
تسلنگ زبان معرفی

طراحی درس عملی تمرین گامهای در میکند. معرفی را تسلنگ۱ سادهی زبان حاضر مستند

در زبـان ایـن قـواعد میشـونـد. نوشـتـه زبـان ایـن بـرای متـرجم یـک از بخشهـایـی کامپایـلر،

میشوند. بیان مستند این ادامهی

۱.(list) کلمهها از لیستی و (word) کلمه میباشد: اصلی دادهی نوع یک دارای تسلنگ زبان

میدارد. نگه خود در را ع8متدار عددی مقدار یک کلمه هر

ایـن۲ در میباشـد. تابع تـعدادی شامل کـه میشوند نوشتـه فایل یـک در زبـان این برنامههای

ندارند. وجود (Global) سراسری متغیرهای زبان

میکند.۳ مشخص را آن پارامترهای و تابع نام تابع، هر اول خط

عبـارت۴ تـعدادی شـامـل و مـیگـیـرد قـرار «}» و «{» ع8مـت دو بـیـن تـابـع هـر بـدنـهی

میباشد. (Statement)

وجود۵ C زبـان و تسـلنـگ زبـان در عملگرهـا اولویـت و عبـارتهـا ساختـار بیـن زیـادی شباهـت

دارد.

میگیرد.۶ قرار «}» و «{» ع8مت دو بین نیز زبان این در (Block) بلوک هر

باشنـد.۷ (Nested) تـو در تـو میتواننـد بلوکهـا و نمـود تعریـف متغیـر میتـوان بـلوک هر در

میگردد. تعریف C زبان مشابه متغیر هر (Scope) حوزهی
____________________________________________
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زیـر۸ شکل بـه و «word» یا «list» کلیدی کلمـهی از استفـاده با بـلوک هر محلی متغیرهایی

میشوند: تعریف

word w; // w is a variable of type word

list l; // l is a variable of type list with 10 elements

اجرای۹ با و میشود مشخص «return» کلیدی کلمهی از استفاده با تابع یک خروجی مقدار

مییابد. خاتمه تابع اجرای میشود، شروع کلمه این با که عبارتی

میشود.۱۰ داده نشان ادامه در تابع یک تعریف از مثالی

word sum(word a, word b)

{

word ret;

ret = a + b;

return sum;

}

بـا۱۱ و فرسـتـاد آرایـه بـه را لیـسـت یـک مـیتـوان میشـود، دیـده بـعدی مـثـال در کـه طور همـان

کرد. بررسی را آرایه یک در موجود کلمههای میتوان for حلقهی از استفاده

word sum_all(list A)

{

word sum;

sum = 0;

for (a in A) {

sum = sum + a;

}

return sum;

}
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فراخوانی۱۲ با برنامه اجرای که باشد main نام با تابع یک شامل میتواند تسلنگ برنامهی هر

میگردد. آغاز تابع این

مشخص۱۳ را برنامه برگشتی کد که میگرداند بر word یک و است پارامتر بدون main تابع

مینماید.

word main()

{

list A;

A[0] = readword();

A[1] = readword();

A[2] = readword();

A[3] = readword();

printword(sum_all(A));

return 0;

}

میتـوان۱۴ C زبـان مشابـه ساختـاری بـا while حلقـهی و if شـرطی عبارت از تسلنگ زبـان در

کرد. استفاده

میدهد.۱۵ نمایش را if از استفاده زیر مثال

// Inefficient calculation of Fibonacci sequence

word fib(word n)

{

if (n < 2)

return 1;

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

}
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تسلنگ زبان تجزیهی قواعد

اولویتهای ساختار این در است. شده داده نمایش تسلنگ زبان BNF ساختار ادامه در

هـمـچنـیـن اسـت. نـشـده گـرفـتـه نـظر در هـسـتـنـد) C زبـان عمـلگـرهـای مـشـابـه (کـه عمـلگـرهـا

خط آخر تـا آمـدهانـد آن از بـعد کـه حروفـی و / ع8مـت دو تـسـلنـک، زبـان بـرنـامـههـای در

میشوند. محسوب Comment

prog ::= func |

func prog

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

body ::= stmt |

stmt body

stmt ::= expr ; |

defvar ; |

if ( expr ) stmt |

if ( expr ) stmt else stmt |

for ( iden in expr ) stmt |

while ( expr ) stmt |

return expr ; |

{ body }

defvar ::= type iden

expr ::= iden ( clist ) |

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 or expr |

expr and expr |

! expr |

- expr |

+ expr |
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( expr ) |

iden |

num

flist ::= |

type iden |

type iden , flist

clist ::= |

expr |

expr , clist

type ::= word |

list

num ::= [0-9]+

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