واراورزّای ستاى 

 خزٍخی هْیا ًیسرٌد . 

 زٍف ٍ ارلام وِ تا حزف ضزٍع هی ضًَد.رضرِ ای اس ح شٌاسِ ّا : -2

هزاسن ٍ ستاى اعن اس ًام هرغیز ، والس ، تاتع ، هرد ، سیز تزًاهاِ ٍ غیازُ ضٌاساِ ًاام دارد . ستااى ّاای       

واراورز هداس تَد . ستااى ّاای    6لدیوی عَل ضٌاسِ ّا را هقدٍد هی وزدًد هثل فزتزى اٍلیِ وِ فمظ 

 عَالًی را هداس ساخرٌد .  تعدی تزای افشایص خَاًایی ضٌاسِ ّای

تزای افشایص خَاًایی تْراز اسا  اس عولگزّاای ریاضایات در عولگزّاای ستااى       ًوادّای عولگر :  -3

اسرفادُ ضَد . ستاى ّیا اهزٍسی ایي عَر ّسرٌد . اها تزخی دیگز عولگزّا را تاا ضٌاساِ ّاا ًطااى های      

 در ستاى لیسپ  TIMES ,  PLUSدٌّد هثل 

ولوات ولیدی عٌاغزی ّسرٌد وِ عولیات اس پیص تعزیف ضدُ ای  رزرٍ شدُ :کلوات کلیدی ٍ  -4

. اگز ستاى اخااسُ   cدر  Whileاًدام هی دٌّد ٍ هی تَاًٌد رسرٍ ضدُ یا رسرٍ ًطدُ تاضٌد . هثل دسرَر 

ًدّد اس ولوِ ی ولیدی تِ عٌَاى یه ضٌاسِ اسرفادُ وازد . آى را اس رٍی ٍ در غیاز ایاي غاَرت اس رد     

 ٍ پاسىال ٍ وَتَل رسرٍ ضدُ ّسرٌد .   C++,Cی ًاهٌد . هثالً ولوات تىلیدی ًطدُ ه

 

اًدام ضَد تا هط ع ضَد تِ عٌَاى ولوِ ی  look a headدر ستاى فزتزى تاید DO  در ٌّگام وارتزد

 ولیدی ّس  یا ضٌاسِ 

 هثال : 
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Do 5 I = 1.25               ِضٌاس 

Do 5  I = 1,25             ولوِ ولیدی     

ٍلی تاعا  افاشایص خَاًاایی های     ولوات اضافی در ساخرار گزاهزی افشًٍِ ّسرٌد کلوات اضافی :  -5

 .  ضًَد

 ضزٍری ًیس  .  toوِ ٍخَد  go to lableهثل 

ساسی اسارفادُ های    documentاس تَضیقات تزای افشایص لاتلی  خَاًایی ٍ یا تزای  تَضیحات : -6

 ضَد .  

 99در فزتزى  !یا  cتاى هثل :   / *    * /  در س

 :  (spaceفضای خالی )  -7

فضاّای خالی در ستاى ّای لدیوی تز وارتزدّای ٍیژُ ای داضرٌد . اهزٍسُ فضاّای خاالی اس تزًاهاِ ّاا    

 حذف هی ضًَد ٍ فمظ خْ  افشایص خَاًایی یا خدا وٌٌدُ اسرفادُ هی ضًَد .  

اغلة اٍلات حذف هی ضًَد . اها هثالً عولگزی هثال   cهثالً در فزتزى فضای خالی هعٌایی ًدارد ٍ یا در 

= + اگز تِ غَرت = +  ًَضرِ ضَد ، فضای خالی آى حذف ًوی ضَد ٍ خغای دسارَری هقساَب های    

 ضَد .  

 فاصلِ ٍ هحصَر کٌٌدُ ّا :  -8

فاغلِ ّا تزای تااال   begin…. endهقػَر وٌٌدُ ّا فاغلِ ّای حفری ّسرٌد هثل حم  پزاًرشّا یا 

 لاتلی  خَاًایی اسرفادُ هی ضًَد . تزدى 

:هثل   if( ضزط ){……..} 

if(        )  

{ 

    . 

    . 

   . 

 } 

 فرهت ّای آزاد ٍ فرهت ّای ثابت :  -9

 
 قابلیت خوانایی باالتر
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گزاهز فزه  آساد اخاسُ هی دّد دسرَرات اس ّز هىاى یه خظ ضزٍع ٍ در ّز هىاًی خاتوِ یاتٌد . ستاى 

ثات  تزًاهِ ًَیس راهدثَر هی وٌد در سرَى ّای خاغای اس ّاز    ّای اهزٍسی فزه  آساد دارًد . فزه 

 خظ ، دسرَرات را تٌَیسید . 

 وزاورز اٍل تزای تعزیف تزچسة تِ وار هی رٍد . ) فزه  ًسثراً ثات  (  5در فزتزى ، 

عثارات ت طی اس تزًاهِ ّسرٌد وِ دادُ ّایی را گزفرِ ٍ هطاتِ یه تااتع ، هقاساثِ ای    عبارات : -11

 ام هی دٌّد ٍ ًریدِ را تز هی گزداًٌد ، هعوَال دسرَرات اس عثارات ساخرِ هی ضًَد.اًد

اغلی تزیي خش گزاهزی در ستاى ّا ّسرٌد. دسرَرات های تَاًٌاد ساادُ یاا هزواة )       : دستَرات -11

ٍلای   ifساخرِ یافرِ تَ در تَ ( تاضٌد . تعضی دسرَرات یه فزه  ) لالة ( اغلی دارًاد هثال دسارَر    

 ًقَّای ه رلفی تزای ّز ًَع دسرَر اسرفادُ هی وٌین ) هثل تعزیف آرایِ ّا (   اّیگ

 

 ِ ٍ زیر برًاهِ  ه( ساختار برًا4-3

در دٍ ت ص گذضرِ هغالثی راخِ تِ گزاهز ستاى ارائِ ضد . ایي ت ص ساخرار گزاهزی ستاى ّا را اس حی  

 تعزیف سیز تزًاهِ ّا هَرد تزرسی لزار هی دّد .  

 یر برًاهِ ّا بِ صَرت جداگاًِ : تعریف ز -1

فرِ ضدُ ٍ تزخواِ های   زتِ ساسهاًی اضارُ هی وٌد وِ سیز تزًاهِ ّا تِ غَرت یه ٍاحد هدشا در ً ز گ

اخزا تِ ّن پیًَد سدُ هی ضًَد . یه هَضَع هْن در ایي سااخرار ًیااس   ًَد ایي ٍاحدّای هدشا ٌّگام ض

حد خداگاًِ تزخوِ هی ضَد . تاید اعالعاات ًاَع دادُ   تِ اعالى واهل ّوِ ی دادُ ّا اس  . چَى ّز ٍا

 ّا را داضرِ تاضد.  

 تعریف دادُ ّا بِ صَرت هجسا: -2

در ستاى ّای ضی گزایی تِ وار هی رٍد ٍ هعادل هفَْم والس اس  . در ایي رٍش توام سیز تزًاهِ ّاا )  

 cضاَد . ستااى ّاای ++    هردّا ( تا دادُ ی خاغی وار هی وٌٌد در یه گزٍُ ) والس( دسرِ تٌدی های 

درخاٍا حاٍی هردّای السم تازای پازداسش    stringخاٍا ٍ اسوالران ًوًَْْای آى ّسرٌد . هثالً والس 

 رضرِ ّا اس  .  
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 تعریف زیر برًاهِ ّا بِ صَرت تَ در تَ :  -3

خااٍا   ٍ cدر ستاى ًْایی هثل پاسىال ، الگَل ٍ فزتزى ٍخَددارد . ایي اهىاى اس ستاى ّای تعدی هثال ++ 

حذف ضد . در پاسىال ّز سیز تزًاهِ هی تَاًد داخل سیز تزًاهِ دیگز تعزیف ضَد . ایاي تاَ در تاَیی تاا     

 چٌد سغح اداهِ یاتد ) هثل تعزیف تَاتع تِ غَرت تَدر تَ ( 

F1(   )  { 

. 

. 

. 

f2   (   )  { 

. 

. 

. 

F3(  )   { 

. 

. 

. 

} 

} 

} 

 تعریف ٍاسط هجسا: -4

 پیادُ ساسی ستاى ضاهل چٌدیي سیز تزًاهِ اس  وِ تاید تا ّن توایل داضرِ تاضٌد .  در ایي ًَع ستاى ّا ، 

واِ حااٍی    c( در  " h. ") پساًَد    headerایي تعاهل تَسظ ٍاسظ اًدام هی ضَد ) هثل فایل ّاای  

 تعاریف ایي ٍاسظ اس  . (  

وار رفرِ اس  . یه تزًاهاِ  خدا وزدى تَغیف دادُ ّا اس دسرَرات اخزایی : در ستاًی هثل وَتَل تِ  -5

 ی وَتَل اس ت ص ّای سیز تطىیل ضدُ اس  . 

 ج(ت ص هقیظ  ب( ت ص رٍیِ ّا    الف( ت ص دادُ ّا  

ِ ّا ضاهل الگَریرن اسا  . ت اص   ت ص دادُ ّا حاٍی تَغیف حدی دادُ ّای تزًاهِ اس  . ت ص رٍی

 یل ّاس  .  ظ حاٍی تعاریف هَرد ًیاس تزای ارتثاط تا هقیظ خارخی هثل فاهقی

 در وَتَل سیز تزًاهِ ّا ّیچ دادُ هقلی ًدارًد ٍ دادُ ّا واهالً هطزته ّسرٌد .  -

 اگز ًیاس تِ تغییز دادُ ّا تاضد ، فمظ ت ص دادُ ّا تغییز هی وٌد ٍ سایز ت ص ّا تال تغییز هی هاًٌد   -
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 تعریف زیر برًاهِ ّا بِ طَر غیر هجسا :   -6

اهِ ّا ٍ تزًاهِ اغلی اس ً ز ظاّزی ٍ گزاهزی )  ًقَی ( ّایچ تفااٍتی تاا    در ایي ستاى دسرَرات سیز تزً

دیگاز  ّن ًدارًد ، ّز دسرَر هی تَاًد ت طی اس تزًاهِ اغلی ٍ ّن سهاى ت اص اس چٌادیٌی سیاز تزًاهاِ     

تاضد .  یعٌی هوىي اس  دسرَری تِ عٌَاى خشئی اس تزًاهِ اغلی اخزا ضَد ٍ تار دیگز تِ عٌَاى ت طای  

 یز تزًاهِ اخزا گزدد . اس یه س

در تزًاهِ اغالی اخازا های     199غفقِ دسرَر خظ  وراب در تزًاهِ ی تیسیه پاییي 67ی هثل غفقِ

تاِ عٌاَاى یاه سیاز      199ًَضرِ ضدُ دسرَر خظ  GOSUB  199وِ دسرَر  1199ضَد ٍ در خظ 

 تزًاهِ اخزا هی گزدد.  

 ( هراحل ترجوِ 5-3

هرزخن هْورزیي ت ص عزاحی ٍ پیادُ ساسی ستااى ّاسا  سیازا    تزخوِ تزًاهِ ّای یه ستاى ٍ عزاحی 

تعضی ستاى ّا هثل لیساپ یاا پزٍلاَي ساادُ اسا  چاَى ستااى        ستاى را لاتل اسرفادُ هی وٌد . تزخوِ 

ساخرار هٌ وی دارد . اها هعوَالً تزخوِ ستاى ّای سغح تاال فزآیٌد پیچیدُ ای اس  چَى ستاى هٌثع ٍ 

 ّسرٌد .  هرعْد تا ّن واهالً هروایش

 پیادُ ساسی ستاى ّا تِ غَرت هفسزی سزع  اخزای تزًاهِ را پاییي هی آٍرد . 

 فزآیٌد تزخوِ تِ عَر هٌغمی تِ دٍ هزحلِ سیز تمسین هی ضَد 

 تقلیل تزًاهِ هٌثع ٍرٍدی 

 تزویة تزًاهِ همػد اخزایی 

 ن هی ضًَد . هرزخن ّا تز حسة تعداد گذرّایی وِ تز رٍی تزًاهِ هٌثع عول هی وٌٌد تمسی

 واهپالیز اسراًدارد دٍ گذرُ :  

گذر تقلیل: تزًاهِ را تا اخشا تطىیل دٌّدُ ی آى تدشیِ هی وٌد ٍ اعالعاتی اس لثیل وارتزد ًام هرغییاز  

 را تِ دس  هی آٍرد .  

 گذر دٍم : تا اسرفادُ اس ایي اعالعات خوع آٍری ضدُ تزًاهِ همػد را تَلید هی وٌد  
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تاضد راّثزد یه گذرُ هفید اس  وِ پس اس تقلیل تزًاهِ فاَراً تاِ واد همػاد      اگز سزع  تزخوِ هْن

 تثدیل هی گزدد  

 هاًٌد پاسىال  

 اگز سزع  اخزا هْن تاضد واهپایلز دٍ یا چٌد گذرُ تْرز اس  چَى رفع خغاّای اخزا را تاال هی تزًد.

 

 

 ( تحلیل برًاهِ هٌبع  1-5-3

 در اداهِ ت ص ّای ه رلف واهپایلز را هَرد تزرسی لزار هی دّین  

 تحلیل گر لغَی ) اسکٌر (   -1

ٍظیفِ ی ایي ت ص خَاًدى ٍرٍدی تِ غَرت واراورز تِ واراورز اس  تا تاه تاه لغاات را تطا یع     

تَوي  دّد اسىٌز تِ اسای ّز لغ  ٍرٍدی وِ تط یع هی دّد ، ساخراری را پز هی وٌد تِ ًام ًطاًِ یا

 . تَ وي حاٍی اعالعات واهل لغ  خَاًدُ ضدُ اس  . ّز تَوي حدالل ضاهل دٍ اعالع ًام ٍ ًَع اس  . 

 ضص دسرِ لغات هداس در ستاى ّا لاتل تعزیف اس  :

 عولگزّاج( ب( ضٌاسِ ّا    الف( ولوات ولیدی  

 تَضیقات ٍ( ُ( خداوٌٌدُ ّا     د( اعداد

 .حدی تعدی یعٌی پارسز دادُ هی ضَدتِ ٍا ا ، ایي هدوَعِپس اس تط یع لغات ٍ ایداد تَ وي ّ
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 الگَریرن تعییي هزسّا تیي عٌاغز لغَی تا اسرفادُ اس 

 . ّای پیچیدُ هوىي هی ضَد

 هثال  

 Do 10 I=1,5 ) دسرَر حلمِ ( 

 Do 10 I = 1.5) دسرَر اًرساب (     

 :  )پارسر(تحلیل گر ًحَی  -2

وِ ساخرارّای تشري ) دسرَرات ، اعالى ّا ، عثارات ٍ ....( تا اسرفادُ اس عٌاغز هزحلِ دٍم تزخوِ اس  

 لغَی وِ تَسظ تقلیلگز لغَی تَلید ضدًد ضٌاسایی هی ضًَد .  

پارسز تِ ووه گزاهز ستاى ساخرِ هی ضَد . پارسز عٌاغز ًقَی تزًاهِ ٍرٍدی را ضٌاساایی وازدُ ٍ آى   

 را تا گزاهز ستاى هغاتم  هی دٌّد .  

Id1 = id2 + id3 * 60 

 

 

 

 

 گر هعٌایی:   تحلیل -3

ساخرارّای هعٌایی وِ تَساظ تقلیلگاز ًقاَی تطا یع دادُ ضادًد پازداسش های ضاًَد تاا اس ً از           

 هط ػات آى ستاى هداس ٍ یه ٍاحد هعٌا دار تاضٌد ٍ ساخرار ود همػد اخزایی ضىل هی گیزد . 

 تسیاری اس واهپایلزّا اگز اس اعاداد اعطااری تازای    در ایي هزحلِ خغاّای هعٌایی تزرسی هی ٍضد هثال

 اًدیس آرایِ اسرفادُ ضَد . خغایی را گشارش هی دٌّد .  
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 را تِ عدد اعطاری تثدیل هی وٌد .   69 حعدد غققی inttorealهثال : عولگز 

 

 

 

 

 

 

 هرداٍل تزیي اعوالی وِ تقلیل گز هعٌایی اًدام هی دّد  

 ًگْداری جدٍل ًواد :   -1

ل ًواد ساخرواى دادُ ای اس  ضاهل یه روَرد تزای ّز ضٌاسِ ٍ هیاداى ّاایی تازای غافات آى     خدٍ

 ضٌاسِ هاًٌد ًَع آى ) هرغیز  ، آرایِ ٍ ...( ًَع همادیز ٍ غقیح ، حمیمی ٍ .....( هقیظ ارخاع ٍ ....  

 خدٍل ًوادّا تِ دٍ غَرت هَخَد ّسرٌد :

 واهپایلزی پس اس تزخوِ حذف هی ضَد .  الف( خدٍل ًواد سهاى تزخوِ وِ در ستاى ّای 

ب( خدٍل ًواد سهاى اخزا وِ در حیي اخزای تزًاهِ ّن ًگْداری هی ضاًَد . هثال لیسا  ، پزٍلاَي ٍ     

ML  وِ ستاى ّای تفسیزی ّسرٌد . ٌّگام اخزای تزًاهِ هوىي اس  هرغیز تا ًواد خدیدی ایداد ضَد

 .سهاى اخزا دارًد دٍل ًوادتِ خ یا ًَع هرغیزّا عَؼ ضَدًد وِ ًیاس

 درج اطالعات ضوٌی   -2
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اغلة در تزًاهِ هٌثع اعالعات ، ضوٌی اًد ٍ تاید در تزًاهِ همػد سغح پاییي ، تِ غاَرت غازیح تیااى    

ضدًد . تِ عٌَاى هثال در فزتزى ًَع هرغیزّای فزتزى اعالى ًوی ضَد تز حسة اٍلایي وااراورز ًاام آى    

 ع هی ضَد چَى در تزًاهِ همػد تْصقلیل هعٌایی هط هط ع هی ضَد پس ًَع ایي هرغیزّا در ت

   .ًیاس دارین

 کشف ٍ هدیریت خطا  -3

در حیي عولیات ه رلف واهپایلز تِ خػَظ ت ص تقلیل ، هوىاي اسا  خغاّاایی در اثاز هطاىالت      

تزًاهِ ٍرٍدی رخ دّد . ّز هزحلِ ی واهپایلز تاِ دلیال عولىازد هرفااٍت ، هىااًیشم هادیزی  خغاای        

 ifتعاد اس   " ] "رد . ٍخَد یه واراورز غیز هداس خغای لغَی هقسَب هی ضَد ٍخَد ًوااد  هدشایی دا

یه خغای ًقاَی هقساَب های ضاَد . اسارفادُ اس هرغیاز حمیمای در یاه          cتِ خای پزاًرش در ستاى 

هقاسثِ ی غقیح ، ٍخَد دٍ اًدیس تِ خای سِ اًدیس در یه آرایِ سِ تعدی ٍ هَارد دیگز واِ کواز   

 هعٌایی هقسَب هی ضًَد .  ضد خغاّای 

حال تقلیلگز هعٌایی ًِ فمظ تاید خغاّا را تط یع ٍ گشارش دّد تلىْه در اغلة هاَارد تایاد وااری    

 وٌد وِ تقلیلگز ًقَی تِ وارش اداهِ دّد .  

 پردازش هاکرٍ ٍ عولیات زهاى ترجوِ :   -4

تاا سیاز تزًاهاِ در ًقاَُ ی      هاوزٍ لغعِ تزًاهِ ای س  وِ تِ عَر خداگاًِ ًَضرِ هی ضاَد. تفااٍت آى  

تزخوِ اس  . سیز تزًاهِ خداگاًِ تزخوِ هی ضَد . اها هاوزٍ ّز حا وِ ااسرفادُ ضدُ تاضد خایگشیي هی 

 هاوزٍ تعزیف هی وٌد   cدر  define #ضَد ٍ سپس تزخوِ هی ضَد تِ عَر هثال دسرَر 

#define pI 3.14 

 لزار گیزد .   3114هَخة هی ضَد تِ خای آى  PIوِ ّز هزاخعِ تِ  

ٌّگام تزخوِ اس  . دسرَراتی در تزخی ستاى ّا هَخَد ّسرٌد وِ فزآیٌد تزخواِ  عویالت  اهىاى دیگز

 را وٌرزل هی وٌٌد .  

تاع  هی ضَد . در غَرت ٍخَد هرغیزّایی ت ص ّایی اس ود تزخوِ ضاَد ت اص    ifdef#هثالً دسرَر 

 تزخوِ ًطَد . تِ هثال سیز تَخِ وٌید . 
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#define pc 

program write ( ….)  

# ifdef pc  

# else  

# end if  

تعزیف ضدُ تاضد ، ته ود هزتَط تِ آى تزخوِ های ضاَد ٍ در غیاز ایاي      pcتا تىِ ود فَق اگز هرغیز 

 غَرت ود دیگزی تزخوِ هی ضَد . 

 ( ترکیب برًاهِ هقصد  2-5-3

تَلید ود همػد ، تْیٌِ سااسی های   ود هیاًی تَلید ضدُ در تقلیلگز هعٌایی لثل اس بْیٌِ سازی :  -1

 .ضَد
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 تَلید کد :  -2

ٍلری ًوایص داخلی تزًاهِ تزخوِ ضد تْیٌِ ضد تاید تِ غَرت  دسرَرات ستاى اسوثلی ، ود هاضیي یاا  

 ضىل دیگزی اس تزًاهِ همػد تثدیل ضَد . 

 پیًَد زدى ٍ بار کردى  -3

ا خدا تِ ٍخَد آهدُ اًد . در تزًاهِ اخزایی ًْاایی تاا ّان پیًَاد     لغعاتی اس ود وِ اس تزخوِ سیز تزًاهِ ّ

 سدُ هی ضًَد. 

 

 

 

 

 

     

 

Movf id3,r2 

Mulf #60.0,r2 

Movf id2,r1 

Addf r2,r1 

movf r1,id1 

 

 ( راُ اًدازی خَدکار ) خَدراًی ( 6-3
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 گَیٌد .  اغلة هرزخن ستاى خدید تِ ّواى ستاى ًَضرِ هی ضَد . ایي عول را خَد را هی

 تزای ایي وار هی تَاى واهپایلز را تِ غَرت دسری تزخوِ وزد 

( واهپایلز ّایی ّسرٌد وِ تِ عَر خَدواار خغاا را تطا یع دادُ ٍ تػاقیح های وٌٌاد ٍ تازای        7-3

 واهپیَتزّای پزداسش دسرِ ای وِ تأخیز را در تاسیاتی ًرایح واهپایل وزدى هَخة ضدًد هزسَم ضد . 

 

 

 

 ترجوِ هدل ّای رسوی

 

تعزیف رسوی ًقَ ستاى تزًاهِ ًَیسی، گزاهز ًام دارد ٍ گزاهز هرطىل اس هدوَعِ ای اس لَاعد)تٌام 

 هَلدّا( اس  وِ تزتیة واراورزّا )عٌاغز لغَی(  را هط ع هی وٌد. 

 

   FNBگراهرّای 

هز تَسظ  خاى تاوَس تزای تعزیف ًقَی الگَل ایداد ضد تمزیثا در ّواى سهاى،گزا FNBگزاهز 

 FNBهسرمل اس هري تَسظ ًَام چاهسىی تزای تعزیف ًقَ ستاى ّای عثیعی ارائِ ضد وِ هطاتِ گزاهز 

 تَد،تفاٍت آى ّا فمظ در ًطاًِ گذاری ّاس .

 ّواى گزاهز هسرمل اس هري اس . FNBگزاهز 

 ًحَ تعریف زباى

 ّزستاى تَسظ یه گزاهز تعزیف هی ضَد .   

 هعٌا ًقَ در ارتثاط  تا ضىل اس  ًِ  .

 در ًقَ ستاًْای تزًاهِ ساسی :

ستاى ّز هدوَعِ ای اس رضرِ ّای واراورزی)تا عَل هرٌاّی( اس  وِ اس الفثای هقدٍدی اس ًوادّا 

 اًر اب هی ضَد.

هدوَعِ ای اس توام دسرَرات اًرساب 

c   یه ستاى اس  
 

هدوَعِ ای اس توام اتوْای لیسپ،یه 

 ستاى اس 

  ًوایش یک زباى

 هثال:
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 عثارت سیز تِ ووه
 
 
Digit =0|1|2|3|4|5|6|7|8|9 

A → digit | digit A                                                                                                     گزاهز ٍ 

َرت سیز راغیز تزهیٌال هی ًاهین، ستاى اعداد غقیح  را تػ tigidٍ...را تزهیٌال 2،1،0ٍوِ در آى ارلام 

 هعزفی هی وٌین

  
        Digit  Digit * 

 هثالی اس ًقَ:

 ًقَ دسرِ ای اس دسرَرات سادُ اًرساب تا گزاهز سیز تعزیف هی ضَد

<assignment statement> ::= <variable> = <arithmetic expression> 
<arithmetic expression> ::= <term> | <arithmetic expression> + 
<term>| 
<arithmetic expression>  - <term> 
<term> ::=  primary> | <term> × <primary>| <term> /<primary> 
<primary> ::= <variable> | <number> | (<arithmetic expression>) 
 

 درخت تجسیِ

ای  ،ًوایص دٌّدُ تزًاهِ BNFتزای تعزیف ایٌىِ آیا رضرِ ای در یه ستاى تعزیف ضدُ،تَسظ گزاهز 

اس  وِ اس ً ز ًقَی هعرثز اس ،تاید تا اسرفادُ اس لَاعد گزاهزی، تقلیل ًقَی یا تدشیِ رضرِ را اًدام 

 دّین. اگز ایي رضرِ تا هَفمی  تدشیِ ضَد، در ستاى ٍخَد دارد.

  .درخ  تدشیِ، ساخرار ًقَی ضَْدی را تزای یه تزًاهِ آهادُ هی وٌد 

 

W = Y × (U + X)  ِای تقلیل ًقَی دسرَر هثال: درخ  تدشی 
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 ّز گزاهزساخراری را تزای یه تزًاهِ هط ع هی وٌد:

تزًاهِ ًَیس تا هغالعِ گزاهز هی تَاًد ساخرارّایی را ضٌاسایی وٌد وِ ّوِ تا تزویة ضدى  

 تا یىدیگز، تزًاهِ ّای درسری را ایداد هی وٌٌد.

 یه ستاى هوىي اس  تا گزاهزّای ه رلفی تعزیف ضَد .

 ابْام

 گاّی اتْام غف  یه گزاهز اس  ٍ تِ ستاى هزتَط ًوی ضَد

 وِ توام رضرِ ّای دٍدٍیی را تَلید هی وٌد، هثْن اس :  1Gتِ عٌَاى هثال، گزاهز

      G1 : S → SS | 0| 1 

 سیزا رضرِ ای در ستاى ٍخَد دارد وِ دارای دٍ درخ  تدشیِ اس . 

سیزا گزاهز غیزهثْن سیز ًیش ّواى رضرِ ّا را تَلید هی ستاًی اس رضرِ ّای دٍدٍیی، هاّیرا هثْن ًیس ، 

 وٌد:

        G2 : T→ 0T| 1T | 0 | 1 
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BNF تسظ ًطاًِ ّای 

علی رغن لدرت،سَْل  ٍ دل  ًوی تَاًٌد لَاعد ًقَ ستاى تزًاهِ ًَیسی را تِ خَتی  BNFگزاهز ّای 

 تا تزًاهِ ًَیسی حزفِ ای اًرمال دٌّد.

عدد غقیح عاله  دار،دًثالِ ای اس ارلام اس  وِ لثل اس آى ّا  یه “تیاى ًقَ تِ عٌَاى هثال : تزای 

 سیز را هی ًَیسین. BNFلاعدُ تاسگطری ”.دارد لزار+ ٍ ‒عاله  

        <singed integer>::= +<integer> | -<integer>  

<integer>::= <digit> | <integer> <digit> 

  

 را تغییز ًوی دّد ،اها تَغیف ستاى ّا را سادُ تز هی وٌد.  BNFاهز عثارات ًطاًِ گذاری سیز لدرت گز

 هثال :

<singed integer> ::= [+|-] <digit> {<digit>}* 

<identifier> ::= <letter>{<letter>|<digit>}* 

BNF  ًِطاًِ گذاری تَسعِ یافر 

 ستاى ّا را سادُ تز هی وٌد.  را تغییز ًوی دّد ،اها تَغیف BNFعثارات ًطاًِ گذاری سیز لدرت گزاهز 

 هثال :

<singed integer> ::= [+|-] <digit> {<digit>}* 

<identifier> ::= <letter>{<letter>|<digit>}* 
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 ًوَدار ًحَی  

 تَسعِ یافرِ اس   BNFًوَدار ًقَی اتشاری گزافیىی تزای تیاى لَاعد

 هثال: 

<term> { [+|-] <term> }*   <arithmetic expression> ::=  

 

 
 (BSFهاشیي خَدکار هتٌاّی)

 هدل سادُ ایس  وِ ًطاًِ ّا را تط یع هی دّد.

  یهFSA  دارای یه حال  ضزٍع، یه یا چٌد حال  ًْایی ٍ هدوَعِ ای اس اًرمالْا، اس یه

 حال  تِ حال  دیگز اس . 

  ٍ رٍدی وِ دیدین، تا سهاًی وِ هی داًین در چِ حالری ّسرین، هی تَاًین تعییي وٌین وِ آیا

 ت طی اس ًطاًِ ایس  وِ فعأل تا آى سز ٍ وار دارین یا خیز.

   ّز رضرِ ای وِ هاضیي را اس عزیك هدوَعِ ای اس اًرمالْا، اس حال  ضزٍع تِ حال  ًْایی

 تثزد، پذیزفرِ هی ضَد.

 هثال:

 تزای تط یع همادیز غقیح عالهردار    

[+ | -] digit {digit}* 
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(NFA)ي خَدکار هتٌاّی غیر قطعیهاشی 

 

یه هاضیي خَدوار هرٌاّی غیز لغعی اس ، ٍلری اس یه حال  چٌدیي اًرمال تا ٍرٍدی یىساى، خارج 

 ضَد.

  

درایي هاضیي ٍلری رضرِ ای پذیزفرِ هی ضَد وِ هسیزی اس گزُ ضزٍع تِ یىی اس گزُ ّای ًْایی 

 اضٌد وِ تِ حال  ًْایی ًزسٌد. ٍخَد داضرِ تاضد، حری اگز هسیزّای دیگزی ٍخَد داضرِ ت

  

 گراهرّای هٌظن

گزاهزّایی وِ در آى ّز لاعدُ هرطىل اس یه تزهیٌال اس  وِ هوىي اس  لثل یا تعد اس آى یه غیز 

 تزهیٌال تاضد.

 هاًٌد:   

A → 0A | 1A | 0 

فز دٍت ص اٍل تزای تَلید ّز رضرِ دٍدٍیی اس  ٍ ت ص سَم هط ع هی وٌد آخزیي واراورز تاید غ

 تاضد.

   ّز گزاهز هٌ ن را هی تَاى تا یهFSA .ًوایص داد 

 

 عبارات هٌظن

تعزیف ضد، ًوایص  FSAتا اسرفادُ اس عثارات هٌ ن هی تَاًین ّز ستاًی را وِ تَسظ  گزاهز هٌ ن یا 

 تِ عثارت هٌ ن ّویطِ ٍاضح ًیس . FSAدّین، گزچِ تثدیل ّز 

 ًوادّای پایاًی هٌفزد، عثارت هٌ ن اًد. .1
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 ًیش عثارت هٌ ن اًد. *aᵥb,ab,(a),aعثارات هٌ ن تاضٌد، آًگاُ  aٍbاگز .0

 *letter(letter ᵥ digit) ←تزای ضٌاسِ ّا، عثارت هٌ ن  .3

 

 FSAقدرت هحاسباتی 

FSA  ّا حاٍی همدار هرٌاّی اسstate  ّا س ،تٌاتزایي،هدوَعِ ای اس رضرِ ّایی را وِ هی تَاًٌد

 تط یع دٌّد،هقدٍد اس .

 .ّا تط یع دادُ ضَد FSAًوی تَاًد تَسظ  ل هدوَعِتِ عٌَاى هثا

FSA  ّا فمظ گزاهزّای هٌ ن را تط یع هی دٌّد ٍ تزای تط یع گزاهزّای هسرمل اس هري اس

PDA .ّا اسرفادُ هی وٌین 
 
  

 (PDA)هاشیي خَدکار پشتِ ای
 

یي هاضیي هی تَاى تط یع داد وِ رضرِ ّایی را در ستاى ایداد هی وٌین تا ا BNFتا اسرفادُ اس گزاهز

 رضرِ هَرد ً ز در ستاى ٍخَد دارد یا ًِ.

 ًْایی تاضین.   stateخالی ضَد،رضرِ تِ اًرْا تزسد ٍ در  PDA  :stackضزط پذیزش رضرِ در

 : هثال 

 
  (s,a.ג  
  (s,a,a)(s,a)  

  

  (s,ג,ג)(f,ג)  

PDA حزو  حدسی ٍ ًاهعیي داضرِ تاضین. ًاهعیي : 

: هثال    w  

 تدشیِ تاسگطری واّطی
  

 تَسعِ یافرِ تزای ًقَ دسرَر اًرساب یه عثارت هقاسثاتی هاًٌد سیز را در ً ز تگیزید :  BNFگزاهز 
 

<expression> ::= <term> { [+|-] <term> }* 
 

 فَق را تِ غَرت رٍیِ تاسگطری سیز تٌَیسین : BNFهی تَاًین لاعدُ 

 
        Procedure Expression; 
          Begin 
             Term; 
               While((nextchar=„+‟) or (nextchar=„-‟)) do  
                     Begin 
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                       nextchar :=getchar; 
                                       Term  
                                                  end  
                                                        end  

 
 


