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وثٌقة تعرٌف مقرر
معلومات أساسٌة:
اسم المقرر

المترجمات

رمز المقرر

CMP

ساعات الجلسات المسجلة
ساعات الجلسات المتزامنة

 66جلسة

ساعات المذاكرة

( 3وتدخل فً حساب عدد ساعات التدرٌس النظرٌة)

ساعات االمتحان

( 3وتدخل فً حساب عدد ساعات التدرٌس النظرٌة)

ساعات الجهد الدراسً المقابل للجلسات المسجلة
ساعات الجهد الدراسً المقابل للجلسات المتزامنة

64

عدد الساعات المعتمدة

5

 -1المقررات المطلوب دراستها قبل المقرر مباشر ًة:
المقرر

الرمز

أوتومات ولغات صورٌة
البرمجة غرضٌة التوجه

OOP

 -2الهدف من المقرر:

ٌهدف هذا المقرر إلى تعرٌف الطالب بالمبادئ الرئٌسٌة واألسس النظرٌة لبناء مترجمٌ .ركز المقرر على أسالٌب التحلٌل التً تنفذها
المترجمات لتحلٌل النص البرمجً المكتوب بلغة مصدرٌة ،إلى مكوناته األساسٌة (مفردات ،جمل ،دالالت) .كما ٌركز على أسالٌب
بناء نص برمجً مكافئ داللٌا ً للنص المصدري ولكن بلغة مختلفة
عند انتهاء المقرر ٌتوجب على الدارس أن:
ٌ -6تعرف بنٌة مترجم.
ٌ -2حلل مترجم إلى مكوناته األساسٌة.
ٌ -3تعرف التحلٌل اللفظً والمفرداتً )(Lexical Analysis

-4
-5
-6
-7
-8
-9
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ٌتعرف التحلٌل القواعدي الصرفً )(Syntax Analysis
ٌتعرف التحلٌل الداللً )(Semantic Analysis
ٌتعرف تولٌد الرماز المكافئ )(Code generation
ٌتعرف مبادئ أمثلة الرماز.
ٌتقن برمجة مولد محلل لفظً لخدمة عملٌة بناء مترجم.
ٌتقن برمجة مولد محلل قواعدي لخدمة عملٌة بناء مترجم.

 -3المحصالت التعلٌمٌة المرجوة (:)ILO – Intended Learning Objectives/Outcomes
الرمز

المرجوة
صالت التعليم ّية
ّ
المح ّ

ILO

Intended Learning Objectives/Outcomes

ILO1

ٌتعرف بنٌة مترجم.

ILO2

ٌحلل مترجم إلى مكوناته األساسٌة.

ILO3

ٌتعرف التحلٌل اللفظً والمفرداتً )(Lexical Analysis

ILO4

ٌتعرف التحلٌل القواعدي الصرفً )(Syntax Analysis

ILO5

ٌتعرف التحلٌل الداللً )(Semantic Analysis

ILO6

ٌتعرف تولٌد الرماز المكافئ )(Code generation

ILO7

ٌتعرف مبادئ أمثلة الرماز.

ILO8

ٌتقن برمجة مولد محلل لفظً لخدمة عملٌة بناء مترجم.

ILO9

ٌتقن برمجة مولد محلل قواعدي لخدمة عملٌة بناء مترجم

 -4محتوى المقرر:



يفضل أن تكون عدد الساعات المتزامنة من مضاعفات  5.1ساعة ومجموعها من مرتبة  51ساعة عمى األكثر.



الساعات المسجمة والمتزامنة لتغطية المواضيع نظرياً وعممياً.

المحصالت
التعلٌمٌة

القسم النظري مع مالحظات وتوضٌحات إن
وجدت

ساعات
مسجلة

ساعات
متزامنة

أنماط
المهام

القسم العملً مع مالحظات وتوضٌحات إن
وجدت

ILO1
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تعرٌففففف بنٌففففة متففففرجم وتوصففففٌف مراحففففل
الترجمة وأنماط المترجمات
مراجعة أفكار من مقرر األوتومفات والفدخول
فً تفاصٌل التحلٌل المفرداتً

5.5

0

3

3

 -5مبففادئ التحلٌففل القواعففدي وأنمففاط المحلفف ت
القواعدٌففففة والفروقففففات فٌمففففا بٌنهففففا 6 ،LSR
ILO3
LALR ،LR1 ،LL1

6

ILO2

وظائف

 -2جدول الرموز وأنماطه وبنٌته وطرق تنظٌمفه
ILO4
باإلضافة إلى مفهوم الشجرة المجردة AST

5.5

5.5

 -3 ILO5التحلٌل الداللً والتحقق من األنماط

3

5.5

4.5

0

 -5 ILO7األمثلفففة بعففففن النمفففاط البسففففٌطة باإلضففففافة 4.5

0

ILO6

 -4تولٌد الرماز واآللة االفتراضٌة

وظائف

شرح أداة التحلٌل المفرداتً وتنفٌذ
تجارب علٌها وإعطاء وظٌفة للتنفٌذ إلى
الحصة القادمة .توزٌع تصحٌح الوظٌفة
وشرحها بشكل مختصر فً الحصة التً
تلٌها.

وظائف

شرح أداة التحلٌل القواعدي وتنفٌذ تجارب
علٌها وإعطاء وظٌفة للتنفٌذ إلى الحصة
القادمة .توزٌع تصحٌح الوظٌفة وشرحها
بشكل مختصر فً الحصة التً تلٌها.

وظائف

شرح بنٌة جدول الرموز وتحدٌد نمط
القٌمة الداللٌة لك ّل رمز وتعمٌم استخدام
القٌم الداللٌة.

وظائف
وظائف

لخوارزمٌففففات اختصففففار التعففففابٌر الرٌاضففففٌة
المشتركة.

ال ٌوجد

أمثلة عن اآللة االفتراضٌة وآلٌات تولٌد
الرماز وإعطاء وظٌفة للتنفٌذ ومتابعة
التنفٌذ خ ل حصص العملً
أمثلة عن األمثلة وإعطاء وظٌفة للتنفٌذ
ومتابعة التنفٌذ خ ل حصص العملً

 -5معاٌٌر التقوٌم:
نمط التقوٌم
ILO
المحصالت التعلٌمٌة
Code

ILO1

تعرٌفففف بنٌفففة متفففرجم وتوصفففٌف مراحفففل
الترجمة وأنماط المترجمات

تفاعل فً
الجلسات
المتزامنة

عملً





امتحانات



عروض
ومقابالت

تقارٌر
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مراجعففففة أفكففففار مففففن مقففففرر األوتومففففات
والدخول فً تفاصٌل التحلٌل المفرداتً
ILO2

ILO3

 -6مبادئ التحلٌل القواعدي وأنماط المحلف ت
القواعدٌفففة والفروقفففات فٌمفففا بٌنهفففا ،LSR

ILO4

 -7جفففدول الرمفففوز وأنماطفففه وبنٌتفففه وطفففرق
تنظٌمففففه باإلضففففافة إلففففى مفهففففوم الشففففجرة
المجردة AST











LALR ،LR1 ،LL1

ILO5

ILO6

ILO7

 -8التحلٌل الداللً والتحقق من األنماط

 -9تولٌد الرماز واآللة االفتراضٌة


















 -50األمثلففة بعففن النمففاط البسففٌطة باإلضففافة
لخوارزمٌففات اختصففار التعففابٌر الرٌاضففٌة
المشتركة.



 -6خطة الجلسات العملٌة (مدة الجلسة  1.5ساعات):

رقم
الجلسة
.5

موضوع
الجلسة
التحلٌل
المفرداتً
(األداة

المهام والوظائف

عدد ساعات العمل
التً ٌحتاجها الطالب
خارج الجلسات

مفردات الجلسة

-

بنية الممف .l

ٌن ّفذ الطالب  Flexعلى ملفات  .lجاهزة (ملف بسٌط

 3ساعات  /التسلٌم

-

كتابة النماذج

مقابل لكل مفردة)

فً بداٌة الجلسة
الثالثة على منصة
التعلٌم االلكترونً

-

)Flex

استخدام المتحولين

yytext, yyleng
والماكرو

.2

التحلٌل

-

فهم التابع yylex

الوظٌفة األولى
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.3

المفرداتً

(االستدعاء ،إعادة

ٌنشئ الطالب ملف  .lلمعالجة تراكٌب مفرداتٌة

(األداة

القيم إلى المستدعي)

استناداً إلى سرد وصفً عالً المستوى باللغة
العربٌة

)Flex

-

التحلٌل
النحوي

-

(األداة

إنشاء واستخدام شرط
بداية القاعدة.
بنية الممف .y

-

كتابة القواعد

-

استخدام توجيهات

/ Bison

Bison

أساسٌات)

-

التحلٌل
النحوي

-

التفريق بين الرموز

النهائية والرموز
الالنهائية
.4

اليسارية والعودية
اليمينية

(األداة
/ Bison

-

.5

(األداة

الخاصة التجميعية

لمعمميات

العملٌات)

التحلٌل
النحوي

الفرق بين العودية

-

أولوية العمميات

-

أولوية القواعد

-

الغموض في Bison

-

قراءة الممف .output

-

ح ّل الغموض

/ Bison
الغمون)
.6

التحلٌل
النحوي

-

استخدام الرمز error

-

الغموض الناجم عن
استخدام error

(األداة
/ Bison

-

معالجة
األخطاء)

-

استخدام الماكرو

yyerrok
الخروج من حالة

ٌن ّفذ الطالب  Bisonعلى ملفات  .yجاهزة (ملف

 9ساعات  /التسلٌم

بسٌط مقابل لكل مفردة)

فً بداٌة الجلسة
الثامنة على منصة
التعلٌم االلكترونً

الوظٌفة الثانٌة
مشروع صغٌر ٌهدف إلى لمعالجة تولٌد ملفات xml
وفق توصٌف معطىٌ ،تضمن
 إنشاء ممفي  .lو  .yبحسب التوصيف. -كتابة األحداث المناسبة.

الجمهورٌة العربٌة السورٌة

Syrian Arab Republic

وزارة التعـلٌــم العـالـــــــــً

Ministry of Higher Education

الجامعة االفتراضٌة السورٌة

Syrian Virtual University

الخطأ
-

استراتيجيات معالجة
األخطاء

.7

التحلٌل
الداللً

-

(األداة

-

الداللية

)Bison
.8

استخدام رموز القيم
التخاطب بين  Flexو

Bison
-

المتحول yylval

التحلٌل
الداللً

-

تحديد نمط القيمة

(األداة

-

الداللية لك ّل رمز
تعميم استخدام القيم

)Bison

الداللية
-

مدخل إلى جدول
الرموز

.9

اآللة
االفتراضٌة

-

بنية اآللة االفتراضية

كتابة برامج بمغة اآللة

(األداة

الوظٌفة الثالثة

)VM
 .50اآللة
االفتراضٌة

ٌتم تحلٌل كودات برامج جاهزة بلغة اآللة

-

كتابة برامج بمغة اآللة

تحوٌل برنامج مكتوب بلغة تشبه  Cإلى لغة اآللة

 3ساعات  /التسلٌم
بعد اسبوع من انتهاء
الجلسة العاشرة على
منصة التعلٌم
االلكترونً

(األداة
)VM

 -7أدوات ومختبرات القسم العملً:
إسم األداة

توصٌفها

Flex

أداة تولٌد محلل مفرداتً ٌمكن مكاملتها ضمن بٌئات عمل وبرمجة مختلفة مثل DotNet
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Bison

أداة تولٌد محلل قواعدي ٌمكن مكاملتها ضمن بٌئات عمل وبرمجة مختلفة مثل DotNet

DotNet/Other

بٌئة عمل برمجٌة بلغة غرضٌة التوجه

 -8المراجع األساسٌة:

Principles of Compiler Design – Alfred V. Aho, Jeffrey D. Ullman - 1980

