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 دهد.را پوشش می مباحث مربوط به انواع خطاها در هنگام کامپایل و اجرای برنامه 1* بخش اول: پرسش 

شوند. همچنین در صورت کامپایل صحیح توسط کامپایلرها در زمان کامپایل گزارش می انواع مختلفی از خطا -1

بندی کلی در یک طبقهیک برنامه و تولید کداجرایی آن در زمان اجرا نیز برنامه ممکن است دچار خطا شود. 

 این خطاها عبارتند از: و سطح باال عناوین 

A. های زمان کامپایلخطا 

I. خطای لغوی 

II. خطای نحوی 

III. ای معناییخط 

B. خطاهای زمان اجرا 

I. ( خطای فساد حافظهmemory corruption error) 

II. ( خطای منطقیlogic error) 

استاندارد را در نظر بگیرید. خطاهای موجود در این قطعه کد و نوع هریک را مشخص  Cقطعه کد زیر به زبان 

 شود؟. توضیح دهید هر خطا چگونه تشخیص داده میکنید

 

 

01. void main() { 

02.   const float f = 10.5; const int i = 20 

03.   int j = 20; 
04.   int A[j], B[i]; 

05.   B[30] = 15; 

06.   B[j] = i; 

07.   B[0] = 1.5; 

08.   B[1] = i; 

09.   A[x] = 15; 
10.   A[19.5] = 15; 

11.   B[f] = -1; 

12.   int re@ = 2**3 + 1; 

13.   j = f + i; 

14.   return 0; 

15. }// end of main function    
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ا، گرامرهای مستقل از متن و نیز مسئله ابهام در این گرامرهمباحث مربوط  5تا  2های بخش دوم: پرسش* 

 دهد.مشکالت ناشی از آن و چگونگی برطرف کردن این مشکالت را پوشش می

عه مجمو 𝐿𝑑𝑐𝑓های مستقل از متن، مجموعه زبان 𝐿𝑐𝑓متن، های حساسمجموعه زبان 𝐿𝑐𝑠در نظر بگیرید:  -2

 regLهای مستقل از متن گنگ و جموعه زبانم 𝐿𝑎𝑚𝑏𝑖𝑔𝑢𝑜𝑢𝑠، )قطعی( های مستقل از متن معینزبان

 های منظم.مجموعه زبان

 رسم کنید. 1نمودار وِن ها را در قالباین مجموعه زبانقلمرو رابطه بین الف( 

 ثال بزنید.میک زبان )همراه با گرامر(  برای هریک از نواحی موجود در نمودار وِن قسمت )الف(ب( 

 

 :داده شده است Sگرامر مستقل از متن زیر با غیرِ پایانه  -3

𝑆 𝒂𝑆𝒃𝑆 | 𝒃𝑆𝒂𝑆 |𝜀  

 مبهم است.داده شده نشان دهید گرامر  الف(

 مشخص کنید.زبان تولید شده توسط این گرامر را  ب(

 نمایید.مشخص  الف(-2پرسش ) از این گرامر را در نمودار منتججایگاه زبان  پ(

ها با حروف بزرگ شروع )غیرپایانه نویسی نوشته شده استدر یک زبان برنامه ifگرامر زیر برای دستور  -4

 . اند(شده

𝑆𝑡 → 𝒊𝒇 𝐸𝑥𝑝𝑟 𝒕𝒉𝒆𝒏 𝑆𝑡  

      |   𝒊𝒇 𝐸𝑥𝑝𝑟 𝒕𝒉𝒆𝒏  𝑆𝑡 𝒆𝒍𝒔𝒆 𝑆𝑡 

      |   𝒐𝒕𝒉𝒆𝒓  

د در یک ک elseاست. یعنی مشخص نیست  سرگردان elseهنگام تحلیل نحوی بهمشکل این گرامر 

 است.  ifتودرتو متعلق به کدام  ifدارای ساختار 

 یک مثال نشان دهید.مشکل را با این  الف(

داشته باشد. نای بازنویسی نمایید که ضمن حفظ ساختار کد، مشکل تشریح شده را گونهگرامر را به ب(

از این اصل گرامر جدید  اختصاص دارد. با استفاده ifترین به نزدیک elseنویسی هر های برنامهر زباند راهنمایی:)

 را بنویسید(.

                                                 
1 Venn diagram 
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ها با )غیرپایانه نویسی داده شده استهای برنامههای ریاضی در زبانگرامر زیر برای توصیف صوری عبارت -5

 :اند(حروف بزرگ شروع شده

𝐸𝑥𝑝𝑟 →  𝐸𝑥𝑝𝑟 +  𝐸𝑥𝑝𝑟  

            |    𝐸𝑥𝑝𝑟 − 𝐸𝑥𝑝𝑟 

            |    𝐸𝑥𝑝𝑟 ∗ 𝐸𝑥𝑝𝑟  

            |   𝐸𝑥𝑝𝑟 / 𝐸𝑥𝑝𝑟  

            |   𝑖𝑑 | 𝑛𝑢𝑚 | (𝐸𝑥𝑝𝑟)  

برای پذیری( و شرکت با درنظر گرفتن اولویت )تقدمتوان ابهام در این گرامر را میاین گرامر مبهم است. 

  ها را لحاظ کند.نحوی بازنویسی شود که اولویتاز بین برد. بدین منظور نیاز است تا گرامر بهعملگرها 

داشته باشد. *  –ای بازنویسی نمایید که عملگر + تقدم بیشتری نسبت به * و / و گونهگرامر فوق را به الف(

پذیری از چپ به راست و شرکت –پذیری + و تشرکهمچنین . باشدبیشتر  –تقدم بوده و تقدمشان از و / هم

 .باشدچپ  * و / از راست به

 مقدار عددی عبارت زیر را با تشکیل درخت تجزیه نحوی مشخص نمایید: )الف(براساس گرامر قسمت  ب(

4 + 3 × 2 – 4 / 4 = ? 

تفسیر راست در چگونگی بهچپ و از چپبهپذیری از راستهدف از این پرسش اهمیت درک شرکت -6

های ریاضی را در نظر بگیرید )حروف بزرگ های ریاضی یک زبان است. گرامر زیر برای عبارتعبارت

 هستند(: غیرپایانه

E → E + T | T − E | T 

T → 𝒏𝒖𝒎 

رسم و مقدار عبارت را در  4+3-2های تجزیه نحوی را برای عبارت در صورت وجود درخت یا درخت الف(

 هر تجزیه حساب کنید.

رسم و مقدار عبارت را در هر  4-3+2های تجزیه نحوی را برای عبارت رت وجود درخت یا درختدر صو ب(

 تجزیه حساب کنید.

  های )الف( و )ب( تشریح کنید.پ( برداشت خود را از نتایج قسمت
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ترین روش تحلیل نحوی پایین به باال را برای گرامرهای مستقل از متن غیر ساده 7* بخش سوم: پرسش 

 کند.بیان می LR(0)مبهم مطرح براساس جدول تجزیه نحوی 

 shift-reduceیک روش ایجاد جدول تجزیه نحوی برای تجزیه نحوی پایین به باال به شکل  LR(0)روش  –7

 است.

 آن را تولید کند. LR(0)ر را از ورودی دریافت و جدول تجزیه نحوی ای بنویسید که یک گرامالف( برنامه

هم در خط اول آن اضافه  S  ’S$گرامر افزوده برنامه در قالب یک فایل است که قانون  :*یورود

شوند و سایر نمادها پایانه هستند. در نسخه اول ها با حروف بزرگ الفبای التین مشخص میشده است. غیرپایانه

 برنامه فرض کنید هر غیر پایانه و هر پایانه یک نشان ساده و به طول یک هستند.

 در قالب یک آرایه دوبعدی )ماتریس( LR(0)جدول تجزیه نحوی  خروجی:

که تحلیل نحوی یک رشته ورودی را بر اساس جدول تجزیه تولید تکمیل کنید طوریرا  (الف)ب( برنامه قسمت 

 شده انجام دهد و پذیرش یا عدم پذیرش رشته را مشخص کند.

 یک رشته از الفبای زبان.  ورودی:

ورودی و عمل انجام شده و نیز نتیجه پذیرش یا وضعیت پشته تجزیه، جدول تجزیه شامل  خروجی:

 رد رشته ورودی.

 گیرد.ر اختیار شما قرار مییک نمونه ورودی و خروجی د *
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 ها:نکات مهم در خصوص تحویل پاسخ تمرین

( در کانال تلگرامی درس به غیرهو  hw01 ،hw02های متوالی )های کالس حل تمرین با شمارهتمرین کلیه -1

کانال مذکور خواهد بود.  هاشوند و تنها راه اطالع از تمرینمنتشر می http://t.me/compiler_iustنشانی 

 بر عهده دانشجو است. کالس حل تمرین مسئولیت عدم اطالع از اخبار

 گیرد.خلف تعلق میمره منفی به افراد متن ،صورت انفرادی بایستی حل شوند. در صورت مشاهده تقلبها بهتمرین -2

 SN_EN_296compilerعنوان ( تحتِ .zipتمرین را در قالب یک فایل فشرده ) های هرپرسش پاسخ کل -3

و  01hw ،02hw)شماره تمرین  ENارسال نمایید که  compiler_iust@outlook.com به نشانی ایمیل

فایل ، 90723043به عنوان مثال دانشجویی با شماره دانشجویی  شما است.شماره دانشجویی  SNو بوده ( غیره

 واهد کرد.ارسال خ hw296compiler_01_90723043تمرین سری اول را با عنوان پاسخ 

ما دریافت نخواهد شد. ایمیل شباشد، در غیر این صورت شده دقیقاً عنوان فایل فشرده  ارسالی عنوان ایمیل)مهم(  -4

 خانوادگی و شماره دانشجویی خود را بنویسید.در متن ایمیل نیز نام، نام

ها ایجاد کنید. بهتر است پاسخ حاوی پاسخ همه پرسش PDFکردنی )تشریحی( یک فایل های حلبرای پرسش -5

نویس خود را با استفاده از ابزارهایی مانند های تشریحی تایپ شده باشد اما می توانید پاسخ دستتمرین

CamScanner تبدیل به فایل pdf .کنید. در هر صورت پاسخ شما بایستی خوانا باشد 

به همراه تصاویری از خروجی اجرای شده )فقط کد منبع( را نویسی کلیه فایل کدهای نوشتهبرنامه هایپرسشبرای  -6

به  نویسی دلخواه است، فقط کد خود رازبان برنامه دهید و سپس ارسال نمایید.قرار مجزا  یک فولدرداخل برنامه، 

 نمایید.  2گذاریمقتضی توضیحنحو 

 dropboxتوانید ابتدا آن را روی مییا حاوی فایل اجرایی است،  بودهدر صورتی که حجم فایل ارسالی شما زیاد  -7

 ل و ثابت باشد.فعا ترم لینک ارسالی شما باید تا پایانتوجه کنید که  بارگذاری کرده و لینک آن را ایمیل نمایید.

بررسی این تاریخ  های ارسالی پس ازمنظور از مهلت ارسال پاسخ، حداکثر تاریخ جهت ارسال پاسخ است و ایمیل -8

 شوند.نمی

زم است همچنین ال ترم نیز سؤال پرسیده خواهد شد. های طولدر تحویل حضوری پروژه پایانی از تمرین -9

 .باشندهای خود را همراه داشته تمرین پاسخدانشجویان محترم 

استفاده کنید. در صورت نیاز  compiler_iust@outlook.comبرای ارتباط با دستیاران حل تمرین از ایمیل  -10

قع در طبقه دوم دانشکده به آزمایشگاه مهندسی معکوس وا 12تا  10به مراجعه حضوری روزهای چهارشنبه ساعت 

 مراجعه نمایید.
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