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: فصل سوم 
اصول ترجمه زبان 
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نحو و معناي زبان 
معیارهاي عمومی نحو زبان 

قابلیت خوانایی •
قابلیت نوشتن•
سهولت بازرسی •
سهولت ترجمه •
عدم وجود ابهام •

عناصر نحوي زبان 
مراحل ترجمه 

تحلیل لغوي •
تحلیل نحوي •
تحلیل معنایی •
تولید کد میانی •
بهینه سازي کد •
تولید کد نهایی •

خطا پرداز و جدول نماد ها 
یک مثال از فازهاي کامپایلر 

ابتدا و انتهاي کامپایلر 
مفهوم گذر 

حساب 

آنچه در این فصل خواهد آموخت 
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3-1- زبان معناي و نحو  
ینب رابطه که دنباله یک از عناصري عنوان به ها واژه آرایش یعنی ، نحو 

 یک ایجاد براي را ها نماد ترتیب ، دیگر عبارت به .میدهد نشان را آنها
 دنباله X=Y+2 دستور مثال عنوان به کند می مشخص را معتبر برنامه

  زبان در معتبري دنباله XY+=2 ولی دهد می نشان را ها نماد از معتبري
C نیست.  
تاس شده تشکیل قسمت دو از زبانی هر گفت توان می کلی طور به. 
 معنا و کند می مشخص را جمالت بین ساختار نحو که ، معنا -2 ، نحو -1

  .کند می تعیین را جمالت بین مفهوم
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3-2- زبان نحو عمومی معیارهاي  
از عبارتند خوب هاي زبان نحوي هاي ویژگی : 
32-1- خوانایی قابلیت 
آن  دباش مشخص خوبی به برنامه هاي داده و برنامه الگوریتم ساختار اگر 

 ندگوی می هم استنادي خود برنامه آن به و دارد خوانایی قابلیت برنامه
  .است درك قابل جداگانه مستندات بدون برنامه این یعنی

این به هشد نوشته هاي برنامه در دارد باالیی خوانایی قابلیت کوبول زبان 
 ارهاییساخت و اند مشابه دهند می انجام یکسانی کار که ساختارهایی زبان
 اختارس با هایی زبان .هستند مختلف دهند می انجام متفاوتی کارهاي که

SNOBOL4 مثالً  دارند کمتري خوانایی قابلیت اندك نحوي , APL فقط 
.است کم آنها خوانایی و دارند دستور فرمت یک
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3-2-2- نوشتن قابلیت  
اتخصوصی با اغلب کند می تر ساده را برنامه زبان یک نحوي خصوصیات 

 استفاده با ننوشت قابلیت هستند تضاد در کند می بیشتر را خوانایی که نحوي
 طوالنی ساختارهاي حالیکه در شود می حاصل دقیق و منظم ساختارهاي از

 نوشته دقیقی هاي برنامه C زبان مثالً در هستند مفید خواندن قابلیت براي
 وشتنن قابلیت شود می باعث که دارند متعددي مفید ویژگیهاي که میشوند
  .است کمتر آن خوانایی قابلیت ولی یابد افزایش

وجود زبان در اي نشده تعیین عملیات و ها اعالن دهند می اجازه که قواعدي 
 می تر ادهس را برنامه نوشتن که متغیر طول با آرایه  تعریف مثل باشند داشته
 به رنفرت زبان در مثال عنوان به .کنند می تر مشکل را آن  خواندن ولی کنند
I حروف با که متغییرهایی فرض پیش طور , J , K , … N شوند می شروع 
 وسطت برنامه نوشتن کار این که بود خواهند صحیح نوع از نشوند اعالن اگر

 الماع عدم دلیل به آن خوانایی قابلیت ولی میکنند آسان را نویس برنامه
 وراتدست از استفاده مانند دیگر هاي ویژگی برخی .یابد می کاهش متغییر
.دهند می افزایش را نوشتن و خواندن قابلیت دو هر یافته ساخت
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3-2-3- تست( بازرسی سهولت (  
ارتباط در تننوش وقابلیت خوانایی قابلیت با برنامه بازرسی یا برنامه صحت 

  .باشد تر ساده آن صحت کردن تست که است خوب زبانی .است
3-2-4- ترجمه سهولت  
در .ندباش می نویس برنامه نظر مورد هاي مالك نوشتن و خوانایی قابلیت 

 تهنوش برنامه است قرار که است مترجمی نیاز ، ترجمه سهولت حالیکه
 و یخوانای قابلیت ویژگی با خاصیت این .کند ترجمه و پردازش را شده

 .باشد بیشتر زبان ساختار در موجود نظم چه هر .دارد عکس نسبت نوشتن
 ادهس لیسپ زبان ترجمه مثال عنوان به است بیشتر آن  ترجمه سهولت

 قابلیت که حالی در دارد اي ساده قواعد و ساختاري نظم چون است
 انزب یک در نحوي ساختارهاي که هنگامی .است کم آن نوشتن و خواندن

 وبولک زبان آن نمونه که شود می تر سخت نیز آن ترجمه باشند بیشتر
.است
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3-2-5- ابهام وجود عدم  
 در زیر تودرتوي IF دستور در مثالً  باشد مبهم دستورات شامل نباید خوب زبان یک

 : فرضی زبان یک
If (e1) then if (e2)then s1 e1se s2

 if به مربوط یا است اولی if به مربوط else آیا  که نیست معلوم باال دستور در
 هر که است شده طرف بر قانون این با مذکور ابهام پاسکال و c زبان در .دومی
else نزدیکترین به ifفوق مثال در و گردد می بر else به مربوط if(e2)_ است. 

  : بگیرید نظر در را زیر گرامر فوق مثال بهتر درك براي
Stmt - if expr then stmt

If expr then stmt else stmt other
 پارس درخت چند گرامر یک روي از است ممکن که است معنی بدین : ابهام

 .شود ساخته جمله یک براي متفاوت
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if : دارد وجود روبرو جمله براي مفتاوت پارس درخت دو e1 then if e2 then s 1
else s2

 .است دومی if به مربوط else حالت این در
  زا محاسباتی یا ریاضی عبارت در ابهام رفع براي دانید می قبل از که همانطور

 براي  پذیري شرکت از و متفاوت اولویت با عملگرهایی براي اولویت
 وراتدردست ابهام رفع براي .کردیم می استفاده یکسان اولویت با عملگرهایی

 رايب که شود می استفاده چپ از فاکتورگیري و چپ از بازگشتی  از ًمعملوال
  .کرد استفاده چپ گیري فاکتور عمل از توان می فوق گرامر

چپ از گیري فاکتور عمل 
 جمالت با که باشد داشته وجود قواعدي ) متغیر( ترمینال -non یک براي اگر

 آن به هک کرد گیري فاکتور یکسان شروع بخش از توان می شود شروع یکسانی
 دیگر ماس یک تحت را مشترك غیر قسمت و شود می گفته چپ از گیري فاکتور

  .نویسیم می
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نماد فرترن زبان در که است این ابهام از دیگر مثالی )A(i , j براي هم 
 رفع براي فرترن در شود می استفاده آرایه ارجاع برابر هم و تابع فراخوانی

 باشد نشده اعالن A نام به اي آرایه اگر که است شده قرارداد ابهام این
A(i از منظور , j) وجود پاسکال زبان در ابهام این .است تابع فراخوانی 
 ادهاستف براکت از پرانتز جاي به آرایه ارجاع براي پاسکال در چون ندارد

A[i مانند .شود می , j] است فرترن از بهتر پاسکال نظر این از و. 
تاثیرمی آن بر هاییکه فاکتور و نویسی برنامه زبان ارزیابی معیارهاي : نکته 

  .است داده نشان 1-3 جدول در گذارند
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قابلیت خواناییار فاکتورهاي تاثیر گذ
)readability(

قابلیت نوشتن 
)writeability(

قابلیت اطمینان 
)reliability  (

××طراحی گرامر زبان 
×××ساختارهاي کنترل 

×××انواع و ساختمان داده ها 

×××مد سادگی و قابلیت تعا

×× پشتیبانی از تجرید
××قابل بیان بودن 

×کنترل نوع 

×اهاکنترل استثناها و خط

محدود بودن نام گذاري 
×مستعار 

1-3جدول 
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3-3- زبان نحوي عناصر  
از عبارتند زبان یک نحوي عناصر مهمترین : 
3-3-1- کاراکترها 
ايالفب( کاراکترهاي مجموعه انتخاب زبان یک نحو طراحی در کار اولین 

 می استفاده بیت 8 از کارکترها نمایش براي گذشته در است آن)  زبان
 و بزرگ حروف براي و داشت را حالت 2569 نمایش توانایی که کردند

 یول کرد می کفایت دیگر نمادهاي و بود کاراکتر 52 که انگلیسی کوچک
 مختلف ايه زبان از آن پشتیبانی و کامپیوتر صنعت شدن المللی بین با

 بیت 16 از بیت 8 جاي به و نیست کافی حالت 256 رسد می نظر به دنیا
.میکنند استفاده ها کاراکتر نمایش براي
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3-3-2- ها شناسه  
حرف با که است ارقام و حروف از اي رشته ها شناسه ها زبان اغلب در 

 این که بود کاراکتر 6 حداکثر شناسه طول اولیه فرترن در .شوند می شروع
 .دهد می کاهش را برنامه خوانایی امر

3-3-3- عملگرها نمادهاي 
دهاستفا محاسباتی اعمال براي – و * و / و + کاراکترهاي از ها زبان اغلب 

 ها هشناس از اولیه اعمال براي لیسپ مانند  ها زبان از برخی در .کنند می
times مثل میشود استفاده , plus تساوي براي فرترن در EQ براي و 

.شود می استفاده ** از توان
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3-3-4- رزروي کلمات و کلیدي کلمات  
دستور یک نحو از ثابتی بخش عنوان به که است اي شناسه کلیدي کلمه 

 دستور یک نحو از ثابتی بخش که IF کلیدي کلمه مثل میشود استفاده
 اسم ( شناسه یک عنوان به نویس برنامه توسط کلیدي کلمه اگر .است

 اکثر .یشودم گفته رزروي کلمه آن به نباشد استفاده قابل ) تابع یا و متغیر
 نهات .شود تر ساده خطایابی تا کند می استفاده رزروي کلمات از ها زبان
 فهاضا است جدید رزروي کلمات ایجاد و زبان توسعه ، رزروي کلمات ایراد

 هاي برنامه که است معنا این به زبان یک به جدید رزروي کلمه کردن
 ظرن از دیگر کردند می استفاده متغیر عنوان به کلمه آن  از که قدیمی
.است مشکل یک این و باشند نمی درست نحوي
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3-3-5- اضافی کلمات  
رد زبان خوانایی قابلیت افزایش جهت که هستند اختیاري کلماتی 

 در الً مث .دارد زیادي اضافی کلمات کوبول زبان .گیرند می قرار دستورات
GO دستور TO وجود کوبول در GOنوشتن ولی الزم TO اختیاري 

  .است شده گنجانده دستور در خوانایی افزایش جهت فقط و است
3-3-6- توضیحات 
به هبرنام آن سازي مستند بخش مهمترین برنامه هر در موجود توضیحات 

 تاس ممکن متفاوتی هاي شکل با ها زبان در توضیحات آیند می حساب
 استفاده // از ++C در و */ توضیحات /* از C زبان در مثال شوند ظاهر

.شود می
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3-3-7- خالی فضاي  
رنفرت در .شود می استفاده کننده جدا عنوان به خالی فضاي ، ها زبان اغلب در 

 استفاده BLANK عنوان به ها رشته در فقط و ندارد خاصی معناي خالی فضاي
SNOBOL زبان در شود می  یک عناصر کننده جدا عنوان به هم خالی فضاي 4

 یم استفاده ها رشته در الحاق عملگر عنوان به هم و شود می استفاده دستور
 .شود

3-3-8- ها کننده محصور و ها کننده جدا 
مثل وينح واحد یک انتهاي یا ابتدا گذاري نشانه براي که است نحوي عنصر یک 

 جفتی هاي کننده جدا ، کننده محصور .رود می کار به عبارت یا دستور یک
–یا و ها پرانتز جفت مثل هستند BEGIN … END براي ها کننده جدا 
 بین از براي اغلب اما روند می کار به نحوي تحلیل در سهولت یا خوانایی قابلیت
.گیرند می قرار استفاده مورد مرزها تعیین و ابهام بردن
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3-3-9- ثابت طول و آزاد هاي فرمت  
خط از جایی هر در دستورات که است آزاد فرمت صورتی در نحو یک 

 می استفاده خط از خاصی هاي موقعیت از ثابت فرمت نحو .شوند شروع
 رکاراکت با ... و توضیحات دستورات، هاي چسب بر ، 4 اسنوبال مثالً در کند
 تثاب فرمت از نیز اسمبلی در .شوند می مشخص خط ابتداي در اي ویژه

 قرار خط از خاصی بخش در باید دستور یک عنصر هر که شود می استفاده
 .شود می استفاده ثبات فرمت نحو از ندرت به امروزه ولی گیرد

3-3-10- عبارت  
و دارند دسترسی دربرنامه موجود داده اشیاي به که هستند توابعی 

 زبان در .شود می ساخته عبارات از دستورات .گردانند می بر را مقداري
 ستنده ماشین حالت تغییر براي اصلی عملیات عبارات، مثل دستوري هاي

LISP مانند تابعی هاي زبان در , ML برنامه اجراي ترتیب کنترل عبارات 
.کند می مشخص را
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  دستورات -3-3-11
 فقط 4 اسنوبال دستورات باشند می دستوري هاي زبان در نحوي جزء مهمترین

 هاي فرمت کوبول دستورات .دهد می اهمیت نظم به زبان این و دارند نحو یک
 تو( هیافت ساخت توانند می دستورات .میدهد اهمیت خوانایی به و دارد مختلفی

 .شود نمی شامل را دیگري دستور هیچ ساده دستور .باشد ساده یا ) تو در
SONBALمثالً  4 ,APL کنند می استفاده ساده دستورات از.  

 ترجمه مراحل -3-4
 برنامه کی ترجمه .شود تبدیل دیگر زبان یک به زبان یک از اي برنامه یعنی ترجمه

 فرایند اغلب اما لیسپ و پرولوگ هاي برنامه مانند باشد ساده بسیار است ممکن
 ود به توان می منطقی طور به را ترجمه فرایند است پیچیده بسیار ترجمه
 : کرد تقسیم مرحله

ورودي برنامه تحلیل 
مقصد برنامه ترکیب  
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تحلیل ، نحوي تحلیل ، لغوي تحلیل فازهاي  شامل:تحلیل مرحله 
 املش ) تولید( ترکیب مرحله و باشد می میانی کد تولید و معنایی
  .باشد می نهایی کد تولید و کد سازي بهینه فازهاي

به زبان کی در شده نوشته برنامه که است افزاري نرم کامپایلر : کامپایلر 
 بدست را برنامه ساختار  آن گرامر روي از و خوانده را منبع زبان نام

 هترجم مقصد زبان نام به دیگر زبان در معادل برنامه به را آن و آورده
 نآ گرامر با مبدا زبان به شده نوشته برنامه که صورتی در کند می

  .کند می صادر را خطایی باشد نداشته مطابقت
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 کامپایل ترجمه مراحل
 : گیرد می صورت مرحله شش در ترجمه عملیات
لغوي تحلیل  
نحوي تحلیل  
ییمعنا تحلیل 
بینابینی کد تحلیل 
کد سازي بهینه 
نهایی کد تولید
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3-4-1- لغوي تحلیل 
خوانده رکاراکت به کارکتر ورودي برنامه ، لغوي تحلیل یعنی اول مرحله در 

 ها هنشان مختلف انواع .گردد می تبدیل ها نشانه از اي دنباله به و شده
 ها هشناس ، ها ثابت ، کننده جدا ، عملگرها ، کلیدي کلمات : از عبارتند

 می انتخاب کاربر که اسامی کلی طور به و ها رویه ، توابع اسامی به که
 زرور کلیدي کلمات سازي برنامه زابانهاي اغلب در .شود می گفته کند
 اسم انعنو به آنها از یک هیچ از نیست مجاز کاربر که معنی بدین اند شده
 PL/I مثل ها زبان برخی در اما کند استفاده رویه یا و تابع ، متغیر یک
 يلغو گر تحلیل طراحی اي بر که اصلی مدل .ندارد وجود محدودیت این

 حلیلت مفهوم اینکه با .باشد می متناهی خودکار ماشین شود می استفاده
 و دنخوان آن علت که است بر زمان بسیار مرحله این ولی است ساده لغوي

.است برنامه کارکترهاي تمام بررسی
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3-4-2- تجزیه( نحوي تحلیل (  
اب ... و عبارات ، ها اعالن ، دستورات مانند بزرگ ساختارهاي مرحله این در 

 شناسایی دان شده تولید لغوي گر تحلیل توسط که لغوي عناصر از استفاده
 ظرن از مبدا زبان از استفاده با برنامه مرحله این در بنابراین .میشوند

 ولیدت هاي نشانه از استفاد با و گیرند رمی قرا بررسی مورد نحوي خطاهاي
  .گردد می ایجاد پارس درخت یک لغوي تحلیل درمرحله شده

3-4-3- معنایی تحلیل  
از ادهاستف با مرحله این در .است ترجمه مرحله مهمترین ، معنایی تحلیل 

  یمفهوم خطاهاي نظر از ورودي برنامه ، قبلی مرحله در شده تولید درخت
 و یلتحل بخش بین پلی مرحله این گیرد می قرار بررسی مرود احتمالی
 ارينگهد نظیر دیگري جنبی اعمال مرحله این در . است ترجمه ترکیب
 ترجمه زمان دستورات اجراي و ماکروها ،بسط خطاها ،کشف نمادها جدول

 نوع لکنتر معنایی، تحلیل در کارها مهمترین از یکی .شود می انجام نیز
  .باشد می
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3-4-4- میانی کد تولید  
یانیم زبان یک به است اصلی برنامه معادل که برنامه یک مرحله این در 

 انجام دبای کامپایلر که بعدي عملیات میانی کد ایجاد با .شود می تولید
 مبدا امهبرن از سریعی میانی  نمایش کامپایلرها، بعضی .گردد می آسان دهد
 : باشد زیر خاصیت 2 داراي باید میانی نمایش این .دارند

کرد سازي بهینه و تولید را میانی کد آن بتوان آسانی به. 
پذیرد صورت راحتی به مقصد برنامه به میانی کد ترجمه.  
زبان به شبیه که است آدرسه 3 کد ، میانی هاي کد این از اي نمونه 

.باشد می اسمبلی
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3-4-5- کد سازي بهینه  
به قبلی مرحله در شده تولید میانی کد تا شود می سعی مرحله این در 

 لحاظ از که شود می کدي تولید سبب کار این شود داده بهبود نحوي
  .میکند مصرف کمتري حافظه و است سریعتر اجرایی

3-4-6- نهایی کد تولید  
از اي مجموعه به یافته بهبود میانی کدهاي از کدام هر مرحله این در 

  در نبنابرای .شود می تبدیل دارند مشابه عملکرد که ماشین دستورات
 در دموجو متغیرهاي از یک هر به کد، تولید یعنی کامپایلرها فاز آخرین
 می جایگزین ها ثبات در متغیرها و شود می داده تخصیص حافظه برنامه
 .شوند
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3-5- پرداز خطا  
شفک و کامپایل ادامه که کند رفتار اي گونه به باید کامپایلر از فاز هر 

 می فمتوق خطا اولین با که کامپایلري .سازد میسر را بیشتري خطاهاي
.است ناکارآمد شود

 توسط که خطاهایی از اي عمده بخش معنایی و لغوي تحلیل فازهاي 
 را اهاییخط تواند می لغوي فاز .کنند می پیدا را شوند می کشف کامپایلر

 ها کنتو از الگویی هیچ مطابق کاراکترها رشته آن در که کند شناسایی
 می نقض را زبان دستور )گرامري( ساختاري قوانین که خطاهایی .نیست
.شوند می کشف نحوي تحلیل فاز در کنند
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3-6- ها نماد جدول 
رنامهب در شده استفاده هاي شناسه ثبت ، کامپایلر یک اساسی و مهم کارهاي از یکی 

 این . است شناسه هر مشخصات درباره اطالعات آوري جمع و ) منبع( ورودي
 ، آن  نوع شناسه، به شده داده اختصاص حافظه آدرس : شامل تواند می مشخصات

 رویه با رابطه در و است شده تعریف آن در شناسه این که برنامه از محلی یعنی حوزه
 زیر به ها آرماگون  آن طی که روشی آنها، هاي آرماگون  نوع و تعداد آنها  اسم ها،

CALL: مثل میشوند فرستاده برنامه BY NAME , CALL BY REFERENCE و 
  .باشد گردانند می باز ها رویه که اي نتیجه نوع

شامل رکوردها این که دارد جود و رکورد یک شناسه هر ازاي به نمادها جدول در 
 و ها شناسه به سریع دستیابی امکان جدول این .باشند می ها شناسه مشخصات
 امپایلرک لغوي گر تحلیل ، لغوي تحلیل مرحله در .کند می می فراهم را آنها مشخصات

 کند می درج ها نماد جدول در را آن کند، می پیدا مبدا برنامه در که را اي شناسه
 دولج وارد لغوي تحلیل هنگام در توانند نمی ها شناسه به مربوط هاي خصیصه ولی
 فهاضا جدول به ها شناسه این به مربوط اطالعات فازها دیگر در بلکه .شوند ها نماد

 مثال عنوان به .شد خواهد استفاده ها آن از کد تولید مختلف مراحل در و شد خواهد
 تولید خشب در یا و بدانیم را شناسه نوع است الزم میانی کد تولید و معنایی تحلیل در

.بدانیم را شناسه هر به فضا تخصیص از بیشتري جزئیات باید کل
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3-7- کامپایلر فازهاي براي جامع مثال یک  
کنیم می بررسی را کامپایلر فازهاي کل مثال یک با.  
) فرض شده کهi , p , r   همگی از نوعREAL هستند  (

        p:=i+r*60
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3-8- ابتدا )front - end( انتهاي و (back – end) کامپایلرها  
زبان هب که کد سازي بهینه مرحله از بخشی و کامپایلر اول مرحله چهار به 

front( ابتداي هستند مقصد ماشین زبان از مستقل و اند وابسته مبدا –
end( میشود گفته کامپایلر.  

هب وابسته که کامپایلر آخر مرحله و سازي بهینه مرحله از بخشی به 
back( انتهاي .هستند مقصد ماشین – end(  این . میشود گفته کامپایلر 
.نیست مبدا زبان به وابسته کامپایلر از انتهایی بخش
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3-9- گذر مفهوم 
انتها تا اابتد از میانی یا و اولیه شکل به ورودي برنامه خواندن مرتبه هر به 

 پایلرهاکام .شود می گفته گذر یک کامپایلر هاي قسمت از هریک توسط و
 هدست دو به ترجمه عمل انجام جهت نیاز مرود گذرهاي تعداد نظر نقطه از
 کلیه ، گذره تک کامپایلر یک .شوند می تقسیم گذره چند و گذره تک ي

 .دهد می انجام ورودي خواندن مرتبه یک با تنها را ورودي ترجمه عملیات
 سازي برنامه هاي زبان ویژگیهاي از برخی یا سازي بهینه مرحله وجود
 قرار اه آن فراخوانی از پس بتوانند ها رویه تعریف کد خاصیت این نظیر
 عملیات انجام براي بیشتري گذرهاي به کامپایلر میشوند سبب شود داده
.باشد داشته نیاز خود
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3-10- الندا حساب 
 ًکه تاس بوده الندا حساب نویسی برنامه زبان معنایی مدل  اولین احتماال 

 اب مقایسه در محاسبات تئوري مدل عوان به کورچ توسط 1930 دهه در
 ابعت فراخوانی براي را خوبی مدل الندا حساب شد مطرح تورینگ ماشین

 ايمعن توانند می لیسپ و الگول واقع در . کرد ارائه سازي برنامه زبان
 ورط به الندا عبارت .کنند ردیابی الندا حساب مدل با را تابع فراخوانی
 .شوند می تعریف زیر صورت به و بازگشتی

اگرx باشد متغییر نام x است الندا عبارت یک. 
اگر m است الندا عبارت یک        و باشد الندا عبارت یک. 
اگر f و a باشد الندا عبارت. )fa ( که است الندا عبارت f و عملگر یک a 

 .است عملوند یک

 |expexp rr  

mx.


