
 بسمه تعالی
 براستی که یاد خداوند بر قلبها آرامش می بخشد

 

 عت سا٢,٥: امتحان درس کامپايلر                                                                          مدت 
 

 کـالس مدیـریت ثـباتها را  بـر طبق کد پروژه کالسی خود مشخص نمایید، با در نظر گرفتن         -1سـوال   
عـبارات شـرطی مقـدار یـک یـا صـفر را بـر گشت می دهند و با استفاده از متدها و امکانات این                          ایـنکه   
 .عبارات شرطی بنویسیدبرای قابل اجرا  یک تجزیه گر کاهینه بازگشتی برای تولید کد اسمبلی کالس 

 
گرامر عبارات شرطی   .  کالس جدول نمادها را بر طبق کد پروژه کالسی خود مشخص نمایید            -2سـوال   

ا و امکانـات این کالس نشان دهید که چگونه عمل تولید کد و  بـا اسـتفاده از مـتده   . را مشـخص نمایـید    
تحلـیل مفهومی را می توان برای تعریف متغیرها به صورت صحیح،  اعشاری و کرکتر و گرامر عبارات                   

 .شرطی انجام داد
  

  تبدیل نموده ، یک تجزیه گر کاهینه بازگشتی با در نظر گرفتن              LL(1) گرامـر زیـر را به فرم         -3سـوال   
 .له بهبود از خطا برای آن بنویسیدمسئ

  S → a A b B | b S 
 A →  A b B  |  λ 
 B → B b |  a 

 
 LALR(1)آیا این گرامر .  ترسیم نمایید  LR(1) جدول تجزیه 3 برای گرامر ارائه شده در سوال -4سوال 
 .است

 
  

                                                                                                 
 

 موفق باشید                                                                                                                    
                                                                                                              سعید پارسا

 



 بسمه تعالی
 براستی که یاد خداوند بر قلبها آرامش می بخشد

 

 سȼ ساعت: امتحان درس کامپايلر                                                                          مدت 
 

بـا در نظـر گـرفتن اولویت و اجتماع عملگر های منظقی و عملگرهای رابطه ای یک گرامر      -1سـوال  
توجه داشته .  مـولد درخت دو تایی خالصه نحوی، برای عبارات شرطی در زبان پاسکال بنویسید            ویـژه ،  

 :یاشید که در زبان پاسکال 

 . یک بولین می تواند یک شناسه نیز باشد-    الف

 . یک شرط می تواند داخل پرانتز قرار گیرد-    ب

 . اولویت داردor بر and عملگر  –   ج 

 . اولویت داردor و andبر  not عملگر  -    د
 

 بـا در نظـر گـرفتن اینکه عبارات شرطی مقدار یک یا صفر را بر گشت می دهند و با در نظر                        -2سـوال   
 . را برای تولید کد جهت عبارات بولین ترمیم نماییدGenCode، الگوریتم 1گرفتن گرامر وپژه در سوال 

 
 یک تجزیه گر کاهینه بازگشتی با در نظر گرفتن            تبدیل نموده ،    LL(1) گرامـر زیـر را به فرم         -3سـوال   

 .مسئله بهبود از خطا برای آن بنویسید
  S → a A | b B | b S 
 A →  a A | b A | b B  
 B → B b | λ 

 
این .   منطـبق بـر سـاختار این جمالت در زبان پاسکال بنویسید            " را دقـیقا   for گرامـر جمـالت      -4سـوال   

 بـرای تولـید درخـتهای دوتایی خالصه نحوی نموده، سپس الگوریتم             گرامـر را تـبدیل بـه گرامـر ویـژه          
GeenCodeرا برای این دسته از جمالت ترمیم نمایید . 

 
  

                                                                                                 
 

 موفق باشید                                                                                                                    
                                                                                                              سعید پارسا



 بسمه تعالی 
 االبذآراهللا تطمئن القلوب

 به راستي آه ياد خداوند بر قلبها آرامش مي بخشد
   

ــرها    ــي آامپايلـــــــــــــ ــول طراحـــــــــــــ ــتحان اصـــــــــــــ ــته  ( امـــــــــــــ ــزوه بســـــــــــــ )                            جـــــــــــــ
  ساعت٣: مدت امتحان 

 

 . است LALR(1)آیا این گرامر .  برای گرامر زیر ایجاد نمائید LR(1) جدول تجزیه -1سوال 
       S  →   S d A  |  A B 
        A  →  A a  |  a  
        B   → B  b  |  d 

 
ه گر کاهینه بازگشتی برای آن      تبدیل نموده ، یک تجزی    LL(1) گرامـر زیـر را بـه فرم          -2سـوآل   

 .ایجاد کنید
          S  →   S d A  |  A B 
            A  →  A a   |  ε  
            B  →  B  b  |  d 

 
 یک تجزیه گر کاهینه بازگشتی که کد اسمبلی بهینه برای جمالت تخصیصی شرطی              -3سـوال   

 .  با فرم کلی زیر ایجاد می نماید بنویسید

   
        ifAss →  id  : =  E  ?  E   :  E   

 مخالف  Eمفهوم جمله فوق این است که اگر مقدار اولین عبارت           .  رایج هستند  Cجمـالت فوق در زبان      
در صورتیکه مقدار   .  قرار گیرد  id قرار گرفته در     ؟ پس از عالمت     E است حاصل    trueصـفر یـا در واقـع        

false باشد ، حاصل عبارت Eقرار گرفته در  :  که پس از کولنidقرار می گیرد . 
 

 آغاز می شوند و فاقد زیر رشته 0B با دو حرف 2 در یـک زبـان بـرنامه سـازی اعداد مبنای            -4 سـوال   
 آغـاز مـی شـوند و ارقـام در ایـن اعداد به صورت                0C بـا دو حـرف       4اعـداد در مبـنای      .  هسـتند  00110

.  هستند AABFآغاز می شوند و فاقد زیر رشته         0X با دو حرف     16اعداد مبنای   . صعودی ظاهر می شوند   
را برای تشخیص این دسته از لغات       NextSymbolتابع  . ماشین خودکار قطعی را برای این زبان ایجاد کنید        

 .بنویسید



 
 
 
 
 
 
 

 بسمه تعالي
 

 اال بذآر اهللا تطمئن القلوب
 براستی که یاد خداوند بر قلبها آرامش می بخشد

 
 کامپایلر:                                                         درس  ساعت         5/2: مدت امتحان 

 
 :  برای تشخیص لغات با ویژگیهای زیر ایجاد کنید DFA یک -1سوال 

برای نمونه  . آغاز می شو ند0B   هستد و با دوحرف 1011 فاقد زیر رشته 2 اعداد مبنای - الف 
0B1010)  0,5نمره( 

 ) نمره 1. ( آغاز می شوند0T قابل تقسیم است با دو حرف 4 مجموع ارقامشان بر 3 اعداد مبنای - ب 

 به سه صورت صحیح واعشاری با الزام رقم قبل یا بعد از نقطه اعشار ظاهر می 10 اعدادمبنای - ج 
 ) نمره 5/0. ( شوند

 1. ( است بنویسید جداکننده لغات A فوق با در نظر گرفتن اینکه حرف DFA کد تحلیلگر لغوی برای - د
 )نمره 

 
 a,b,c + d,e = a+d+a+e+b+d+b+e+c+d+c+e با توجه به اینکه در گرامر زیر برای نمونه -2سوال 
 است ، 

 E → E + F | F 
 F → F, id | id 

 ). نمره 5/2(یک گرامر ویژه جهت تولید درخت خالصه نحوی ایجاد نمائید   

 ). نمره 2(های سه آدرسه ایجاد کنید    یک گرامر ویژه برای تولید دستورالعمل

 ). نمره 5/1(تبدیل نموده یک مولد کد اسمبلی برای آن بنویسید LL(1)   گرامر فوق را به فرم 
 

 ) نمره 3. ( است LALR(1)آیا این گرامر .  برای گرامر زیر ایجاد نمائیدLR(1) جدول تجزیه-3سوال 
S → S A B | S d B | a A B  
A → A a b | A a d | λ  
B  → B b | b 
 

تبدیل نموده یک تحلیلگر کاهینه بازگشتی با در LL(1) را به فرم 3 گرامر ارائه شده در سوال -4سوال 
 ) نمره 3. (نظر گرفتن مساله بهبود از خطا برای آن بنویسید

 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 بسمه تعالی 
 اال بذکر اهللا تطمئن القلوب

 رامش می بخشدبراستی که یاد خداوند بر قلبها آ
 

 ساعت                                                                                                        5/2:         مدت امتحان 
 کامپایلر: درس 

 ) : نمره 4( برای تشخیص لغات با ویژگیهای زیر ایجاد کنید DFA یک -1سوال 

 0,5.. ( شناسه ها از حروف و ارقام تشکیل شده ، فاقد رقم تکراری هستند              اسـامی یـا در اصطالح      -الـف   
 ) .نمره 

 ) نمره 0,5. ( آغاز می شوند0T قابل تقسیم است با دو حرف 5 مجموع ارقامشان بر 4 اعداد مبنای - ب 

ی  بـه سـه صـورت صحیح واعشاری با الزام رقم قبل یا بعد از نقطه اعشار ظاهر م                   10 اعدادمبـنای    - ج  
 ) نمره 1. (شوند

. (  جداکننده لغات است بنویسید    A فوق با در نظر گرفتن اینکه حرف         DFA کـد تحلیلگـر لغـوی برای         - د
 ) نمره 0,5

 
. نوعی خاص از جمالت تخصیصی را مشخص می کند .  نمایانگر عبارت است E در گرامر زیر   -2سوال  

ر سه متغیر سمت چپ تساوی مساوی با  ایـن اسـت کـه ه   a,b,c := d + eدر ایـن نـوع جمـالت مفهـوم     
 .حاصل سمت راست هستند

                         S →  F := E      
                         F → F, id | id 

 ). نمره 2(  یک گرامر ویژه جهت تولید درخت خالصه نحوی ایجاد نمائید-

بلی همراه با عمل آزمون نوغ برای آن        تـبدیل نمـوده یـک مولد کد اسم        LL(1) گرامـر فـوق را بـه فـرم           -
 ). نمره 2(بنویسید 

 
 ) نمره 3. ( است LALR(1)آیا این گرامر .  برای گرامر زیر ایجاد نمائیدLR(1) جدول تجزیه -3سوال 

        S  →   SdA | SdB | aAB 
        A →  A a b | A a d | λ 
        B →  B b | b 

 
تبدیل نموده یک تحلیلگر کاهینه بازگشتی با در LL(1) را به فرم 3ر سوال  گرامر ارائه شده د-4سوال 

 ) نمره 3. (نظر گرفتن مساله بهبود از خطا برای آن بنویسید

 سعید پارسا              

 :موفق باشید 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  بسمه تعالی
 االبذآراهللا تطمئن القلوب

 به راستي آه ياد خداوند بر قلبها آرامش مي بخشد
 

 2,5: مدت امتحان   )                                                     ه بسته   جزو(امتحان اصول طراحی کامپایلرها     
 ساعت

 
 . است LALR(1)آیا این گرامر .  برای گرامر زیر ایجاد نمائید LR(1) جدول تجزیه -1سوال 

            S  →   a  S   
                      | a  D 
             D →  D a   
                     | D b | λ 

 
تبدیل نموده ، یک تجزیه گر کاهینه بازگشتی با در نظر گرفتن        LL(1)گرامـر زیـر را بـه فـرم           -2سـوآل   

 .مساله بهبود از خطا برای آن ایجاد کنید
          S  →   S a  |  Sb  |  d A  
            A  →  A a   |  B b | d S |  λ  
            B  →  B  b  |  a 

 
 که گرامر عبارات شرطی در زبان پاسکال است ،          Cond گرامـر زیـر را ابـتدا بـا تعیین گرامر             -3سـوال   

و سپس گرامر تکمیل شده را تبدیل به بک گرامر ویژه برای تولید درختهای خالصه نحوی                . تکمیل نمایید 
 .نمائید

    
        ifAss →  id{,id}  =  Cond  ?  E  :  E   

 است ، با این تفاوت که حاصل در بیش از C مشابه جمالت تخصیصی شرطی در زبان جمالت فوق
idیک  . ممکن است ذخیره شود  

 
 در زبان پاسکال را مشخص نموده ، برای آن یک تجزیه گر کاهینه              Case گرامـر جمالت     -4سـوال   

 .بازگشتی با در نظر گرفتن مساله بهبود از خطا و تولید کد بهینه اسمبلی بنویسید
 

 
 

 :موفق باشید 

  سعید پارسا
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 بسمه تعالی
 براستی که یاد خداوند بر قلبها آرامش می بخشد

 

 دȿ ساعت: امتحان درس کامپايلر ȊɆŠرȥتȼ                                                           مدت 
 

.  به صورت زیر را در نظر گرفته، آنرا تبدیل به کد سه آدرسه نماییدbubble Sort الگوریتم   -1سوال 
کد سه آدرسه حاصل ، گراف کنترل جریان را ایجاد نمایید و متغیرهای زنده را برای هر بالک برای 

 .اولیه مشخص نمایید
       For I := 1 to n-1 do 
             For j := 1 to I do 
                  If A[j] > A[j+1] then 
                     Begin  Temp := A[j]; A[j] := A[j+1]; A[j+1] :=Tmp End 
 

 منطـبق بـر سـاختار ایـن جمالت در زبان پاسکال             " را دقـیقا   for  گرامـر جمـالت       -3سـوال     -2سـوال   
یـک تجـزیه گـر کاهیـنه بازگشـتی بـا در نظـر گرفتن مساله بهبود از خطا و تولید مستقیم کد                        .  بنویسـید 

 .اسمبلی برای این دسته از جمالت بنوسید
 

این .   منطـبق بـر ساختار این جمالت در زبان پاسکال بنویسید     " را دقـیقا   forت    گرامـر جمـال     -3سـوال   
 .گرامر را تبدیل به گرامر ویژه برای تولید جمالت سه آدرسه نمایید

 
این .   منطبق بر ساختار این جمالت در زبان پاسکال بنویسید" را دقیقاfor گرامر جمالت -4سوال 

ی تولید درختهای دوتایی خالصه نحوی نموده، سپس الگوریتم گرامر را تبدیل به گرامر ویژه برا
GeenCodeرا برای این دسته از جمالت ترمیم نمایید  . 

 
  

                                                                                                 
 

 موفق باشید                                                                                                                    
                                                                                                              سعید پارسا



 بسمه تعالی
  داوند بر قلبها آرامش می بخشدخستی که یاد برا

 
                                                              
 

 برای نمونه . ارائه دهید ثابتها انتقالبهینه سازی کد مبتنی بر الگوریتمی برای  – 1سوال 
          I := 2                                                                               I := 2 
             …                                                 ⇒                              ….  
             T := 4*I                                                                          I := 4*2 

را مشخص نمایید و سپس الگوریتم را بطور دقیق برای  out، وinای هر بالک اولیه مجموعه های      ابـتدا بر  
 .هر بالک اولیه توسعه دهید

از این الگوریتم برای گراف با استفاده یسید و سپس ا بنو ریه های طبیعق الگوریتم یافتن حل-2سوال 
 . حلقه های طبیعی را مشخص نماییدتحت تسلط وی هازیر مجموعه گره 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یک گرامر ویژه   به   این گرامر را تبدیل   . بنویسیدال  کرا در زبـان پاسـ      Case گرامـر جمـالت        -2سـوال   
 . جمالت سه آدرسه نماییدبرای تولید 

 این.   منطـبق بـر ساختار این جمالت در زبان پاسکال بنویسید       " را دقـیقا   forگرامـر جمـالت       -3سـوال   
گرامـر را تـبدیل بـه گرامـر ویـژه بـرای تولـید درخـتهای دوتایی خالصه نحوی نموده، سپس الگوریتم                       

GeenCodeرا برای این دسته از جمالت ترمیم نمایید  . 
                                                                                                

 
 موفق باشید                                                                                                                    

                                                                                                              سعید پارسا
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