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Compilers 

Objectives 

 Student be able to Identify principles, techniques and tools for compilers of programming 

languages. 

 Be able to design a compiler for a (simplified) (programming) language. 

 know how to use compiler construction tools, such as generators of scanners and parsing. 

 Be familiar with assembly code and virtual machines. 

 Be familiar with compiler analysis and optimization techniques. 

 -المقدمة:

لها القدرة على انجاز العمليات الحسابية والمنطقية بسرعة كبيرة وبدقة عالية ولكي تتم االستفادة القصوى الحاسب االلكتروني آله 
كل البرامج التي تستخدم في والتي تعني  Softwareمنه ينبقي توفير الجزء المتمم الجهزة الحاسب وهذا الجزء هو البرامجيات 

 استخدامة بالشكل االمثل.حاسب االلكترونية وتساعد مستخدمي الحاسب على 

 

 

 

 

 -يوجد نوعان من البرامجيات:

A-  برامجيات االنظمة(System software):   
 وهي البرامج التي تساعد مستخدمي الحاسب على كتابة وتنفيذ برامج اخرى.

B-  البرامج التطبيقية(Application software): 
باستخدام احد برامجيات االنظمة ونقوم باداء مهمه محددة مثل ادارة وهي البرامج التي تكتب من قبل مستخدمي الحاسب 

 المخازن ادارة الرواتب وااللعاب....
 الى:ان الذي يهمنا في دراستنا الحالية هو برامجيات االنظمة والتي يمكن تنصنيفها على سبيل المثال 

 أنظمة التشغيل. (1)
 معالجات اللغات مثل المترجمات والمنقحات. (2)
 برامج تحليل نظم. (3)
 برامج عرض االخطاء التي يقع فيها المبرمج. (4)
 .قبل ان ندخل في تفاصيل أنظمة البرامجيات نحتاج التعرف على الجزء المادي لهيكل الحاسبة 

  Hardwareمقدمة عن اجهزة الحاسب 
 

 ادخال )برامج + بيانات( اخراج )نتائج( معالجة 

 (Computer) الحاسب

 (Software) الجزء البرمجي (Hardware) الجزء المادي

 



Tikrit University 

College of computer science and mathematics 

Department of computer science 

Subject of compiler in first course 

Date of Issue:  14 /   10  /2018 

Class: 3th stage  

Lecture NO. : 1 
Lecturers of Subject: Assistant Lecturer. Mohanad Dawood 

 

2 
 

  كل التالي يوضح هيكل حاسبة بسيطة:الش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :وحدات االدخال واالخراج-  
 -جهاز االدخال: (1)

 المفاتيح البطاقات المثقبة الماسح الضوئييستعمل لتغذية المعلومات )البرامج+البيانات( الى الحاسب مثل لوحة 
Scanner. 

 -جهاز االخراج: (2)
 يستخدم السترجاع نتائج معالجة المعلومات المدخلة مثل الشاشة والطابعة.

 ( وحدة العملياتALUوحدة الحساب والمنطق ) (Arithmetic Logic Unit):  
 البيانات تنجز هذه العمليات بواسطة هذه الوحدة.تنفيذ البرنامج يحتاج الى اجراء عمليات حسابية ومنطقية على 

  الذكرةMemory :- 
حيث تخزن فيها البرامج والبيانات وعند تنفيذ البرنامج يسترجع من الذكرة  Bitsتستعمل لخزن المعلومات على شكل قضمات 

لخزنها في الذكرة ومن ثم ترسل من الى وحدة العمليات تعليمة واحدة في نفس الوقت والنتيجة النهائية لتنفيذ البرنامج تعود 
  الذكرة الى جهاز االخراج.

والتي ترقم من الصفر فصاعدًا.  Locationsأو المواقع  Wordsمتتالية من الكلمات جميع ذاكرات الحاسبات تتألف من 
 .Addressالرقم الذي يشير الى موقع الذكرة يسمى عنوان 

 األالف من الكلمات.ذاكرة الحاسبة تتألف من االالف أو مئات 
Bit = 0 or 1 

Byte = 8 bits 

𝑲 حجم الذكرة يقاس بالكيلو حيث = 𝟏𝟎𝟐𝟒 = 𝟐𝟏𝟎 

𝑴 أو يقاس حجم الذكرة بالميكه = 𝑲 ∗ 𝑲 = 𝟐𝟐𝟎 

 

 

 (Output Device) جهاز اخراج 
 (Input Device)جهاز ادخال 

 

 (Memory RAM)ذاكرة رئيسية 

 

  (ALU)وحدة العمليات 

 

 (Control unit)وحدة السيطرة 

 

الحاليةمسجل التعليمة   

Current Instruction 

Register (CIR) 

 عداد البرنامج 

 Program 

Counter (PC) Accumulator (Acc) المركم 

 (Bas) ممر حركة البيانات
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 ويسمى هذا العدد طول الموقع  Bitsوكل موقع ذاكرة يتكون من عدد محدد من القضمات 

𝑊𝑜𝑟𝑑 هو الشائع = 2 𝑏𝑦𝑡𝑒 = 16 𝑏𝑖𝑡 =  طول الموقع
 

LSB (low status bite ) قضمة المرتبة الدنيا MSB (master status bite )قضمه ذات المرتبة العليا 

 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

                

 

𝐵𝑦𝑡𝑒1 

 

𝐵𝑦𝑡𝑒0 

 

Word 

𝑊𝑜𝑟𝑑 =  خلية الذاكرة 

  

(طول العنوان) 𝟐 = عدد المواقع المعنونه  =  حجم الذاكرة

  FFFF 

   

   

   

   

   

   

1 4 03F1 

0 A 03F0 

   

   

   

   

   

   

  0001 

F 0 0000 

 

 محتوى متغير

 (Content)  

 (Address)عنوان 

 = 64Kموقع  ثابت
𝐹4𝐹4𝐹4𝐹4=16 

 162=  2ناخذ اكبر عنوان في الذاكرة ثم نرفعة الى أس 

 ياخذ العنوان سداسي عشر النه يحوي اكبر عدد ممكن.

 حجم )عدد المواقع( عنوان

1   2 = 21 
2   4 = 22 
3   8 = 23 
4  = 24 
5  = 25 
6  = 26 
7  = 27 
8  = 28 
9  = 29 

10  = 210 
11  = 211 
12  = 212 
13  = 213 
14  = 214 
15  = 215 
16   = 216 
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 لمسجالت 
 معلومات ذات اغراض خاصة. ومن هذه المسجالت:هي مواقع في الذاكرة يستعمل لخزن 

 : (Accumulator (Acc)) المركم (1)
يستعمل لخزن احد االعداد المستخدمة في وحدة العمليات وخزن النتيجة للعملية. طول المركم دائمًا بطول خليه الذاكرة 

 ووحدة العمليات تستطيع العمل على بيانات ذات نفس الطول.
 : (Program Counter (PC))عداد البرنامج  (2)

ر التعليمة الالحقة يستعمل لخزن عنزان التعليمة الالحقة في التنفيذ )حيث هذه التعليمة شيسمى ايضًا ضابط التسلسل مؤ 
احدى تعليمات البرنامج الذي ينفذ حاليًا(. طول عداد البرنامج يرتبط دائمًا بحجم الذاكرة المعنونه حيث ان طول كافي 

  bit 16في المثال السابق  لتحميل اكبر عنوان.
𝟐 (𝐩𝐜 طول) = عدد المواقع المعنونه  =  حجم الذاكرة

 سوف تنفذ. 101يشير الى  PCتنفذ فأن  100إذا كانت التعليمة مالحظة: 
 Current Instruction Register (CIR))) مسجل التعلية الحالية (3)

 هذا المسجل.في خالل تنفيذ البرنامج نسخه من التعليمه التي تنفذ حاليًا تكون 
 اسبةأنتقال المعلومات داخل الح (Bas): 

صيغة الثنائيات من احد مكونات الحاسب الى مكون أخر مثاًل التعليمات يعني انتقال المعلومات ب (Bas)الممر أو المسار 
ونتيجة وحدة العمليات تنقل من  (Bas)واحده بنفس الوقت من خالل  (CIR)ثنائية تنقل من الذاكرة الى  16التي تمثل 

 .(Bas)المركم الى الذاكرة من خالل 

 وحدة السيطرة ( Control Unit (CU):) 

تمثل قلب الحاسب حيث تسيطر على جميع مكونات الحاسب وسريان المعلومات بينها، ترسل اشارات الى بقيه االجراء مثل 
 .CIRاشارة لجعل وحدة العمليات جمع عددين أو اشارة السترجاع تعليمه واحده في نفس الوقت وخزنها في 

تخبر وحده السيطرة عن نوع االشارات الواجب ارسال لها الى بقيه االجزاء لتنفيذ العمليه  CIRالمعلومات الموجوده في 
 المحدده في التعليمه.

 :دورة تغذية تعليمه وتنفيذها 

 وحدة السيطرة مصممه لتنفيذ البرنامج تعليمه واحده في نفس الوقت من خالل تكرار العمليات التالية:وحدة 

 .(CIR)وجعلها في مسجل التعليمه  (PC)لتي يوجد عنوانها في تغذية التعليمة الالحقة وا (1)
 لجعله يشير الى التعليمة الالحقة. (PC)زيادة واحد الى العنوان الموجود في  (2)
 .(CIR)تنفيذ التعليمة الموجودة في  (3)
 (.1االنتقال الى خطوة رقم ) (4)
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  وحدة المعالجة المركزيةCPU  

)وحدة الحساب والمنطق( والمسجالت سميت بهذا االسم ألن معالجة جميع التعليمات تتكون من وحدة السيطرة ووحدة العمليات 
العمليات( تجري بداخلها وتتصل هذه الوحدة مع الذاكرة المخزون فيها البرامج بواسطة وحدة السيطرة والبيانات )بواسطة وحدة 

 والبيانات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 برنامج تحت 

 التنقيذ 

 120 

  

  

  

  

  

  

 101 

 100 

  

 

100 

PC 

100 + 1 

 التعلية الحالية

CIR 

CPU  Memory 

Control Unit Instruction and Data  

ALU  Program 

ACC  + 

CIR  Data 

PC Result   
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1. 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: 

Today, there are thousands of programming languages.  They can be classified in a variety of ways: 

A- One classification is by generation. 

 First-generation languages are the machine languages. 

 Second-generation the assembly languages. 

 Third-generation the higher-level languages like Fortran, Cobol, Lisp, C, C++, C#, and Java.  

 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. 

 -لغات البرمجة:
يمكن لنظام الحاسب ان ينفذ التعليمات والبرامج في صيغ اولغات خاصة تسمى لغات البرمجة والحاسب ينفذ البرامج المكتوبة 

 المحمل(. –المترجم  –بالغات البرمجة بمساعدة برامج انظمة تسمى معالجات اللغات )المنقح 
 -لغات البرمجة يمكن ان تصنف الى صنفين اساسسين:

  Low level languageلغات ذو المستوى الواطئ  (1)
وهذه اللغات نحتاج عند التعامل معها ان نفهم معمارية أو تركيب اجهزة الحاسب النها تتعامل مباشرة مع هذه التراكيب 

 واالجهزة وهي تسمى لغات موجهه للحاسب وهي على نوعين:
  -:(Machine languages) لغه االله (أ)

( لنظام حاسب تنفيذ تعليمات معبر عنها بالصيغه ثنائية التشفير فقط تسمى شفره االله CPUالمركزية ) يمكن لوحده المعالجة
Machine Code  ويعبر المبرمجون عن شفرات االله اثناء كتابه برامجهم )على الورق( أما بالتدوين السداسي عشر أو

 بالتدوين الثماني اعتمادًا على ايهم اكثر مالئمه للحاسبه.
 لنالحظ البرنامج التالي المكتوب باللغه االله ومعبر عنه بالتدويين السداسي عشر.

 
سداسي عشر عند بالن بتدويال

 كتابة البرنامج على الورقه
 تدوين بالصفر والواحد

 عنوان في الذاكره شفره العمليه  عنوان في الذاكره شفره العمليه
CE 0011 1100 1110 0000 0000 0001 0001 
10 D400 0001 0000 1101 0100 0000 0000 
20 2300 0010 0000 0010 0011 0000 0000 
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 -أن اسوء مشكله في لغه التجميع )االله( هي الغموض فالشفرات اعاله تمثل تعليمات كمايلي:
 

 descriptionالوصف  شفره العملية
CE  تحميل نقل قيمه موقع الذاكره الى المركمLoad  تحميل 
 جمع محتوى المركم على محتوى موقع ذاكره والنتيجة في المركم  10
 خزن محتوى المركم في موقع ذكره 20

 في الذاكرة الرئيسة. موقعان كل تعليمه في برنامج لغه االله غالبًا ما يحتوي على عنوان يشير الى 
Operand Op 

 
 
 

 الى المركم. 0011فالتعليمه االولى في البرنامج اعاله تعني نقل القيمه المخزونه في موقع الذاكره 
 والنتيجة في المركم. D400والتعليمه الثانيه تعني جمع محتوى المركم مع القيمه في الموقعه في الوقع 

 .2300والتعليمه الثالثة تعني خزن محتوى محتوى المركم داخل الموقع 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

التركيب الداخلية والعمليات في الحاسبة اساليب موجه الحاسوب فهي تشير الى خصائص نالحظ في البرنامج لغة االله تصاغ في 
 .مثل المركم شفرة العملي عناوين الذاكرة الرئيسية ...الخ

Why do we Need Translations (compilers)? 

If there are no translators, then we must programming in machine language.  

1- With machine language we must be communicate directly with a computer in terms of bits, 

registers, and very primitive machine operations. 

 2-  A machine language program is nothing more than a sequence of 0's and 1's. programming a 

complex algorithm in such a language is very boring and more mistakes. 

 

Operation Code Operand address 
الذاكرة المركزية(عنوان المعامل )في   

 

البرنامج اعاله يعادل 

 Z= X+ Yتعلميه االحالل 
 

7 D400 

  

 

11 2300 

  

 

10 0011 

 

10 

17 

2 

3 

1 

  A  المركم
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 -:(Assembly languages) لغة التجميع (ب)

تعتبر لغة التجميع اسهل قلياًل في التعامل معها وذلك في استخدام مختصرات ذات معنى للداللة على العمليات مواقع الذاكرة 
 بدل من شفرات التدوين السداسي عشر والثماني.

  :يكتب بلغة التجميع كما يليفالبرنامج السابق 
  نقل محتوى الموقعX الى المركم LDA X  

  جمع محتوى المركم مع محتوى الموقع Yوالنتيجة في المركم ADD Y 

  خزن محتوى المركم في المحتوىZ STR Z 

 

التجميع الى اللغة االله هذا حتاج الى مترجم من لغة ياليمكن للمعالج المركزي ان ينفذ برنامج مكتوب بلغة التجميع ولذلك 
ان لغة التجميع الزالت تستخدم اساليب موجهه   Assemblerبرنامج المترجم يسمى )البرنامج المترجم يسمى)المجمع((

 للحاسب اي مازلنا نهتم بفهم معمارية الحاسب لكي نستطيع البرمجه بلغة التجميع .
  Lang High Levelلغات المستوى العالي  (ج)

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

 وتتميز لغات المستوى العالي بما يلي:
 .الستعمال على مختلف اجهزة الحاسبصالحة ل (1)
 بين لغة االله ولغة االنسان. تصغر المسافة (2)
 سهلة التعلم واالستعمال.  (3)
 قابله للتطور لالستعماالت متعدده ومتطوره. (4)
 .ال تحتكرها شركة أو مؤسسه معينه (5)

 المستوى الواطىء تتميز بما يلي: لغاتبينما 

  .صعوبة االستعمال (1)
 .تعقيد (2)
 .البطأ في تداول المعلومات (3)
 .الوقت الكبير اللزم لكتابة برامجها (4)
 او مؤسسة معينة تطويرًا واستعمااًل وانتاجًا. قيد بشركةم (5)

Why we Write Programs in High-Level Language? 

We write programs in high-level language (advantages of high-level language) because it is: 

(1) Readability: It will allow programs to be written in the same ways that used in description 

of the algorithms. 

(2) Portability: It can be run without changing on a variety of different computers. 
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(3) Generality: Most high-level language allows the writing of a wide variety of programs, 

thus the programmer don't need to become expert in many languages. 

(4) Brevity: Programs expressed in high-level languages are often a lot shorter (in terms of 

their number of source lines) than low-level languages. 

(5) It's easy in the Error checking process. 

وجود الكثير من المشاكل ومجاالت التطبيق فان هناك عدد كبير جدآ من اللغات العليا ولكن عدد قليل منها شائع  بسبب

 االستعمال مثل

a simple high-level computer programming language that uses familiar English 

words, designed for beginners and formerly used widely. 

 

Basic 

a high-level computer programming language used especially for scientific 

computation. 

 

Fortran 

a high-level structured computer programming language used for teaching and 

general programming. 

 

Pascal 

 

 

C 

a high-level computer programming language first devised for artificial 

intelligence applications. 

 

Prolog 

a computer programming language designed for use in commerce 

 

Cobol 

a high-level computer programming language devised for list processing. 

 

lisp 

 

H.W. Assignment group:  

Each group writes and Presents (5 Slide) about a specific programming language as structure of 

programming language, usage, advantages and disadvantages. 


