
 VB.NETزبان  –تحليل معنايي و توليد كد  
ا تَجِ بِ وذ برًاهِ از واربر اعالػاتی را عراحی وٌین وِ ب VBهی خَاّین هفسری برای لسوتْایی از زباى 

ورد بِ صَرت را تفسیر لالب ولی برًاهِ ّایی وِ بایذ آى دریافت ٍ ًتایجی را رٍی صفحِ ًوایص چاپ وٌذ. 

 زیر است:
class  a 

sub  b 

dim x,y as integer , z as boolean 

x = -1 + ((+6+--1))+7                                   ' x = 13 

z = x = 7 or not 3 >= 4  and true                   'z = true 

x \= 4+1-1                                                     'x = 3 

call input( y)                                                 'assume y = 1 

dim r as boolean 

r = false 

if  not z   

  call print (x + 1)                                          'writing  4 

elseif  true then 

  call print (x + y) 

  y *= x 

end if 

while y < 3  and CBool((1*2) mod 3)       'y < 3 and true 

  y = y +2 + CInt(not r)                                'y = 4 

end while 

call print (y)                                                'writing  4  

end sub 

end class 

 

 ی داخل رٍالدستَر الؼول ّالسوت ّای پررزًگ ضذُ در هثال فَق در ّوِ برًاهِ ّا تىراری است ٍ  -1

 لابل تغییر است.

 ّستٌذ.  boolean  ٍintegerفمظ بِ دٍ ضىل ػبارات ریاضی  -2

ر  \دٍ ػولًَدذی ٍ تده ػولًَدذیر ضدرت ٍ تمسدین صدحی          –ٍ   اػوال هحاسباتی هوىي ػبارتٌدذ از:    -

 . ػولًَذّای ایي اػوال فمظ از ًَع صحی  بایذ باضٌذ.modبالیواًذُ 

 <>    =<     =>       >   <همایسِ ػبارتٌذ از:  اػوال -

برای همایسِ لابدل اسدتفادُ    <>ٍ   =دٍ عرف ایي ػالئن بایذ ّن تایپ باضٌذ. برای همادیر هٌغمی فمظ دٍ ػول 

 است.

 باضٌذ. boolean. ػولًَذّای ایي اػوال بایذ xor  ٍnotر orر andاػوال هٌغمی  -

 0را بدِ   falseٍ  1را بِ  trueاستفادُ هی ضَد وِ  CIntػذد صحی  از تابغ  برای تبذیل یه ػبارت هٌغمی بِ -

بدا زدسارُ      CBool(x)صحی  بِ هٌغمی استفادُ هی ضَد بدِ عدَری   ًیس برای تبذیل  CBoolتبذیل هی وٌذ. تابغ 

(x <> 0)  .ّن ارز است 



ذ حرٍف ٍ ػالئن ٍیدصُ ّسدتٌذ.   ذاد ثابت فمظ بِ ضىل دّذّی بَدُ ٍ فالاػبِ هٌظَر سادزی فرض وٌیذ وِ  -

 ًذارین.( 345L   ٍ&hA4هوىي است اها  345)هثالً 

 ٌذیي دستَر الؼول آٍردُ هی ضَد وِ دارای اًَاع زیر است:چدر لسوت دستَر الؼول ّا  -3

 :الف( تؼریف هتغیر هحلی

هتغیر وِ پس  ضرٍع ضذُ ٍ پس از آى چٌذ تؼریف آٍردُ هی ضَد ٍ ّر تؼریف حاٍی چٌذ dimایي دستَر با 

 آٍردُ هی ضَد. as booleanٍ یا  as integerاز آى 

 ( دستَر اًتسات:ت

در سوت چپ دستَر یه هتغیر ٍ در سوت راست آى یه ػبارت ریاضی دلخَاُ آٍردُ هی ضَد. دستَر 

باضذ وِ ػولىردی  =-یا  =+ر  =\ر  =*هوىي است بِ ضىل ّای   اًتسات ػالٍُ بر ضىل سادُ خَد یؼٌی ;

ّن برای ػول همایسِ ٍ ّن ػول اًتسات هَرد استفادُ است. در  =دارًذ. )ًىتِ پیادُ سازی: ًواد  Cبِ زباى هطا

البتِ در لسوت ضرط  صَرتی وِ ایي ػول در ریطِ درخت هؼٌا لرار زیردر اًتسات بَدُ ٍزرًِ همایسِ است.

 ( دستَرات وٌترلی هؼٌای همایسِ خَاّذ داضت.

 صَرت فراخَاًی رٍالْای زیر است:وِ بِ   I/Oات ( دستَرج

call  input(  هتغیر   ) 

call  print(  ػبارت   ) 

در زباى پاسىال دارًذ. تایپ آرزَهاًْای ایي دٍ تابغ  read  ٍwriteایي دٍ دستَر ػولىرد هطابْی با دٍ دستَر 

 باضٌذر پیغام خغا بایذ صادر ضَد. booleanبایذ از ًَع صحی  بَدُ ٍ در صَرتی وِ از ًَع 

 :  if( دستَر د

هی ضَد وِ از لحاػ هٌغك تفاٍت چٌذاًی با ّن ًذارًذر اها در بالوی دیذُ ایي دستَر بِ دٍ ضىل ته خغی ٍ 

ًوًَِ ای از  ٍجَد دارد. then  ٍelseif  ٍelseحالت چٌذ خغی اهىاى لرار دادى بالن ّای وذ در لسوت 

 ته خظ بِ ضىلْای زیر است:از دستَر ای ًوًَِ  .باال دیذُ هی ضَدبالوی در  ifدستَر 
if x > 2 then  else  call  print(x) 

if x <= 2 then call  print(x) 

if x < y then min = x : max = y  else  min = y : max = y   

 :  while( دستَر ُ

 ضَد.ِ ای از آى در هثال صفحِ اٍل دیذُ هیػولىرد ایي دستَر واهالً هطابِ زباى پاسىال است ٍ ًوًَ

 اًَاع خغاّای هٌغمی وِ بایذ زسارش ضذُ ٍ سپس برًاهِ هتَلف زردد: -4

 .در صَرتی وِ هتغیری هَرد استفادُ لرار زیرد ٍلی تؼریف ًطذُ باضذ -

را  a  ٍb  ٍinput  ٍprintًاهْای  در حالتی وِ یه هتغیر دٍبارُ تؼریف ضَد ًیس زسارش خغا الزم است. -

 . تَاى استفادُ وردرزرٍ ضذُ فرض وٌیذ ٍ بٌابرایي از آًْا برای اساهی هتغیرّا ًوی



 الزمفمظ برای اػذاد صحی  تؼریف ضذُ وِ در صَرت ػذم رػایت ایي هَارد ًیس پیغام خغا  I/Oاػوال  -

 است. 

 .ساتػذم ساززاری تایپ ػولًَذّای اػوال هحاسباتی ٍ ضرعی ٍ هٌغمی ٍ ػول اًت -

 .Booleanاز ًَع  if  ٍwhileدستَرات ًبَدى تایپ لسوت ضرط  -

 

 خواسته هاي پروژه:

 (22/2/94لسوت سَم )هَػذ تحَیل : 

دستَرات فَق الزم است را تطخیص ٍ اجرای در ایي لسوت فمظ وٌص ّای هؼٌایی وِ جْت تحلیل هؼٌایی ٍ 

واهل بِ ّوراُ ولیِ فایل ّای ساختِ ضذُ را ای هِبرًادرج وردُ ٍ هطابِ با لسوت دٍم پرٍشُر  BNFدر فایل 

بَدُ ٍ یه هسیر ٍرٍدی را دریافت وردُ ٍ هؼادل با اجرای ّر وٌص بِ  Vb.exeتحَیل دّیذ. ًام برًاهِ بایذ 

 صَرت ًوادیي ًام آى را چاپ وٌذ. هثالًً:
Vb.exe    inp1.txt  
@make_id 

@process_dim 

@ make_id 

@ make_num 

@process_exp 

success 

 بِ صَرت حضَری( 12/3/94لسوت چْارم )هَػذ تحَیل: 

در ایي بخصر بذًِ وٌص ّای هؼٌایی هرحلِ لبل را پیادُ سازی وردُ بِ عَری وِ برًاهِ یه فایل ٍرٍدی را 

 هثالً: آى را تفسیر ٍ اجرا وٌذ.دریافت وردُ ٍ 
Vb.exe   inp1.txt 

1 

4 

4 

 

 قسمتهاي اختياري با نمره اضافي:

تَاًیذ چٌذیي بخص از اهىاًات زیر را پیادُ سازی هیوافی لسوت ّای اصلی ٍ داضتي ٍلت  در صَرت اًجام

 وٌیذ. تَضی  جسئیات ایي دستَرات فمظ برای افراد ػاللِ هٌذ در ساػات هطاٍرُ لابل اًجام است. 

رٍج از برای خ exit subٍ دستَر  whileبرای خرٍج از داخلی تریي حلمِ  exit whileپیادُ سازی دستَر  -1

 رٍال

 stepبرای همادیر صحی  با لابلیت  forدستَر پیادُ سازی  -2

 فمظ برای اًَاع صحی  selectپیادُ سازی دستَر  -3



 آرایِ یه بؼذیپیادُ سازی  -4

 پیادُ سازی آرایِ دٍ بؼذی -5

 


