
  مقدمة

  :تتألف عملية الترجمة من مرحلتين أساسيتين

 والتي يجري فيها تقسيم النص البرمجي إلى كلمات وجمل والتأكد من صـحتها              مرحلة التحليل  -1

 .ودالالتها

التي يجري فيها تركيب نص برمجي جديد بنفس داللة الـنص المـصدري             و مرحلة التركيب  -2

 .اللغة التي تتألف منها التعليمات التنفيذية التي يفهمها نظام التشغيلولكن بلغة أخرى هي 

  :يوضح الشكل التالي مكونات المرحلتين

 

 مرحلة التحليل. 1

  التحليل المفرداتي -1

لـذا  . تجري في هذه المرحلة عملية التعرف على أنواع الكلمات المؤلفة للنص البرمجـي المـصدري              

صدري حرفاً حرفاً من اليسار إلى اليمين، ويجري تجميـع الحـروف            تجري قراءة النص البرمجي الم    

  .لتشكيل كلمات

  :يتولى التحليل المفرداتي المهام التالية

... حذف كافة المحارف التي ال تدخل في صلب النص البرمجي مثل الفراغات، التعليقـات،                -1

 .الخ

الثانيالفصل

مترجم   بنية



لغة البرمجـة، متحـول،     كلمة مفتاحية من    : تجميع المحارف في كلمات وتحديد نوع كل كلمة        -2

 .الخ... ثابت، قيمة عددية، سلسلة محارف، عملية حسابية، عملية منطقية، 

  التحليل القواعدي -2

إذ يجري خالل التحليل القواعدي جمع الكلمات الناتجـة عـن           . ويمكن أيضاً تسميته بالتحليل الصرفي    

يقوم المحلل القواعدي بالتأكـد     . جيالتحليل المفرداتي، في جمل وبنى قواعدية تشكل بنية النص البرم         

فعلى سـبيل المثـال، تحـدد       . من سالمة الجمل المبنية بالنسبة لقواعد صرفية خاصة بكل لغة برمجة          

، أو طريقة بنـاء حلقـة    )++Cمثل لغة   (القواعد الصرفية طريقة بناء الجملة الشرطية في لغة البرمجة          

  .تكرار فيها

إذ يمكن لجملة عربيـة     . برمجة عملية اإلعراب في اللغات الطبيعية     تشبه عملية التحليل القواعدي للغة      

كذلك هو الحال في    . أن تكون فعلية مؤلفة من فعل وفاعل ومفعول به، أو اسمية مؤلفة من مبتدأ وخبر              

 يليها تعبير شرطي    ”if“إذ يجب أن تبدأ هذه الجملة بكلمة        . Cجملة شرطية مكتوبة بلغة برمجة مثل لغة        

 ومن ثم مجموعة من العمليات التي يجب تنفيذها عند تحقق الـشرط،             ”X>0“ معين مثل    يعبر عن شرط  

 لتعريف العمليات التي تجري عند انتفاء الشرط، أو أن تنتهي           ”else“ويمكن أن تتبع هذه العمليات كلمة       

  .”else“الجملة الشرطية دون كلمة 

  
  التحليل الداللي -3

. من داللة الجمل المركبة بعد أن تم التأكد من سالمتها قواعـدياً           تجري في هذه المرحلة عملية التحقق       

فعلى سبيل المثال، تعتبر عملية التحقق من األنماط، مرحلة مهمة من مراحل التحليل الـداللي، حيـث                 

 تعبـر عـن قيمتـين    Y و X لها داللة إذا كانت كل مـن  (X * Y)يجري فيها التأكد من أن عملية مثل 

) إال في حاالت خاصة ليست في صلب دراستنا هنـا         (بح هذه العملية دون داللة      رقميتين، في حين تص   

  . تعبر عن سلسلة محارفY تعبر عن قيمة رقمية و Xفي حال كانت 



  

  التركيب والتوليدمرحلة. 2

  توليد الرماز -1

 عملية توليد التعليمات التنفيذية التي لها نفس داللة تعليمات النص البرمجي المصدري ولكن              تجري فيها 

يمكن في بعض   . بلغة مفهومة من كٍل من الجهاز ونظام التشغيل اللذين سيجري تشغيل البرنامج عليهما            

مجيـة  في حال كان المطلوب هو نقل نـصوص بر        (األحيان توليد الرماز بلغة أخرى عالية المستوى        

مكتوبة بلغة برمجة قديمة إلى نصوص برمجية مكتوبة بلغة برمجة أحدث لتسهيل الربط مـع بـرامج                 

، كما يمكن توليد الرماز بلغة خاصة بآلة افتراضية تعمل على نظام تشغيل كما هو الحالة فـي                  )أخرى

 أو غيره، أو بلغة  التي تعمل على نظام التشغيل ويندوز(Java Virtual Machine) االفتراضية Javaآلة 

آلة خاصة بنوع معين من المعالجات وضمن بيئة نظام تشغيل كما هـو الحـال فـي بيئـة التـشغيل                     

Windows التي تعمل على معالجات الحواسب الشخصية X86.  

  

  ثلة الرمازـأّم -2

لنـاتج  تهتم هذه المرحلة باختصار وتحسين الرماز المولد وذلك بهدف تسريع عمل البرنامج التنفيذي ا             

يجري في هذه المرحلة حذف تعليمات ال معنى لهـا مثـل            . وضمان تنفيذ سريع وفعال له عند تشغيله      

 .الخ ... 0، جمع قيمة ما مع 1تعريف متحول وعدم استخدامه، ضرب قيمة ما بـ 

  ل موازيةمراح. 3

  الرموزإدارة جدول  -1

إذ يجري تخزين المتحـوالت     . جماتيشكل جدول الرموز أحد أهم بنى المعطيات المستخدمة في المتر         

المعرفة ضمن النص البرمجي المصدري في جدول الرموز، كما يجري تخزين أنماطها التـي جـرى                

  .اإلعالن عنها في النص البرمجي



ُيستخدم جدول الرموز أيضاً لتحديد مجال رؤية أو مدى المتحول، وهـو مجموعـة مقـاطع الـنص                  

فعلى سـبيل   . استخدام هذا المتحول وفقاً لتعريفه في جدول الرموز       البرمجي وإجرائياته التي يمكن فيها      

 Integer كمتحول محلـي مـن الـنمط         Xالمثال، في بعض لغات البرمجة وعند اإلعالن عن المتحول          

، ال يمكن للمبرمج استخدام هذا المتحول ضمن النص البرمجي خـارج نطـاق              Procضمن اإلجرائية   

جم باالعتماد على جدول الرموز لتخزين اسم المتحول ونمطـه ومـداه            لذا يقوم المتر  . Procاإلجرائية  

   ....Procوذلك بهدف التأكد من عدم استخدام هذا المتحول خارج 

  

  ألخطاءاإدارة  -2

منهـا  : تنتج عن عمليات التحليل والتركيب السابقة أخطاء ارتكبها المبرمج أثناء كتابته للنص البرمجي            

  .وهكذا دواليك...  أخطاء داللية ومنها أخطاء في بناء الجمل، وبعضهاأخطاء في كتابة الكلمات، 

الهدف األول واألخير لمعالجة    يبقى  يجري التعامل مع كل نوع من أنواع األخطاء بشكل مختلف ولكن            

  :هواألخطاء 

، ومحاولة تجميع أكبر عدد من      )قدر اإلمكان (إعطاء المبرمج إشارة إلى الخطأ، وتوضيح سبب الخطأ         

 .ألخطاء الناجمة عن خطأ أول وإظهارها بآن واحد وذلك بهدف تسريع عملية الترجمةا


