
  ماذا تعني الترجمة. 1

يمكننا تعريف المترجم بأنه    . ندعوها المترجم  ضرورية جداً في عملية البرمجة،       أداةيستخدم أي مبرمج    

 ,#C, Pascal, C++, C) الذي نكتبه بلغة برمجة عالية المستوى النص البرمجيبرنامج حاسوبي يترجم 

Java, …etc)تكون هـذه التعليمـات التنفيذيـة    . بلة للتنفيذ من قبل الحاسوب إلى مجموعة تعليمات قا

  .، أو لغة تجميع(0,1)مكتوبة بلغة منخفضة المستوى سواء كانت لغة ثنائية مؤلفة من أصفار ووحدان 

  
  :تمر عملية تشغيل برنامج حاسوبي بمجموعة من المراحل التي نمثلها في الشكل التالي

  
ألي برنامج حاسوبي، باستخدام محرر نصوص      ) و النصوص البرمجية  أ(تجري كتابة النص البرمجي     

ندعو هذه النصوص البرمجية التي تؤلف برنـامج        ). ضمن ملف واحد أو ضمن مجموعة من الملفات       (

  .(Source Program)حاسوبي، بالبرنامج المصدري 

األول الفصل   

  مقدمة



  

 يجري فيها ربـط     (Linking) وتجميع   (Compilation)بعد ذلك، بمرحلة ترجمة      يمر البرنامج المصدري  

الملفات الحاوية على البرنامج المصدري الواحد ببعضها البعض وترجمتها إلى مجموعة من التعليمات             

  .التنفيذية المكتوبة بلغة منخفضة المستوى

  



يأخـذ  . (Destination Program)تشكل التعليمات التنفيذية الناتجة برنامج جديد ندعوه البرنامج الهدف 

  .ذي قابل للتشغيل مباشرةً على نظام التشغيلشكل ملف تنفي

  

تكون ناجمة عن أخطـاء فـي       (تظهر خالل مراحل الترجمة والتجميع أخطاء ندعوها أخطاء الترجمة          

تكون ناجمة عن أخطاء في ربط الملفـات الحاويـة          (أو أخطاء التجميع    ) نصوص البرنامج المصدري  

تؤدي هذه األخطاء إلى توقف عملية الترجمة حتى يجـري تـصحيحها مـن قبـل                ). على النصوص 

  .خال من األخطاء" برنامج هدف"المبرمج، قبل إعادة تشغيل المترجم لتوليد 



  

تتعلق بعنصرين أثنين بآن    ) رفناه كبرنامج حاسوبي  والذي ع (تجدر اإلشارة إلى أن عملية بناء المترجم        

  :واحد

  .لغة البرمجة المصدرية عالية المستوى الذي يستخدمها المبرمج -1

 .نظام التشغيل الذي سيجري تشغيل البرنامج عليه -2

 الذي  ++C عن مترجم لغة     Windows الذي يعمل على نظام      ++Cفعلى سبيل المثال، يختلف مترجم لغة       

، نظراً لضرورة توليد تعليمات تشغيل تنفيذية مختلفة في هاتين الحالتين، بالرغم            Linux يعمل على نظام  

 Pascal عن متـرجم لغـة       ++Cفي حين، يختلف مترجم لغة      . ++Cمن أننا نتكلم عن نفس اللغة وهي        

  .، نظراً ألننا نترجم لغتين برمجيتين مختلفتينWindowsحتى ولو كان المترجمان يعمالن على نظام 

  


