
 

 

  
 

 مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران یدانشکده

 

  و ساختار ذارین،می خودتون جلوی رو لهمسا یه نویس،برنامه یه عنوان به شما

  سازیپیاده رو هااون کدشون، نوشتن با هم بعد و کنینمی طراحی رو هاشالگوریتم

 نه! که اینه جواب! شه؟می تموم اینجا کار آیا اما. کنینمی

  زبان یک بفهمن؛ رو!( ماشین زبان) خودشون زبان به کدهایی توننمی فقط کامپیوترها

  انجام مستقیما رو هااون تونهمی افزارسخت یه که ابتدایی عملیات تعدادی با ساده

  با زبونی ینی. شهمی نوشته «باال سطح» زبان یک به معموال ما کد طرفی از. بده

  نبرامو هم نوشتنش و فهم و ترهنزدیک هاانسان ما زبان به که ترپیچیده ساختارهای

 تر.راحت

  نه؟ک ترجمه فهمهمی کامپیوتر که چیزی به رو نوشتیم ما که چیزی خوادمی کی حاال

  کامپایلر یک ساخت مراحل با رو شما خوادمی درس این! «کامپایلر» نام به افزارینرم

 کنه. آشنا اون درونی ساختار و

 د.تولی بخش و تحلیل بخش: شده تشکیل بخش دو از عملکرد لحاظ از کامپایلر هر

  ستهشک شسازنده اجزای به خاص، زبان اون گرامر به توجه با برنامه ،«تحلیل» بخش تو

  وجود خطایی معنایی یا نحوی لغوی، نظر از تحلیل، و تجزیه این توی اگه و شهمی

  چیزی چه ما که فهمیده کامپایلر خود اینجا تا. دهمی اطالع نویسبرنامه به باشه، داشته

  ینماش زبان به معادلی کد فهمیده، که چیزی اساس بر باید بعد به اینجا از. نوشتیم

 نه.ک اجرا رو اون نهایت در و بفهمه رو ما منظور بتونه هم مقصد ماشین که کنه «تولید»

  هایویژگی از بعضی سازیپیاده کنید درک که اینه درس، این اهداف از دیگه یکی

  این شهمی چطور و داره کامپیوتر برای ایمحاسباتی یهزینه چه هازبان یساده

 کرد. سازیبهینه رو کامپایلر واقع در یا داد کاهش رو هاهزینه

  از یکی به کدوم هر اولش فاز سه که داره پروژه فاز چهار ما یدانشکده توی درس این

 .صدمق کد تولید به آخر فاز و شنمی مربوط( معنایی یا نحوی لغوی،) تحلیل هایبخش

 راحلم تمام تو و بیاید پیش هاشپروژه با که شرطی به جذابیه؛ خیلی درس کامپایلر 

 .بزنید کد تمیز
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