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The Structure of a Compiler (المترجم أو المؤلف هيكل)  

 In general, a compiler as a single box that converted a source program into a 

semantically equivalent target program. 

 Where the program can be executed after target program has been passed the stages 

assembler and linker. (See in A language-processing system). 

  ذو معنى دالليبشكل عام ، مترجم كمربع واحد يحول برنامج المصدر إلى برنامج هدف مكافئ. 
 انظر الرابط.برنامج و  مجمعالبرنامج مراحل  على هدفالبرنامج ال حيث يمكن تنفيذ البرنامج بعد أن يتم تمرير( 

 اللغة(. معالجة نظام في

  مالحظة نقصد بالـــــــــــcompiler .هو المترجم أو المؤلف في ترجمتنا العربية 

 There are two parts to this to the compiler: analysis and synthesis is shown in Figure. 

4.1. 

 التوليف(والتركيب  التحليل: )المترجم(  المؤلف لهذا جزءان هناك(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Analysis: التحليل     

The analysis part breaks up the source program into constituent pieces and imposes a 

grammatical structure on them. It then uses this structure to create an intermediate 

representation of the source program. 

 ثم .عليهم )قواعدي( نحوي )هيكلية( تركيب ضر وَيف   أساسية ِقَطع إلى المصدر البرنامج يقسم التحليل الجزء
 .المصدر برنامج ِمن   وسطي تمثيلَ  لَخل ق التركيبِ  هذا يستخدم

The analysis part also collects information about the source program and stores it in 

a data structure called a symbol table, which is passed along with the intermediate 

representation to the synthesis part. 

مع التحليل الجزء  الرموز، جدول يسمى بيانات هيكل في ويخزنها المصدر البرنامج حول المعلومات أيضا   َيج 
 .التوليف الجزءِ  إلى الوسِطي التمثيل طول على تمريرها يتم التي

The analysis part detects some errors (either syntactically ill formed or semantically 

unsound) in the source program, then it must provide informative messages, so the 

user can take corrective action. 

 َيِجب هو إذا, المصدر البرنامجَ في ( لغويا   سليم غير َأو نحويا   رديء إما)بعض االخطاء  التحليل جزءَ يكتشف 
ِكن لكي المفيدَة، بالمعلومات غنية برسائلَ  يزود َأن    .التصحيحية اإلجراءات اتخاذ المستخدم يم 
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Analysis 
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Figure 4.1. The compiler: analysis and synthesis 

Intermediate code 
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2. Synthesis:   )التركيب( التوليف  

The synthesis part constructs the desired target program from the intermediate 

representation and the information in the symbol table. 

 والمعلومات في جدول الرموز. الوسطيهدف المطلوب من التمثيل الجزء التوليف يبني برنامج 
The symbol table, which stores information about the entire source program, is used 

by all phases of the compiler. 

 مراحل جميع قبل من استخدامها يتم بأكمله، المصدر البرنامج حول المعلومات يخزن جدول الرموز، الذي
 المترجم.

The analysis part is often called the front end of the compiler; the synthesis part is                                  

the back end. is shown in Figure. 4.2. 

 ؛ الجزء التوليف هو النهاية الخلفية.)المترجم( للمؤلفاالمامية  نهائيةغالبا  ما يدعى جزء التحليل ال
Notice: Some compilers have a machine-independent optimization phase between the 

front end and the back end. 

 الخلفية. والنهايةبعض المترجرمات لديهم مرحلة تحسين مستقلة عن اآللة بين النهاية األمامية 
The purpose of this optimization (optimization is optional) phase is to perform 

transformations on the intermediate representation, so that the back end can produce 

a better target program than it would have otherwise produced from an unoptimized 

intermediate representation. 

)التحسين أمر اختياري( ن هذه هو إجراء تحويالت على التمثيل الوسطي، بحيث  والغرض من مرحلة التحسي
ا مستهدف ا أفضل مم  .محسن غير طيا كان يمكن أن ينتج من تمثيل وسيمكن للنهاية الخلفية أن تنتج برنامج 

 

 
Figure 4.2. The compiler: the front end and the back end 

 

 

Phases of Compiler  

A Compiler operates as a sequence of phases, each of which transforms the source 

program from one representation into another.  

 يعمل المترجم كسلسلة من المراحل ، كل منها يحّول البرنامج المصدر من تمثيل إلى آخر.
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The following are the phases of the compiler: 

Main phases: 

(1) Lexical analysis phase ((الفقرات) طور تحليل المفردات) . 

(2) Syntax analysis phase     ()العالقات اللغوية( طور تحليل القواعد اللغوية.)

(3) Semantic analysis phase   ()الداللي( )طور تحليل المعاني 

(4) Intermediate code generation phase. ( ةالوسطي الشفرة توليدطور  ) 

(5) Code optimization phase. )طور تحسين الشفرة( 

(6) Code generation phase. (طور توليد الشفرة) 

Sub-Phases: 

(1) Symbol table management. )ادارة جدول الرموز(   

(2) Error handling. )معالجة االخطاء(    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول الحروف          
 
 

 

 الفقراتجدول           
 
 
 

 بناء الشجرة          
 
 

 

 تركيب الشجرة          
 جدول الرموز )النماذج(                                      

 
 

  التمثيل الوسطي         
 
 
 

 التمثيل الوسطي بعد التعديل          
 
 

 

 شفرة اآللة الهدف غير القابلة للتنفيذ       
 

 
 الهدف غير القابلة للتنفيذ بعد التحسينشفرة اآللة         
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(1) Lexical Analyzer phase: )محلل المفردات )الفقرات 

The first phase of a compiler is called lexical analysis or scanning. The lexical analyzer 

reads the stream of characters (ASCII) making up the source program and groups the 

characters into meaningful sequences called lexemes. For each lexeme, the lexical 

analyzer produces as output a token of the form (token-name; attribute-value) that it 

passes on to the subsequent phase, syntax analysis. 

أو الفاحص الدقيق. يقرأ محلل المفردات تدفق  –المعجمي  –تسمى المرحلة األولى من المترجم بتحليل المفردات 
 lexemes( المكونة للبرنامج المصدر ويجمع االرموز في تسلسالت ذات معنى تسمى ASCIIالرموز )رموز شفرة 

 َين قل يالذ قيمة( – مميزة صفة، النوذج –اسم ) للشكلكإخراج نموذج ينتج  فقرات، ينتج المحلل ال lexemeلكل  .
 .(نحوي تحليل) تحليل القواعد اللغوية الالحقة، المرحلة إلى

In the token, the first component token-name is an abstract symbol that is used during 

syntax analysis, and the second component attribute-value points to an entry in the 

symbol table for this token. 

 شيرتو  )القواعدي( النحوي التحليلِ  يتم استخدامه أثناء الذي مجرد رمز هو النموذج أسم األول مكونال النموذج، في
  مدخل في جدول الرموز لهذا النوذج. المكون الثاني الىفي والقيمة  –نقاط الصفة المميزة 

Information from the symbol-table entry is needed for semantic analysis and code 

generation. 

 وتوليد الشفرة. المعانيلتحليل لمطلوبة هي جدول الرموز المدخلة  منالمعلومات 
- ASCII: American Standard Code for Information Interchange, a set of digital codes 

representing letters, numerals, and other symbols, widely used as a standard format in 

the transfer of text between computers. 

(Discussion: Why the telecommunications and computers companies agreed that 

ASCII used widely used as a standard format in the transfer of text between 

computers?) 

ASCII  : مجموعة من الرموز الرقمية التي تمثل الحروف واألرقام هي الرمز القياسي األمريكي لتبادل المعلومات، و
 موحد في نقل النص بين أجهزة الكمبيوتر. ق قياسيكنسوالرموز األخرى، وتستخدم على نطاق واسع 

على نطاق واسع كنسق  ASCII)مناقشة: لماذا شركات المعنية باالتصاالت واجهزة الكومبيتر اتفقوا بأن تستخدم 
 .(؟قياسي موحد في نقل النص بين أجهزة الكمبيوتر

- Lexeme: noun basic unit of the lexicon ( معجم – قاموس ) of language; vocabulary item. 

consisting of one word or several words, considered as an abstract unit, and applied to 

a family of words related by form or meaning. 

( حسب نمط معين لتكون Individual or Groupسلسلة الحروف التي وردت بالنص والتي يتم تقطيعها )
Tokens يتعرف عليه الـــ  التي تدل على معنى معين في اللغة البرمجة(compiler.) 

البرنامج المصدري كسلسله من رموز أسكي Lexical Analyzer  معجم(-يقبل طور تحليل الفقرات )المفردات
)مخرجات طور القراءة( ويقوم بفصل رموز البرنامج الى مجموعات كل مجموعه رموز تسمى فقرة  أو مفردة  أو 

 -:أما تكونوهذه النماذج  ،)وحدة مميزة في تسلسل رموز( Tokenنموذج 
 Keywords كلمات مفاتيح (1)

 ... if  ،main ، for  ،whileمثل 

  Identifiersمعرفات  (2)

 ... x  ،y  ،x1  ،lineمثل 
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  Punctuations فواصل )التنقيط(  (3)

 . ] [ ، " ، : ، . ، ; ، , ، { } ، ( )مثل 

 Operatorsعوامل  (4)

  .+ ، - ، * ، /العوامل الحسابية   

 . =! ، =< ، => ، == ، > ، <العوامل االرتباط   

 .(!) And(&&) ، OR (|| )، Not العوامل المنطقية   

  Assignment =عالمة االحالل 

 ( محلل الفقرات يتعرف على النماذج من خالل المواصفات المعطاة في جزء قواعد اللغةparsing تسمى )

 القواعد المايكرويه.

 ثال/ القاعده المايكروية لنموذج المعرفات في لغة باسكال تكون كما يلي:م
 

  

 

 

<Ident> ::= <Letter> {<Letter> | <Digit>}* 

<Letter> ::= a | …|z | A | …| Z  

<Digit> ::= 0 | …| 9 

 

أكتب القائمة المايكرويه لنموذج االعداد في لغه باسكال حيث االعداد الممكنه في لغه باسكال تكون أما عدد صحيح 

 أو عدد حقيقي بالصيغه االسيه؟ 

<Number in Turbo Pascal>:: = {<Ass>}<Digit>*{< . > <Digit>* | < . > <Digit>* 

<E><Digit>* | < . > <Digit>* <E> <Ass> 

<Digit>*} 

<Ass> ::= -|+  

<Digit> ::= 0 | …| 9 

<E> ::= <E> 

Exponent: a quantity representing the power to which a given number or expression is to 

be raised, usually expressed as a raised symbol beside the number or expression (e.g., 3 

in 23 = 2 × 2 × 2). 

  -:مخرجات طور تحليل الفقرات هي جدولين

( تدرج فيه كل فقرات البرنامج مع تحديد نوع كل Token) -المفردات  –يسمى جدول الفقرات  -الجدول االول:

 فقره.

جدول الرموز حيث يفتح مدخل لكل معرف عند اول ظهور له وعند تكرار ظهور المعرف يتم  هو -الجدول الثاني:

 عمل مؤشر الى مدخله في جدول الرموز.

 

# include <stdio.h> 

main ();  

{ 

int x; flout y;  

x= 10; y:= x+1;  

} 

 تكرر

 اجباري اختياري أو
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يكتشف االخطاء المتعلقة بتركيب الفقرات فعندما يصادف ال االخطاء التي يكتشفها هذا الطور تكون محدده النه 

 فقره التنتمي الى اي نموذج يقوم باصدار رسالة خطأ.

xxx;               ال تظهر رسالة خطأ 

 

 Table of جدول الفقرات

Token 

 الفقرة  الفقرةنوع 

Id x 

Id x 

Id x 

Pun  ; 

 

H.W :اكتب برنامج بلغة ++c على تعيين ويخزنه في مصفوفةيقوم بقراءة خيط رمزي ال A  ثم يقوم بتقطيع هذا
 الموجوده في الخيط الرمزي وخزن الناتج في مصفوف (space) الرمزي باالعتماد على الفراغاتالخيط 

B - Token ؟ {للمجموعة االخير القوس الثاني  رمز هي ادخال الخيط الرمزي عند طباعةوينت 

 

 Table of Token جدول الفقرات

  الفقرةنوع 

Token type 

 الفقرة

Token 

K.W. #include 

K.W. <stdio.h> 

K.W. main 

Pun. ( 

Pun. ) 

Pun. { 

Pun. ; 

K.W. int 

Id. x 

Pun. ; 

K.W. float 

Id. y 

Pun. ; 

Id. x 

Op. = 

Di. 10 

Pun. ; 

Id. y 

Op. = 

Id. x 

Op. + 

Di. 1 

Pun. ; 

Pun. } 
 

 Symbol table جدول الرموز

 اسم المفردة النوع الصنف الحجم العنوان

 x فارغ فارغ فارغ فارغ

 y فارغ فارغ فارغ فارغ

     

     

     

 

 ISdرمز على الخطأ 

Unknown identifier  


