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نحوه ارزشیابی
درصد نمره

تمرین ( 𝐸) امتحان میانترم اول (  )𝑀1امتحان میانترم دوم (  )𝑀2امتحان پایانترم ( 𝐹) فعالیت کالسی ( 𝑄)
10
25
25
25
15

رشد (𝑃)
اضافی

𝑃 = 𝑖𝑓 𝑀2 > 𝑀1 𝑡ℎ𝑒𝑛 (𝑀2 > 𝑀1 )⁄2 𝑒𝑙𝑠𝑒 0
𝐺 = (𝐸 + 𝑀1 + 𝑀2 + 𝐹 + 𝑄 + 𝑃)⁄5

فرمول محاسبه نمره
 -1تحويل به موقع تمرينها در سامانه اميد است.
•

•
•

قوانین درس

منابع و مآخذ درس

•

تاريخ تحويل تمرينها در صورت موافقت استاد ،فقط و فقط برای یک تمرین با اين شرط كه دو روز قبل از مهلت تحويل
دو سوم كالس درخواست تمديد داشته باشند ،تمديد خواهد شد.
برای هر تمرين به ازای هر روز تأخير  20%از نمره اخذ شدهی آن كسر خواهد شد.
قانون محاسبهی تأخير تنها تا زمان حل تمرينها در كالس حل تمرين برقرار خواهد بود و در صورت تحويل بعد از حل
تمرين نمرهای در نظر گرفته نميشود.
تمرينها ميتوانند در قالب گروههای يك يا دو نفره تحويل گردند .تفاوتي بين گروههای يك يا دو نفره وجود نخواهد داشت.

 -2صفحه درس در سامانه اميد برای تمام پرسش و پاسخها در نظر گرفته شده است ،بنابراين لطفاً همواره اين صفحه را
پيگيری كنيد.
 -۳الزم به تذكر است كه تشخيص تقلب و يا كپي مستقيم از منبعي ،بنا به تشخيص تصحيحكننده ،باعث صفر شدن آن
تمرين ميشود.
 -4در صورتيكه نمره ميانترم دوم نسبت به نمره ميانترم اول بهبود داشته باشد ،نمره رشد به دانشجو تعلق ميگيرد.
 -5حضور در كالس درس الزامي نيست .ولي نمرههای اضافي تنها به دانشجوياني تعلق ميگيرد كه بيش از نيمي از جلسههای
درس را حضور داشته باشند.
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صفحه گروه درس

اين نيمسال تنها از سامانه اميد استفاده ميشود.

بودجهبندی درس
شماره هفته
آموزشی
1
2
3
4
5
6
7
8
9

مبحث
تعریف کامپایلر و معرفی جایگاه آن در یک
سیستم کامپیوتری
تفاوت کامپایلرها و مفسرها
تشریح معماری یک کامپایلر
تحلیل لغوی و پیادهسازی برنامه واژهیاب
تحلیل نحوی و پیادهسازی برنامه ساختاریاب
تحلیل مفهومی و پیادهسازی برنامه کدساز
معرفی و پیادهسازی پارسرهای باال به پایین
ایجاد گرامر مناسب برای پارسرهای باال به پایین
تولید کد در پارسرهای باال به پایین

10

معرفی و پیادهسازی پارسرهای پایین به باال

11

تولید کد در پارسرهای پایین به باال

12
13
14
15
16

معرفی تکنیکهای بهینهسازی کد
تولید کد case
بهینهسازی محلی
بهینهسازی حلقهها
خطاپردازی

توضیحات
کامپایلر به عنوان یک برنامه سیستمی
سرعت کامپایل ،سرعت اجرا ،و خطاپردازی
واژهیاب ،ساختاریاب ،کدساز ،جدول نمادها ،پشتهها ،بهینهساز و خطاپرداز
زبان منظم ،ماشین حالت و استفاده از Lexer Generatorها
زبان مستقل از متن ،ماشین اتومات پشتهای و Parser Generatorها
واژههای مفهومی و روالهای مفهومی
شبیهسازی اشتقاق چپ ورودی ،پارسر )𝐿𝐿(1
فاکتورگیری و رفع چپگردی به همراه استفاده تعمدی از گرامرهای مبهم
عبارتهای ریاضی ،آرایهها ،و دستوراتی مانند if-then-else
شبیهسازی معکوس اشتقاق راست ورودی ،پارسر )،𝑆𝐿𝑅(1) ،𝐿𝑅(0
) 𝐿𝐴𝐿𝑅(1و )𝐿𝑅(1
`ایجاد گرامر مناسب برای برقراری ارتباط با کدساز

سطوح بهینهسازی ،گراف جریان کنترلی ،بهینهسازی محلی و سراسری
تولید کد با پیچیدگی )O(1
تکنیکهای وابسته و ناوابسته به ماشین
خارج نمودن دستورهای ناوابسته به حلقه و بازکردن حلقه
خطاهای لغوی ،دستوری و مفهومی ،خطاهای زمان کامپایل و زمان اجرا

