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Q: Suppose that we have the following source program by C++. How to analyze it by the 

lexical analyzer to pass on to the syntax analyzer? After correct the errors in the lexical 

analyzer. (50 grade).  

 )البرنامج المصدري( من يتم تحليله كيفية .  ++ Cالمكتوب بواسطة لغة  التالي المصدر برنامج لدينا أن افترض: 2س

 .أن وجد لفقراتا طور تحليل في األخطاء تصحيح بعد الجملة؟ بناء محلل إلى لتمريرها الفقرات محلل قبل

( بترجمة Compilerعندما نقوم بالضغط على مفتاح تنفيذ البرنامج بمعنى اننا نقوم بالطلب من المترجم ): حل السؤالشرح 

( هو اول Lexical analyzer) –المفردات–وبما ان طور تحليل الفقرات  ++C البرنامج المصدري اعاله والمكتوب بلغة 

( وتحويلة الى source programالمسح والقراءة لـــ)( والذي يقوم بصورة عامه بعملية Compilerأطوار المترجم )

(token stream:وهي كما يلي ) 

بأكمله وخزنه كما هو  ( للبرنامج المصدريCharacter by Characterتقوم العملية بمسح وقراءة رمز بعد رمز ) (1)

 دون تغيير أو حذف او تعديل لالستفادة منه في تحديد موقع الخطأ اذا تطلب ذلك. 

س الوقت التي تقوم به بخزن البرنامج المصدري تقوم العملية المسح والقراءة بعملية اخرى وهي تقطيع وتجميع وفي نف (2)

. بحيث تقوم بتجميع الرموز  (Lexemes)( وانتاج Character by Characterالرموز المدخلة رمز بعد رمز )

ر عن عدد تلك الرموز حتى لو كان رمز ( )بغض النظWhitespaceالتي ليست فراغ والمحصورة بين كل فراغين )

المقطوع الى  (Lexemes)( وقطعها من البرنامج المصدري ثم تقوم بأرسال الــOne Lexemeواحد( وتجميعها في )

معرفات .Keywords – 2 كلمات مفاتيح.1وهي ) (Lexemes)القواعد المايكروية المسؤولة فقط عن تحديد نوع الــ

Identifiers – 3.التنقيطو فواصل Punctuations – 4. عواملOperators – 5 االرقام.Number أوDigit  – 

( وخزنه في جدول  Letter.حرف 7 –)أي شيء محصور بين عالمتي االقتباس الثنائية "    "(  Literal.حرفي 6

 ( إذا كان ينتمي الى احدى هذه القواعد المايكروية.of Token Tableالنماذج )

( ال ينتمي الى أي قاعدة ما يكروية سوف يقوم بارسال رسالة خطأ الى المستخدم ويخبره بأن Lexemeأما إذا وجد ) (3)

( ووتحديد السطر الذي يقع فيه Unknown identifier( الحالي غير معرف بالنسبة إليه )Lexemeالــ)

دري االصلي الموجود على ( في البرنامج المصLexeme( موضع الخالف ليقوم المستخدم بتصليح الـــ)Lexemeالـ)

 الشاشة.

( وارسالة الى القواعد المايكروية السابقة مرةً اخرى Other Lexemeثم يقوم بقراءة وتجميع الرموز التالية في لــــ) (4)

 وهكذا الى ان ينتهي من قراءة البرنامج المصدري بأكملة.

 (.Token Tableفراغ في جدول النماذج )أما تكرار الفراغات فيقوم بدمجه في فراغ واحد وال يقوم بخزن أي  (5)

وما بعدهما من جملة التعليقات الى نهاية السطر ال يقوم بتحليل أو تقطيع  //يهمل طور تحليل الفقرات الرمزين المتتاليين  (6)

 رموزهما ولكن تبقى مخزونة في البرنامج المصدري االصلي كما هو مكتوب. 

// this is a single-line comment 

 لكن اذا كان اكثر من سطر نستخدم  (7)

/* this is a 

multi-line 

comment */ 

تقبله ويعتبره معرف جديد يختلف اختالف  ++C( بالحروف الكبيرة في اللغة االنكليزية فأن لغة Idعند كتابة معرف ) (8)

 (.i and Iلسؤال حرف )جذري عن المعرف المكتوب بالحروف الصغيرة في اللغة االنكليزية. كما في السطر الثامن من ا

 (. كما في السطر الحادي عشر.Id( باالحرف الكبيرة سوف يعتبرها معرف )K.Wأما إذا كتبنا كلمة محجوزه ) (9)

أما االخطأ االخرى الموجودة في البرنامج المصدر االصلي )اخطاء تركيب الفقرات( فهو غير مسؤول عنها في هذه  (10)

 المرحلة.

( بعدما يقوم بسمح وقراءة البرنامج Lexical analyzerيكتشفها طور تحليل الفقرات )لذلك فأن األخطاء التي سوف 

 والموجودة في السطر السابع فقط.    x.1(                Lexemeالمصدري في هذا السؤال هي الــــ)

 Source program before correction Source program after correction 

1  #include <iostream.h> #include <iostream.h> 
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2  int main() int main() 

3  { { 

4  int xy , Ahmad ,   int xy , Ahmad ,   

5  char Array [10]; // Array is string for 

story in the memory.  

char Array [10]; // Array is string for 

story in the memory.  

6  xy =       5; xy =       5; 

7  x.1 =                  7;                    x1 =                  7;                    

8  fot ( int i = 0 ; i <= 9 ; I++ ) fot ( int i = 0 ; i <= 9 ; I++ ) 

9  Array [i] = i + yx * * x 1; Array [i] = i + yx * * x 1; 

10  Ahmad = x , Ahmad = x , 

11  Cout<< Ahmad; Cout<< Ahmad; 

12  } } 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table of Token 

Sq. Token 
Token 

type 

1.  #include K.W 

2.  <iostream.h> K.W 

3.  int K.W 

4.  main K.W 

5.  ( Pun 

6.  ) Pun 

7.  { Pun 

8.  int K.W 

9.  xy Id 

10.  , Pun 

11.  Ahmad Id 

12.  , Pun 

13.  char K.W 

14.  Array Id 

15.  [ Pun 

16.  10 Di 

17.  ] Pun 

18.  ; Pun 

19.  xy Id 

20.  = Op 

21.  5 Di 

22.  ; Pun 

23.  x1 Id 

24.  = Op 

25.  7 Di 

26.  ; Pun 

27.  fot Id 

28.  ( Pun 

29.  int K.W 

30.  i Id 

31.  = Op 

 

Table of Token 

Sq. Token 
Token 

type 

32.  0 Di 

33.  ; Pun 

34.  i Id 

35.  <= Op 

36.  9 Di 

37.  ; Pun 

38.  I Id 

39.  ++ Op 

40.  ) Pun 

41.  Array Id 

42.  [ Pun 

43.  i Id 

44.  ] Pun 

45.  = Op 

46.  i Id 

47.  + Op 

48.  yx Id 

49.  * Op 

50.  * Op 

51.  x Id 

52.  1 Di 

53.  ; Pun 

54.  Ahmad Id 

55.  = Op 

56.  x Id 

57.  , Pun 

58.  Cout Id 

59.  << Pun 

60.  Ahmad Id 

61.  ; Pun 

62.  } Pun 

 

Symbol Table 

Sq. Token     

1.  xy     

2.  Ahmad     

3.  Array     

4.  x1     

5.  fot     

6.  i     

7.  I     

8.  yx     

9.  x     

10.  Cout     
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<#include> <<iostream.h>> <int> <main> <(> <)>                

<{> <int> <Id,1> <,> <Id,2> <,> <char> <Id,3> <[>             

<10> <]> <;> < Id,1> <=> <5> <;> <Id,4> <=> <7>                   

<;> <Id,5> <(> <int> <Id,6> <=> <0> <;> <Id,6>                   

<<=> <9> <;> <Id,7> <++> <)> <Id,3> <[> <Id,6>                         

<]> <=> <Id,6> <+> <Id,8> <*> <*> <Id,9> <1>                            

<;> <Id,2> <=> <Id,9> <,> <Id,10> <<<> < Id,2> <;> <}> 

_______________________________________________ 

Q: What is Programing language and how to classify it by generation? 

Programing language: 

A programming language is a vocabulary and set of grammatical rules for 

instructing a computer or computing device to perform specific tasks. 

The Evolution of Programming Languages: 

One classification is by generation. 

 First-generation languages are the machine languages. 

نها والتي يتم التعبير عفقط تعليماتها ( لنظام حاسب تنفيذ CPUيمكن لوحده المعالجة المركزية )هي اللغة التي 
 .Machine Codeشفره االله أيضا تسمى و  {1,  0والتي تتكون من سلسلة من } بالصيغه ثنائية التشفير

 Second-generation the assembly languages. 

وذلك في استخدام مختصرات ذات معنى للداللة شفره االله تعتبر لغة التجميع اسهل قلياًل في التعامل معها بدل من 
ان ينفذ برنامج مكتوب بلغة التجميع ولذلك  (CPU)على العمليات مواقع الذاكرة. كما اليمكن للمعالج المركزي 

 يحتاج الى مترجم من لغة التجميع الى اللغة االله.

 Third-generation the higher-level languages like Fortran, Cobol, Lisp, C, C++, 

C#, and Java.  

لتجنب مشاكل لغة التجميع ولغة االله ابتكرت عده لغات موجهه للمستعمل هذه اللغه تسمح للمبرمجين باعطاء 
 .ه )قريب من لغة البشر( لمسئلًة ما او تطبيق مايتعليمات للحاسبه بالصيغ االكثر طبيع

 Fourth-generation languages are languages designed for specific applications 

like NOMAD for report generation, SQL for database queries, and Postscript for 

text formatting. 

 The term fifth-generation language has been applied to logic- and constraint- 

based languages like Prolog and OPS5. 
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Q: What are an interpreter, a compiler and hybrid compiler? And what are the 

differences and similarity between the interpreter, the compiler and the hybrid 

compiler?  

(1) Compiler المولف أو المترجم 
A compiler is a program that can read a program in one language - the source 

language - and translate it into an equivalent program in another language - the 

target language. And the compiler translates an executable program in one language 

into an executable program in another language. The compiler has important role is 

to report any errors in the source program that it detects during the translation 

process. Example: C, C++, COBOL, higher version of Pascal. 

 

 مالحظة مهمة:

 Language-processing system( في نظام Loadedهنا نعني بها بعد عملية التحميل )واخراج النتائج ادخال البيانات  -1

(Compilation). 

2- program executable تنفيذ أولي الخراج التجميع من لغة عليا الى لغه  في التعريف عندما يقوم بتحويل نقصد به هنا(

 نهائية )ادخال واخراج قيم ثابتة(.نتائج ال وليس تنفيذ النهائي للبرنامج واخراج( و لغة اآللة لغه التجميع

  Compiler  التأليف باستخدام برنامج مؤلف
 حيث يقبل البرنامج المصدري كمدخالت وينتج برنامج مكافىء هو برنامج الهدف. وعملية التأليف تكون على مرحلتين:

 تحويل البرنامج المصدري من لغه عليا الى لغة االله )هو تأليف(. (أ)
الهدف غير قابل للتنفيذ برنامج 

)النه يحتوي على عناوين 
 نسبيه( نسبياً وليس حقيقياً 

 
 مؤلف 

Compiler 

 
 برنامج مصدري بلغه عليا

 
 (.Loadingتنفيذ برنامج الهدف على اجهزة الحاسبة )التحميل  (ب)

 
 برنامج قابل للتنفيذ 

 ه()عناوين حقيقي 
المحمل  

Loaded 
غير الهدف برنامج  

 للتنفيذقابل 

 

(2) Interpreter المفسر 

Instead of producing a target program as a translation, an interpreter appears to 

directly execute the operations specified in the source program on inputs supplied 

by the user. Example: Basic, Lower version of Pascal and Matlab. 
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 . Interpreterالتفسير باستخدام برنامج مفسر 
حيث ان المفسر يؤدي نفس عملية المؤلف ولكن بدآل من ترجمة البرامج الى لغة االله فان المفسر ينقذ تعليمات 

 ( تعليمات لغة االله )مثلCPUتلك التي تنفذ بها ) بطريقة تشبه تماماً  ىالبرنامج المصدر الواحد تلوى االخر 
 البيسك(.

 برنامج مصدري بلغه عليا  المفسر  برنامج تنفيذ البرنامج
 

(3) Hybrid compiler 

is software combines compilation and interpretation. source program first be 

compiled into an intermediate form called bytecodes. The bytecodes are then 

interpreted by a virtual machine. A benefit of this arrangement is that bytecodes 

compiled on one machine can be interpreted on another machine, perhaps across a 

network. In order to achieve faster processing of inputs to outputs, some Java 

compilers, called just-in-time compilers, translate the bytecodes into machine 

language immediately before they run the intermediate program to process the 

input. Example Java language. 

 .bytecodes  يسمى وسيط نموذج في أوالً  المصدر البرنامج تجميع يتم. والتفسير الترجمة بين يجمع برنامج هو

لذي تم ا bytecodes تفسير يمكن أنه الترتيب هذا مزايا ومن. ظاهري جهاز بواسطة bytecodes تفسير يتم ثم

 تقوم ، المخرجات في للمدخالت أسرع معالجة ولتحقيق .شبكة عبر ربما آخر، جهاز على واحد جهاز فيتأليفه 

 بترجمة ، المناسب الوقت في المجمعة التحويل برامج عليها يطلق والتي ، Java بلغة التحويل برامج بعض

bytecodes المدخالت لمعالجة الوسيط البرنامج تشغيل قبل مباشرة اآللة لغة إلى. 
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Hybrid compiler Compiler Interpreter ت حالةال 

Is software Is software Is software  1 عنعبارة هو.  

Source program Source program Source program 2 مدخالته.  

Intermediate program  Target program 3 نتجي.  

Fast Faster Fastest 
ال يحتوي على الذي  البرنامج التنفيذسرعة 

 التعليمة تكرار
4.  

Fastest Faster Fast 
يحتوي على الذي  البرنامج التنفيذسرعة 

 التعليمة تكرار
5.  

lquaE lquaE lquaE 
 الرئيسيةالذي يستخدمة من الذاكرة الحيز 

 بعد التنقيذ النتائجخزن ل
6.  

Highest 

Store source program 

and intermediate. 

Great virtual machine 

Higher 

قابل غير  الهدفخزن الى كل من البرنامج المصدري والبرنامج 

 اخرى هالقابل للتنفيذ وملفات وسطيوالبرنامج الهدف  للتنفيذ

High 

 خزن البرنامج المصدري

الشاشة أو ذاكرة  الذي يستخدمة منالحيز 

 تنفيذ البرنامج عند االفتراضيةالذاكرة 
7.  

Java language Pascal language, C++ language 
Basic language and 

Matlab language 
Example 8.  

Shareable Not shareable Not shareable مخرجات  المشاركةsource program 9.  

Fast Faster Fastest  10 في تشخيص االخطاءالسرعة.  

 


