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  (LL(1)و گرامرهای  تحلیل نحوی باال به پایین) های تشریحیپرسش ول:ا* بخش 

بودن یا نبودن  LL(1)را حساب نمایید.   followو  firstهای برای هریک از گرامرهای داده شده مجموعه (1

تناظر با گرامر را رسم کنید )توجه: بودن جدول تجزیه نحوی م LL(1)گرامر را مشخص کنید. در صورت 

 است(. رشته تهیدهنده نشان 𝜖اند و ها با حروف کوچک بیان شدهها با حروف بزرگ و پایانهغیرپایانه

a. )گرامر الف 

𝐴 → 𝑢𝐴 | 𝑤𝑢𝐴 | 𝐵 + 𝐵 | 𝜖 

𝐵 → 𝑏𝐵|𝐶𝐵|𝜖 

𝐶 → 𝑐𝐴𝑤 

b. )گرامر ب 

𝑆 → 𝐴𝑎𝐵𝑏 | 𝐵𝐶𝐷 

𝐴 → 𝑎𝐴𝑏 | 𝜖 

𝐵 → 𝑏𝐵 | 𝜖 

𝐶 → 𝑐𝐶 | 𝜖 

𝐷 → 𝑑𝑆𝑏𝐷 | 𝜖 

 تبدیل کنید. LL(1)به فرم را  سپس در صورت امکان آن ،نیست LL(1)زیر  رابتدا نشان دهید گرام (2

𝑆 → 𝐸 | 𝑇 

𝐸 → 𝐸𝑑 | 1 

𝑇 → 𝑎𝑏𝐸 | 𝑎𝑐𝐸 

 نویسی را داده شده است:های برنامهدر زبانلیست برای ساختار گرامر زیر  (3

𝑆 → (𝐿) | 𝑎 

𝐿 → 𝐿 , 𝑆 | 𝑆 

 تبدیل کنید. LL(1)الف( گرامر را به فرم 

 دست آورید.ب ( جدول تجزیه نحوی را برای گرامر به

دم پذیرش آن را عش یا را نشان دهید و پذیر (a,(a,a))نحوه تجزیه رشته  ،پ( با استفاده از جدول قسمت )ب(

 تعیین کنید.
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 برای گرامر زیر بنویسید: 1گر کاهینه بازگشتیتحلیلیک   (4

𝑆 → 𝑎𝐴𝑏 | 𝑏𝐵𝑥 

𝐴 → 𝐶𝑎 | 𝑑 

𝐵 → 𝑐𝐵 | 𝜖 

𝐶 → 𝑒 

های به روال خطا را، کدهای الزم برای بهبود panic modeبا استفاده از روش ترمیم خطای  )اختیاری( (5

 اضافه کنید.( 4کاهینه بازگشتی نوشته شده در پرسش )

 نویسیهای برنامهسشرپ: ومد* بخش 

 .استپایین ال به ابیک روش ایجاد جدول تجزیه نحوی برای تجزیه نحوی  LL(1)روش ( 6 

 تولید کند. آن را LL(1)ر را از ورودی دریافت و جدول تجزیه نحوی ای بنویسید که یک گرامالف( برنامه

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

سخه اول برنامه فرض ندر ) وند و سایر نمادها پایانه هستندشها با حروف بزرگ الفبای التین مشخص میغیرپایانه

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

 یس(در قالب یک آرایه دوبعدی )ماتر LL(1)جدول تجزیه نحوی  خروجی:

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

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

 یک رشته از الفبای زبان.  ورودی:

ا رد رشته ییجه پذیرش وضعیت پشته تجزیه، ورودی و عمل انجام شده و نیز نتجدول تجزیه شامل  خروجی:

  ورودی.

 گیرد.ر اختیار شما قرار مییک نمونه ورودی و خروجی د *

 وفق باشید.م

 

                                                 
1 recursive descent parser  
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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

استفاده از ابزارهایی مانند  نویس خود را باهای 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.  2گذارینحو مقتضی توضیح

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

 فعال و ثابت باشد. 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 طولمریندر تحویل حضوری پروژه پایانی از ت -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

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

 مراجعه نمایید.
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