
تسلنک زبان معرفی — کامپایلر درسطراحی پروژهی

عملی تمرین گامهای در میکند. معرفی را ۱TSLNCC یا تسلنک سادهی زبان حاضر مستند

بنویسند. مترجم یا مفسر یک زبان این برای باید دانشجویان کامپایلر، درس

داده انواع

میباشد: اصلی دادهی نوع دو دارای تسلنک زبان

میدارند.۱) نگه خود در را ع3متدار عددی مقدار یک word نوع متغیرهای

ذخیـره۲) حافظه متـوالی خانههای در را word نوع از متغیر تعدادی که word آرایههای

میسازند.

میگردد: انجام زیر شکل به نوع دو این با متغیرهایی تعریف

word w; # w is a variable of type word

word A[100]; # A is a word array with 100 entries

تسلنک برنامههای ساختار

(بنابرایـن مـیباشد تابع تـعدادی شامل کـه میشوند نوشته فایل یک در زبان این برنامههای

خروجی نوع C زبان مشابه تابع هر اول خط ندارند). وجود جهانی۲ متغیرهای زبان این در

از یک هـر میکند. مشخص را آن پارامترهای و تابع نام باشد)، میتواند word تنها (که آن

بیـن در تابـع هـر بدنـهی باشـد. word از آرایـهای یا word نوع از مـیتواند تابع پارامترهـای

زیـادی شباهت میباشـد. Statement یا عبـارت تعدادی شامل و میگیرد قرار } و { ع3مت

بـ3ک۳ هـر دارد. وجود C زبـان و تسلنـک زبـان در عملگرهـا اولویـت و عبـارتهـا ساختار بیـن

و نمـود تعریـف متغیر میتـوان بـ3ک هر در مـیگیرد. قرار } و { ع3مت دو بین زبـان این در
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میگردد. تعریف C زبان مشابه متغیر هر حوزهی۱ باشند. تو۴ در تو میتوانند ب3کها

بـا و مـیشـود مـشـخص return کـلیـدی کـلمـهی از اسـتـفـاده بـا تـابـع یـک خروجی مـقـدار

تعریـف از مثـالی مـییابد. خاتمه تابـع اجرای میشود، شروع کلمه این با که عبارتی اجرای

میشود. داده نشان ادامه در تابع یک

word sum(word a, word b)

{

word sum;

sum = a + b;

return sum;

}

کند؛ دریافت پارامتر عنوان به نیز را آرایهای میتواند تابع هر شد، اشاره که طور همان

تـغیـیـر را تـابـع بـه شـده فرسـتـاده آرایـهی آرایـه، ایـن درایـههـا مـقـادیـر تغیـیـر صورت، ایـن در

میدهد.

word sum100(word A[100])

{

word sum;

word i;

i = 0;

sum = 0;

while (i < 100) {

sum = sum + A[i];

i = i + 1;

}

return sum;

}

فراخوانی با برنامه اجرای که باشد main نام با تابع یک شامل باید تسلنک برنامهی هر

کـد کـه مـیگـردانـد بـر word یـک و اسـت پـارامـتـر بـدون تـابـع ایـن مـیگـردد. آغاز تـابـع ایـن

مینماید. مشخص را برنامه برگشتی
word main()

{

return 0;

}
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تسلنک در شرطی عبارتهای و حلقهها

زیـر مـثـال کـرد. اسـتـفـاده مـیتـوان while حلقـهی و if شـرطی عبـارت از تـسـلنـک زبـان در

میدهد. نمایش را if از استفاده

# inefficient calculation of Fibonacci sequence

word fib(word n)

{

if (n < 2)

return 1;

return fib(n - 1) + fib(n - 2);

}

تسلنک کتابخانهای توابع

دارد: وجود خروجی چاپ و ورودی خواندن برای کتابخانهای تابع دو تسلنک در

readword() میخواند: استاندارد ورودی از را عدد یک مقدار

printword() مینماید: چاپ استاندارد خروجی در را عدد یک مقدار

تسلنک زبان تجزیهی قواعد

اولویـتهـای سـاختـار ایـن در اسـت. شـده داده نمایـش تسلنـک زبـان BNF ساختـار ادامـه در

در همچنـیـن اسـت. نـشـده گرفـتـه نـظر در هستـنـد) C زبـان عملگـرهـای مشـابـه (کـه عملگرهـا

comment خط آخر تـا آمـدهانـد آن از بـعد که حروفـی و # ع3مت تسلنـک، زبان برنامههـای

میشوند. محسوب

prog ::= func |

func prog

func ::= word iden ( flist ) { body }

body ::= stmt |

stmt body

stmt ::= expr ; |

def ; |

if ( expr ) stmt |

if ( expr ) stmt else stmt |
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while ( expr ) stmt |

return expr ; |

{ body }

def ::= word iden |

word iden [ num ]

expr ::= iden = expr |

iden ( clist ) |

iden [ num ] |

expr + expr |

expr - expr |

expr * expr |

expr / expr |

expr % expr |

expr < expr |

expr > expr |

expr == expr |

expr <= expr |

expr >= expr |

expr | expr |

expr & expr |

expr ˆ expr |

expr || expr |

expr && expr |

! expr |

- expr |

+ expr |

˜ expr |

( expr ) |

iden |

num

flist ::= |

def |

def , flist

clist ::= |

expr |

expr , clist

num ::= [0-9]+

iden ::= [a-zA-Z_][a-zA-Z_0-9]*
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