
(hw02) دوم سری تمرین ایران صنعت و علم اه دانش کامپایلرها ساخت و طراح اصول
نحوی تحلیل گر مبحث کامپیوتر مهندس ده دانش پارسا سعید دکتر مدرس:

١٣٩٧/٠٨/٠٨ تمرین: ارسال تاریخ نرم افزار گروه امیریان ‐ ذاکری تمرین: حل
١٣٩٧/٠٨/٢٨ پاسخ: ارسال مهلت ٩٨‐ ١٣٩٧ تحصیل سال ١٣٩٧ پاییز : تحصیل نیمسال

است. پرسش ٧ و صفحه ٨ شامل تمرین توجه:

برنامه نویس خطاهای اول: بخش

م دهد. پوشش را برنامه اجرای و کامپایل هنگام در خطاها انواع به مربوط مباحث ١ پرسش

برنامه ی صحیح کامپایل صورت در همچنین م شوند. گزارش کامپایل زمان در کامپایلرها توسط خطا از مختلف انواع .١
حل کالس در شده مطرح توضیحات به توجه با شود. خطا دچار است ن مم برنامه نیز اجرا زمان در آن کداجرایی تولید و
خطا هر دهید توضیح کنید. مشخص آن نوع همراه به را استاندارد، C++ زبان در ،١ برنامه در موجود خطاهای تمرین،

م شود. داده تشخیص ونه چ

1 include <iostream >

2 void main() {

3 const float f = 10.5; const int i = 20

4 int j = 20;

5 int A[j], B[i];

6 B[30] = 15;

7 B[j] = i;

8 B[0] = 1.5;

9 B[1] = i;

10 A[x] = 15;

11 A[19.5] = 15;

12 B[f] = -1;

13 int re@ = 2**3 + 1;

14 j = f + i;

15 return 0;

16 }// end of main function

C++ زبان به شده نوشته main تابع :١ برنامه



کامپایلرها ساخت و طراح ٨اصول از ٢ صفحه

متن از مستقل گرامرهای دوم: بخش

و آن از ناش الت مش گرامرها، این در ابهام مسئله نیز و متن از مستقل گرامرهای به مربوط مباحث ۶ تا ٢ پرسش های
م دهند. پوشش را الت مش این کردن برطرف ونگ چ

یرید: ب نظر در .٢

متن به حساس زبان های مجموعه :LCS .i
متن از مستقل زبان های مجموعه :LCF .ii

١ ( (قطع معین متن از مستقل زبان های مجموعه :LDCF .iii
٢ (گنگ) مبهم زبان های مجموعه :LAmb .iv

٣ منظم زبان های مجموعه :LReg .v

کنید. رسم ۴ وِن نمودار قالب در را زبان ها مجموعه این قلمرو بین رابطه (آ)

بزنید. مثال گرامر) با (همراه زبان ی (آ) قسمت وِن نمودار در موجود نواح از هری برای (ب)

1Deterministic
2Ambiguous
3Regular
4Venn diagram



کامپایلرها ساخت و طراح ٨اصول از ٣ صفحه

است: شده داده S پایانه غیرِ با زیر متن از مستقل گرامر .٣
S → aSbS | bSaS | ϵ

کنید. مشخص را آن ابهام وضعیت و گرامر نوع (آ)

کنید. مشخص را آن ابهام وضعیت و زبان نوع گرامر، از منتج زبان (ب)

کنید. تعیین ٢.(آ)، پرسش برای شده رسم وِن نمودار در را گرامر این از منتج زبان اه جای (ج)



کامپایلرها ساخت و طراح ٨اصول از ۴ صفحه

و شده اند شروع بزرگ حروف با (غیرپایانه ها است شده نوشته ال، پاس برنامه نویس زبان در if دستور برای زیر گرامر .۴
.( م کند اشاره if از غیر دستوری هر به Other پایانه غیر

St → if Expr then St
| if Expr then St else St
| Other

نیست؟ مناسب شرط دستورات همه برای گرامر این چرا دهید توضیح (آ)

باشد. باال به پایین نحوی تحلیل در استفاده قابل که کنید بازنویس جوری را گرامر (ب)



کامپایلرها ساخت و طراح ٨اصول از ۵ صفحه

بزرگ حروف با (غیرپایانه ها است شده داده برنامه نویس زبان های در ریاض عبارت های صوری توصیف برای زیر گرامر .۵
شده اند): شروع

E → E + E
| E ‐ E
| E * E
| E / E
| id | no | (E)

بین از رها عمل برای شرکت پذیری) و (تقدم  اولویت گرفتن درنظر با را گرامر این در ابهام م توان است. مبهم گرامر این
کند. لحاظ را اولویت ها که شود بازنویس به نحوی گرامر تا است نیاز منظور بدین برد.

هم تقدم / و * باشد. داشته – و / و * به نسبت بیشتری تقدم + ر عمل که نمایید بازنویس به گونه ای را فوق گرامر (آ)
به  راست از / و * شرکت پذیری و راست به چپ از – و + شرکت پذیری همچنین باشد. بیشتر – از تقدمشان و بوده

باشد. چپ
نمایید: مشخص نحوی تجزیه درخت یل تش با را زیر عبارت عددی مقدار (آ) قسمت گرامر براساس (ب)

4 + 3 ∗ 2− 4/4



کامپایلرها ساخت و طراح ٨اصول از ۶ صفحه

شده اند): شروع بزرگ حروف با (غیرپایانه ها یرید ب نظر در را ریاض عبارت های صوری توصیف برای زیر گرامر .۶
E → E + T

| T ‐ E
| T

T → no
تجزیه هر در را عبارت مقدار و رسم 2− 3+4 عبارت برای را نحوی تجزیه درخت های یا درخت وجود صورت در (آ)

کنید. حساب
تجزیه هر در را عبارت مقدار و رسم 2+3− 4 عبارت برای را نحوی تجزیه درخت های یا درخت وجود صورت در (ب)

کنید. حساب
عبارت های تفسیر ونگ چ در چپ به راست از و راست به چپ از شرکت پذیری (ب) و (آ) قسمت های به توجه با (ج)

م کنید؟ توجیه ونه چ را زبان ی ریاض



کامپایلرها ساخت و طراح ٨اصول از ٧ صفحه

برنامه نویس تمرین سوم: بخش

م کند. مطرح ANTLR ابزار از استفاده با را نحوی تحلیل گر ی پیاده سازی ٧ پرسش

نمایید. مطالعه و دریافت درس وب سایت از آن، معرف اسالیدهای همراه به را ANTLR نرم افزار ابتدا .٧

۵ ANTLR دریافت •
۶ ANTLR با کار اسالیدهای •

سایر و گرامر کنیم. ایجاد MiniJava زبان برای نحوی تحلیل گر ی ANTLR نرم افزار از استفاده با خواهیم م
است. دریافت قابل زیر لینک از زبان این توضیحات

http://www.cambridge.org/us/features/052182060X/grammar.html
و کرده رسم را آن نحوی تجزیه درخت جاوا)، زبان به ساده برنامه (ی ورودی رشته هر برای بایست شما نحوی تحلیل گر

نماید. مشخص را زبان به رشته تعلق عدم یا تعلق

5http://www.antlr.org/
6http://parsa.iust.ac.ir/download_center/courses_material/compilers/slides/IntroductionToAntlr_presentation_v1.pdf

http://www.antlr.org/
http://parsa.iust.ac.ir/download_center/courses_material/compilers/slides/IntroductionToAntlr_presentation_v1.pdf
http://www.cambridge.org/us/features/052182060X/grammar.html
http://www.antlr.org/
http://parsa.iust.ac.ir/download_center/courses_material/compilers/slides/IntroductionToAntlr_presentation_v1.pdf


کامپایلرها ساخت و طراح ٨اصول از ٨ صفحه

مهم: تذکرات

نشان به درس رسم وب سایت در غیره) و hw02 ، hw01) متوال شماره های با تمرین حل کالس تمرین های .١
خواهد مذکور وب سایت تمرین ها از اطالع راه تنها و م شوند منتشر http://parsa.iust.ac.ir/courses/compilers/

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

م گیرد. تعلق متخلف افراد به منف نمره تقلب، مشاهده صورت در شوند. حل انفــرادی به صورت بایست تمرین ها .٢

نشان به compiler971_EN_SN تحتِ عنوان (.zip) فشرده فایل ی قالب در را تمرین هر پرسش های کل پاسخ .٣
SN و بوده غیره) و hw02 ، hw01) تمرین شماره EN که نمایید ارسال compiler_iust@outlook.com ایمیل
اول سری تمرین پاسخ فایل ،٩٠٧٢٣٠۴٣ دانشجویی شماره با دانشجویی مثال عنوان به است. شما دانشجویی شماره

کرد. خواهد ارسال compiler971_hw01_90723043 عنوان تحت را

متن در شد. نخواهد دریافت شما ایمیل صورت این غیر در باشد، شده فشرده فایل عنوان دقیقاً ارسال ایمیل عنوان .۴
بنویسید. را خود دانشجویی شماره و نام خانوادگ نام، نیز ایمیل

تمرین های پاسخ است بهتر کنید. ایجاد پرسش ها همه پاسخ حاوی PDF فایل ی ( (تشریح حل کردن پرسش های برای .۵
تبدیل CamScanner مانند ابزارهایی از استفاده با را خود دست نویس پاسخ توانید م اما، باشند؛ شده تایپ تشریح

باشد. خوانا بایست شما پاسخ صورت هر در کنید. PDF فایل به

برنامه، اجرای خروج از تصاویری همراه به را منبع) کد (فقط نوشته شده کدهای فایل کلیه برنامه نویس پرسش های برای .۶
مقتض نحو به را خود کد فقط است، دلخواه برنامه نویس زبان نمایید. ارسال سپس و دهید قرار مجزا فولدر ی داخل

نمایید. ٧ توضیح گذاری

DropBox روی را آن ابتدا م توانید است، اجرایی فایل حاوی یا بوده زیاد شما ارسال فایل حجم که صورت در .٧
ثابت و فعال نیمسال پایان تا باید شما ارسال لینک که باشید داشته توجه لطفاً نمایید. ایمیل را آن لینک و کرده بارگذاری

باشد. رؤیت و بررس قابل ما توسط زمان هر تا بماند

ایمیل های و است شما پاسخ ارسال جهت تاریخ حداکثر ، ارسال تمرین فایل سربرگ در پاسخ ارسال مهلت از منظور .٨
نم شوند. بررس تاریخ این از پس ارسال

دانشجویان است الزم همچنین شد. خواهد پرسیده سؤال نیز طول ترم تمرین های از پایان پروژه حضوری تحویل در .٩
داشته باشند. همراه را خود تمرین های پاسخ  محترم

مراجعه به نیاز صورت در کنید. استفاده compiler_iust@outlook.com ایمیل از تمرین حل دستیاران با ارتباط برای .١٠
مراجعه ده دانش دوم طبقه در واقع معکوس مهندس تحقیقات اه آزمایش به ١٣ تا ١٢ ساعت دوشنبه روزهای حضوری

نمایید.

7Comment
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