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  مقدمه
  .است، مستقل از يك نوع زبان خاص  نويسي هاي زبان برنامه  ويژگيبررسي درس اينهدف در 

  
  

  ؟ كنيم نويسي را مطالعه مي هاي برنامه چرا زبان
 مورد خوبي اگر به كههايي دارند  ها ويژگي زبان ،آمـد  هاي كار  در توسعه الگوريتم ، توانايي بهبود   براي .1

 تلـف   كامپيوتر ازنويس و هم     ه برنام از زيادي را  وقت    در غير اينصورت    و بوده مفيدگيرند   استفاده قرار 
  .دنكن مي

  ، توانـايي  زبانيكهاي  سازي ويژگي  پيادهچگونگي درك،  از زبان برنامه نويسي موجود   بهينهاستفاده   . 2
 .دده  ميافزايشآمد  هاي كار در نوشتن برنامهرا ما 

ـ  با مطالعه زبـان  ، شـويم نويسي آشنا   برنامهساختارهاي مفيدتوانيم با اصطالحات   مي .3 نويـسي   اي برنامـه ه
نـويس    برنامـه  يكنويسي   هاي موجود در آنها فرهنگ لغات برنامه       سازي ساختار   با پياده  آشناييمتعدد و   
 .شود نويسي مي هاي مختلف برنامه  تكنيكدرك سبب اين امريابد و   ميافزايش

 .انـد   شـده طراحـي  مختلـف هـاي    كاربردبراينويسي  هاي برنامه زبان ،نويسي  زبان برنامه بهترينانتخاب   . 4
 بـراي  مناسـبي شود زبان     موجب مي  كدام  هر خصوصيات از   آگاهينويسي و     با چند زبان برنامه    آشنايي
 . انتخاب شودخاصيسازي پروژه  پياده

هـاي    زبانگيريياد باشيمنويسي آشنا  هاي برنامه اگر با ساختار زبان ، ساده مي شـود جديدآموزش زبان    .5
 .تر خواهد بود  سادهجديد

 هـا  هاي داده  دستورات و قالبحاوي كههايي را  تواند واسط  ميكاربر  ساده مي شود،جديد زبان   احيطر .6
  . كندستفادهابا برنامه  ارتباط براي و از آن كرده تهيه ، هستند

  
  نويسي  برنامهزبانهاي تاريخچه

  . شدندايجادح باال هاي سط  زباناولين 1950در دهه  •
  . شدندطراحي 1970، پرولوگ و اسمالتاك در دهه  ، پاسكالC ،  ادا •
• C++  ،ML  شدندطراحي 1980، پرل و پست اسكريپت در دهه .  
  . شدطراحي 1990جاوا در دهه  •

  
  



 

  هاي اوليه توسعه زبان
 فر ترن.  شدطراحي فر ترن زبان باكس رهبري به 1957 تا 1955هاي   سال نبي : بر اعداد  مبتنيهاي   زبان •

بـود    4 فرتـرن  زبان   اين از   ديگري  يها نسخه. يافت تغيير 2 فر ترن  به   1958 موفق بود و در سال       بسيار
  90 فرتـرن  و 77 فر تـرن بعدها . يافت نام   تغيير 66 فر ترن  به   1966 پس از استاندارد شدن در سال        كه
 .ند آمدوجودب نيز

  تغييـر  ALGOL 58 سر انجـام نـام آن بـه    كه شد ايجاد،  IAL زبان آمريكايي و آلماني كميتهبا ادغام دو 
 .بود  ALGOL 60 كه ماحصل آن آمد بو جود تغييراتي در آن 1960 و در سال يافت

  : عبارت بودند ازالگولاهداف 
  .شد بايكنزد استاندارد رياضيات به بايد الگولهاي  نشانه .1
 . باشدمفيدها   الگوريتمتوصيف يبرا بايد الگول . 2

 .ماشين ترجمه شوند  به زبانبايد الگولها در  برنامه .3

 . باشدمقيد ماشين يك معماري به نبايد الگول . 4

 فاقـد آن  الگـول  و فرتـرن  كـه مطرح شد ،  كاربرتوسط   شدهتعريف ي  مفهوم انواع داده  1960در دهه   
 .ردك معرفيها را در الگول   مفهوم كالس67سيموال . بودند

 كامپيوتر علميعنوان زبان   ه  ب  1970 در دهه    كه پاسكال توسعه داده شد      1970 و   1968هاي    سال بيندر  
  .شد محسوب مي

 
 زبـان كوبـول از   . به وجـود آمدنـد  عددي پس از محاسبات  تجاريهاي   پردازش داده : تجـاري هاي   زبان •

 .باشد  ميتجارينويسي  هاي برنامه زبان

 
 تـابي  زبـان    يـك ليسپ به عنـوان     .  داشت كاربرد مصنوعي ليسپ در هوش     :مصنوعيهاي هوش    زبان •

 . مناسـب اسـت    بـسيار   در ليـست   هـاي جـستجو     كار يبرا زبان   اين.  شد يطراح ليست كنندهپردازش  
سـازي آن بـر اسـاس      و استراتژيك پيادهاصلي كنترلي ساختار كه بود  همنظور تك زبان   يكگ  وپرول

 . بودرياضيمنطق 

  
  

  كامپيوتر معماري تكاملهاي  دوره
  :پردازيم ابتدا به بررسي دو مفهوم محيط مقصد و محيط ميزبان مي

  .كند  ميپشتيباني برنامه را اجراي هك خارجي محيط : مقصدمحيط يا عملياتي محيط
  .شود ، تست و اشكالزدايي ميكد ،  احيطر كه برنامه در آن محيطي :ميزبان محيط

  



 

 : بزرگهاي كامپيوتردوران  •

 اين عملياتي هاي محيط.  بودندرايج بزرگ كامپيوترهاي 1970 تا دهه    1940ها در دهه    كامپيوتر اوليناز  
  .باشند  مياي  محاورهمحيط و اي  دستهمحيطدوره 

 فايـل  از اي برنامه مجموعه. ستها  داده فايل از   متشكل محيط ترين  و ساده  اولين :اي  دسـته  محيط
 هاي فايل از اي مجموعهسپس كند و  ، داده ها را پردازش مي     گيرد  مي وروديها را به عنوان      داده

 .دماين  ميتوليد خارجيداده 

نويـسي    برنامـه  1970 دهـه    اوايـل  يعني بزرگ   كامپيوترهاي در اواخر دوره     :اي  محاوره محيط
ـ ها قادر بودند    كامپيوتروره   د اين در   . آمد پديد اي محاوره  مـورد   زمـاني  اشـتراك  صـورت ه  ب

 اختيـار اي از زمـان در       برهـه در   را   كامپيوتر، پردازنده    كاربر بطوريكه هر    گيرنداستفاده قرار   
 نمايـشگر  را در    خروجي تعامل دارد و     كاربر با   مستقيماً برنامه   يكاي    محاوره محيطدر  . داشت

  .كند  ماوس با صفحه كليد وارد ميطريقرا از  جديد ورودي كاربردهد و  نشان مي
 تـرين سـاختار ورودي   هـا متـداول   اي فايـل  محيط دستهبا  يهاي  در زبان  :زبـان طراحي  ثير بر   أت

دهد قابـل قبـول ولـي پـر          اي خطايي كه اجراي برنامه را خاتمه مي        در محيط دسته  . اند خروجي
در محـيط پـردازش     . از ابتدا اجـرا شـود      بايست مجدداً  هزينه است، زيرا پس از خطا برنامه مي       

اي پردازش خطـا متفـاوت       در محيط محاوره  . اي محدوديت زماني براي برنامه وجود ندارد       دسته
اي بايـد از   برنامـه محـاوره  . توانـد پيغـام صـادر كنـد     اگر داده غلط وارد شود برنامه مي    . است

 .محدوديت زماني برخوردار باشد
  
  

 :شخصي هاي دوران كامپيوتر •

  . شروع شد1970 اوايل دوره از اين. ندكرد را عوض چيز همه شخصيهاي  كامپيوتر
قيمـت و حجـم   .  ناميـد هـا توان دوران ميني كامپيوتر   را مي  1970 دهه   ،شخـصي كامپيوترهاي  

در .  را سـاخت   2 اپـل    كـامپيوتر  اپل   شركت 1978در  . ها در اين دوره كاهش يافت      كامپيوتر
1981 PC   توسط IBM   ـ  را ارا1-2-3 وتـوس ل برنامه صـفحه گـسترده    نيز لوتوس  ساخته شد و ه ي
 .دنمو

 سيـستم  از يك بخشي كنترل براي كامپيوتري كه    سيستم يك   ، به  شـده  تعبيه سيستمهاي   محيط
 از سيستم خرابي،  قبليهاي   بر خالف محيط  محيطدر اين   . شود  د اطالق مي  بزرگ به كار مي رو    

  اعتماد و صحت   قابليت.  را به دنبال خواهد داشت     فيگزا هزينه برخوردار است و     يزياد اهميت
 .اند  شدهتعبيههاي   برنامهبراي مهميصفات 



 

، كارايي كمتـر مـورد    در بسياري از موارد.  نقش زبانها را تغيير داد  PC ، زبـان  طراحي بر   يرأثت
ستم عامل   بدون سي  ، معموالً  اند هاي تعبيه شده نوشته شده     مهايي كه براي سيست    برنامه. توجه است 

پـردازش خطـا در     . شـوند   اجـرا مـي    I/Oها و دسـتگاههاي      مربوط و بدون محيط معمولي فايل     
هر برنامه بايد بتواند خطاها را در داخل      . اي برخوردار است   هاي تعبيه شده از اهميت ويژه      سيستم

 .كنند صورت بالدرنگ كار ميه  بهاي تعبيه شده معموالً سيستم. خودش برطرف كند

  
 : بندي شبكهدوران  •

  .، شبكه محلي به وجـود آمـد   ، به كمك خطوط ارتباطي    هاي بزرگ   در سازمان  :محاسبات توزيعي 
كنند  هاي كالينت با سرور ارتباط برقرار مي       كند و برنامه   يمايست كه اطالعات را تهيه       سرور برنامه 

 . ين حالت استاي از ا سيستم رزرواسيون در خطوط هواپيما نمونه. تا اطالعات بدست آورند

.  شبكه محلي توزيعي در شبكه جهاني يعني اينترنت حضور پيدا كـرد    1990 در اواسط دهه     :اينترنت
تل نت طوري عمـل كـرد كـه گـويي           .  ، پروتكل هاي مورد نياز مي بودند       FTPدر ابتدا تل نت و      

ه كالينت بتوانـد     اجازه داد ك   FTP، در حاليكه     شود كاربر به عنوان بخشي از سرور راه دور اجرا مي         
 بـه وجـود     SMTPدر همان زمان پروتكل ديگري به نـام         . ا دريافت كند  يفايلها را به سرور بفرستد      

 .اساس پست الكترونيكي امروز است  SMTP. آمد

 .كـه محاسـبات تمركـز يابنـد      استفاده از وب جهـاني باعـث شـد           :سازي هاي برنامه  ثير بر زبان  أت
كاربران از طريق وب به سرورها دستيابي       . ح جهاني ايجاد شدند    در سط  ي ، سرورهاي بزرگ اطالعات  

هـا در    ، مثل پردازش واژه    دارند تا اطالعات را به دست آورند و از ماشين خود براي پردازش محلي             
جـاوا  هايي ماننـد پـرل و    استفاده از زبان. صفحات وب اوليه ايستا بودند. يك گزارش استفاده كنند  
 .ت شدباعث ديناميك شدن صفحا

  
  هاي كاربرد دامنه

  .دهد ها را نشان مي جدول زير دامنه كاربرد بعضي از زبان. هاي خاصي مناسب است هر زباني براي كاربرد
  
  

  ساير زبانها  زبان اصلي  كاربرد  دوره
  اسمبلر  كوبول  تجاري
 APL،  ، بيسيك الگول  فرترن  علمي

   و فورثJOVIAL  اسمبلر  سيستم

هه 
د

19
60

  اسنوبال  ليسپ  مصنوعي هوش  



 

  هاي نسل چهارم  و زبانC، PL/I   و جاوا++Cها،  ، صفحه گسترده بولوك  تجارت
  بيسيك   و جاوا++C  ،C،  فرترن  علمي
  ، ماژوال ، بيسيك ، ادا پاسكال   و جاوا++C ،C   سيستم
    ليسپ و پرولوگ  مصنوعي هوش

    پردازها ، واژهTex  ، Postscript  انتشارات
 Sed و java script   Marvel ،AWK و Unix shell،  TCL، PERL   پردازش

وزه
امر

  

  ايفل  و اسمالتاك  ML  هاي جديد زمينه
  
 : 1960ها در دهه  كاربرد •

پـردازش  : دها به چهار مدل برنامه نويسي مختلـف تقـسيم مـي شـدن             نويسي  اغلب برنامه  1960در اثناي دهه    
  .نويسي سيستم و كاربردهاي هوش مصنوعي ، برنامه ، محاسبات علمي تجاري

o  كوبـول  . انـد  ها بر روي كامپيوترهاي بـزرگ بـوده    اغلب اين كاربردها، پردازش داده   :پردازش تجاري
 .براي اين كاربردها طراحي شد

o هاي تحليـل عـددي    ل مسئلهآنها شام.  اين كاربردها با حل معادالت رياضي مختلف مشخص شدند     :علمي
 .، ديفرانسيل و توليد آمار بودند حل توابع انتگرال

o  زبان اسمبلي براي چنين كاربردي مناسب اسـت       : سيـستم .JOVIAL  اي از الگـول در بـسياري از     و نـسخه
 .هاي سازمان دفاع آمريكا به كار گرفته شد پروژه

o   شدند كه عمل جستجو را در بخـش بزرگـي از     هايي نوشته مي   ها با الگوريتم    اين برنامه  :هوش مـصنوعي
 .، طراحي شد زبان ليسب براي اين كاربرد. ندددا ها انجام مي داده

  
  :21هاي قرن  كاربرد •

o  گاهي از  .  كوبول هنوز در اين زمينه كاربرد دارد       :پردازش تجاريC و C++  بـراي  . شود نيز استفاده مي
تجارت (بحث تجارت الكترونيكي    . شود بل صرف مي  هاي تجاري وقت كمتري نسبت به ق       طراحي برنامه 
 .نيز مطرح شده است) از طريق وب

o هايي مانند جاوا و  شود و با زبان  هنوز فرترن استفاده مي:علميC++كند  رقابت مي. 

o سيستم: C   و C++      از طريق   . شوند  براي اين زمينه بكار گرفته ميC توان به تمام امكانات سيستم عامل      مي
 .ر دست يافتو سخت افزا

o  هر دو زبـان  . شود پرولوگ نيز در اين مورد استفاده مي      . شود  هنوز از ليسپ استفاده مي     :هوش مصنوعي
 .شوند هاي جستجو به كار گرفته مي براي كاربرد



 

o نحو خاصي را براي دستورات ورودي و فايلهاي خروجي دارند پرداز هاي واژه  سيستم:انتشارات ،. 

o نوشـت و   بايـست دسـتور مناسـبي را مـي      نويس مـي   ، برنامه  انجام هر كاري   چندي پيش براي     :فرآيند
شود و بدين وسيله  امروزه از يك برنامه براي كنترل برنامه ديگر استفاده مي       . كرد كامپيوتر آنرا اجرا مي   

يي هـا  بايست زبان  مي. گويند ها را فرآيند مي    اين فعاليت . توانند بصورت خودكار انجام شوند     ها مي  فعاليت
در يونيكس زبـان دسـتوري كـاربر را پوسـته و        . براي ترجمه و اجراي اين فرآيندها وجود داشته باشد        

 .روند  و پرل نيز به همين منظور بكار ميTCL .نامند هاي پوسته مي ها را اسكريپت برنامه

o اند هاي كاربردي جديدي نيز در حال مطالعه مدل: هاي جديد  كاربرد .MLـ   و اسمالتاك زبان اي مهـم در  ه
 .باشند اين زمينه مي

  
  يسينو هاي برنامه نقش زبان
هاي جديدتري بر اسـاس تجربيـات        زبان. گيرند هاي قديمي با انجام تغييراتي مورد استفاده قرار مي         بعضي از زبان  

ـ     اين بدين معناست كه زبان    . ي شدند هاي قبلي طراح   سازي زبان  بسيار زياد در طراحي و پياده      ثر از  أهاي جديـد مت
  . اند هاي قديمي زبان

  :برخي از اين اثرات عبارتند از
كردنـد بـه    قيمت كه از المپ خالء استفاده مي  كند و گرانكامپيوترهاي كوچك  : هاي كامپيوتر  قابليت •

هـاي   افزار سيستم عامل در بين زبـان    نرمهاي   ، اليه  همزمان. ريز كامپيوترها و سوپر كامپيوترها تبديل شدند      
هاي  هاي زبان  ، ساختار و هزينه استفاده از ويژگي       اين عوامل . گرفتند افزار كامپيوتر قرار   سازي و سخت   برنامه

 .ثير قرار دادأسطح باال را تحت ت

، طراحـي    ديـد هـاي كـاربرد ج     زمينه. شود افزوده مي روز به روز به موارد كاربرد كامپيوتر         : موارد كاربرد  •
 .هاي قديمي را موجب شده است هاي جديد ارتقاء و بازبيني زبان زبان

هاي بزرگ و پيچيده  دهاي خوب براي نوشتن برنامه    ت، با يافتن م    هاي زبان  طراحي:  نويسي متدهاي برنامه  •
 .نويسي رشد كرده است و تغيير در محيط برنامه

هـاي نـو را بـراي طراحـي جديـد            ، انتخاب ويژگي    بهتر سازيِ  توسعه متدهاي پياده   : سازي متدهاي پياده  •
 .موجب شده است

تحقيق در مـورد مفـاهيم طراحـي و پيـاده سـازي، درك مـا را از قـدرت و ضـعف           : مطالعات تئـوري   •
 .شود  مييهاي بهتر نويسي افزايش داده و موجب طراحي زبان هاي برنامه هاي زبان ويژگي

ها از كامپيوتري بـه كـامپيوتر ديگـر     دهند برنامه  استاندارد كه اجازه مي    هاي نياز به زبان   : استاندارد سازي  •
 .اند هاي زبان داشته ثير زيادي در طراحيأ، ت دنمنتقل شو

  



 

  هايي دارد؟  چه ويژگييك زبان خوب
  :خصوصيت يك زبان خوب 

بايـد  . نـويس كمـك كنـد      ، بـه برنامـه     د قبل از نوشتن كـد      زبان باي  : ، سادگي و يكپارچگي    وضوح .1
، ساده و يكپارچه را تدارك ببيند كه براي طراحي الگوريتم مـورد اسـتفاده        اي از مفاهيم واضح    مجموعه

ز مفاهيم مختلف و قوانين مربوط به تركيب آنها وجـود           ا مطلوب است تعداد اندكي      ؛ همچنين قرار گيرد 
 .امعيت مفهومي گويند اين صفت را ج؛ه باشدتداش

هاي مختلفي از يك زبان را با هم تركيـب    منظور از تعامد اين است كه بتوان ويژگي      : قابليت تعامد  . 2
نوشـتن  و يادگيري زبـان سـاده بـوده    د ،  متعامد باشي وقتي زبان .كرد و تركيب حاصل نيز با معنا باشد       

 .وز خطاهاي منطقي در برنامه شودتواند باعث بر  جنبه منفي تعامد مي.تر است ها راحت برنامه

 الزم است كه زبان داراي نحوي باشد كه وقتي به خوبي مـورد اسـتفاده           : ها طبيعي بودن براي كاربرد    .3
 .، ساختار منطقي مربوط به الگوريتم را منعكس كند دهد ساختار برنامه گيرد اجازه مي قرار مي

، طراحي انتزاعي مناسبي براي راه حـل مـسئله و        نويس بخش مهمي از كار برنامه     : پشتيباني از انتزاع   . 4
 ايده آل اين اسـت كـه        .هاي اوليه موجود در زبان است      ها به كمك ويژگي    سازي اين انتزاع   سپس پياده 

هـاي   سازي شوند كه انتزاع    ها و اعمال طوري تعريف و پياده       ، انواع داده   ها زبان اجازه دهد ساختمان داده    
 .خود شمول باشند

به سختي صورت گيرد مشكل زباني كه بازرسي برنامه در آن    بكارگيري   :  بازرسي برنامـه   سهولت در  .5
 .كند  سهولت ساختارهاي نحوي و معنايي يك جنبه مهم است كه بازرسي برنامه را ساده مي.است

نويسي در نظـر گرفـت؛ وجـود         توان به عنوان محيط برنامه      عوامل زيادي را مي    : نويسي محيط برنامه  .6
 .، از عوامل مهم هستند ، كارآمد و با مستندسازي خوب سازي قابل اعتماد پياده

از  هاي نوشته شده در آن زبـان   برنامه و زباني كه به ماشين خاصي وابسته نباشد: قابليت حمل برنامه   .7
 .ماشيني به ماشين ديگر قابل حمل هستند

 :دهزينه وجود دارارزيابي  معيارهاي مختلفي براي : هزينه استفاده .8

ه دفعـات زيـادي اجـرا    بهاي بزرگي كه   هزينه اجراي برنامه براي برنامه    :هزينه اجراي برنامـه     .أ 
 .مهم استبسيار ،  شوند مي

 شـود  شود ولي كمتر اجرا مـي    چندين بار ترجمه مي    در مواردي كه برنامه   : هزينه ترجمه برنامه    .ب 
 .ا با سرعت زيادي ترجمه كندها ر   بهتر است كامپايلر برنامه)هاي دانشجويان همچون برنامه( 

هـاي   ، تغيير نيازمندي شامل ترميم خطاها پس از اجراي برنامه نگهداري :هزينه نگهداري برنامه    .ج 
اي كه برنامه براي  برنامه به دليل تغيير در سخت افزار و سيستم عامل و توسعه و پيشرفت مسئله             

 .تر است ، مطلوب ر باشداي كه هزينه نگهداري آن كمت برنامه. حل آن نوشته شده است



 

  نحو و معناي زبان
نويسي اين است كـه مـشخص شـود     مفهوم قواعد نحوي زبان برنامه. ، ظاهر آن زبان است نويسي نحو زبان برنامه 

  .شوند ، اعالنها و ساير ساختارهاي زبان چگونه نوشته مي دستورات
  

  مدل هاي زبان
  : كند نويسي را توصيف مي چهار مدل محاسباتي مختلف وجود دارد كه برنامه

برنامه . هاي مبتني بر فرمان يا دستورگرا هستند       ، زبان  اي هاي دستوري يا رويه    زبان : هاي دستوري  زبان .1
شود كه مفسر، مقدار يك يـا چنـد       اي از دستورات است و اجراي هر دستور موجب مي          متشكل از دنباله  

 .، يعني به حالت جديدي وارد شود حل حافظه را تغيير دهدم

ـ  نويـسي   در اين مدل براي مالحضه محاسبات انجام شده توسط زبان برنامه    : هاي تابعي  زبان . 2 جـاي  ه ، ب
هـاي   ، به جاي در نظر گـرفتن داده        براي اين منظور  . شود ، عملكرد برنامه دنبال مي     مشاهده تغيير حالت  

 : نحو چنين زبانهايي بصورت زير است.گيريم  را در نظر مي، نتيجه مطلوب موجود

Functionn (… function2 (function1 (data)) …) 

كنند و در صورت برقرار بودن آنها فعاليتي را          ، شرايطي را بررسي مي     ها  اين زبان  : هاي قانونمند  زبان .3
، با ايـن تفـاوت كـه دسـتورات      است، مشابه زبان دستوري      اجراي زبان مبتني بر قاعده     .دهند انجام مي 

 .كند ها ترتيب اجرا را تعيين مي فعال كردن شرط. ترتيبي نيستند

Enabling condition1  action1 
Enabling condition2  action2 

. 

. 

. 
Enabling conditionn  actionn 

شـوند و سـپس    خته مـي اي سـا  ، اشياي داده پيچيده  در اين حالت: را گـ ء نويسي شي  هاي برنامه  زبان . 4
اشياء پيچيده بـه عنـوان بـسطي از    . ها عمل كنند شوند تا بر روي آن داده اي از توابع طراحي مي    مجموعه

 .برند شوند و خواص را از اشياي ساده به ارث مي اشياء ساده ساخته مي

  
  عموميت مدل محاسباتي

، اولـين    هـاي دسـتوري    زبان ، از نظر تاريخي  . ردنويس بستگي دا   سازي به برنامه   چگونگي استفاده از زبان برنامه    
هاي تابعي    اعمال تكنيك  .اي دارند  هايي بودند كه كاربرد زيادي داشتند و امروز نيز كاربرد گسترده           دسته از زبان  

نويـسي   برنامه. ، در تحقيقات وارسي برنامه يعني اثبات رسمي صحت برنامه بحث مي شود             هاي دستوري  به برنامه 
  .كند هاي دستوري اعمال مي روش ديگري است كه مدل تابعي را به برنامهءگرا  شي
  



 

  استاندارد سازي زبان
، طراحـي   اغلـب . سازي آن بر روي يك سيستم كامپيوتر دارد        ، ارتباط نزديكي با پياده     نويسي مفهوم زبان برنامه  

، تفسيرهاي گوناگوني   است كه ممكن است توسط فروشندگان كامپايلرهاي مختلف      زبان شامل جزئيات موروثي   
، هر زبان  ها براي مقابله با مشكل چند دستگي در زبان    . به عمل آيد و در نتيجه اجراي برنامه ها نيز متفاوت باشد           

  :استانداردها دو دسته اند. داراي تعاريف استانداردي است
در اغلب موارد . كند ريفي هستند كه شركت سازنده و مالك زبان ارائه مي اينها تعا  :استاندارد خـصوصي   .1

  .اي دارند مناسب نيست هايي كه كاربرد گسترده ، براي زبان استانداردهاي اختصاصي
اسـتانداردهاي  . انـد  هاي مختلفي به توافق رسـيده  اسنادي هستند كه توسط سازمان    :استانداردهاي عمومي  . 2

 .دنشو ارد ناميده ميعمومي به اختصار استاند

  :براي استفاده موثر از استاندارد سه مسئله را بايد در نظر گرفت. فرآيند استاندارد يك فرآيند عمومي است
از بين زبانهـاي مـورد   . ي از مسائل مهم اين است كه كي يك زبان بايد استاندارد شود  يك: زمان شناسـي   .1

هايش استاندارد شد    سازي ، ادا خيلي زودتر از پياده      د، فرترن خيلي دير استاندارد ش      بررسي در اين كتاب   
Cگرفته است هاي اندكي از آنها مورد استفاده قرار مي سازي  و پاسكال در حالي استاندارد شدند كه پياده.  

، راجع به پيـروي از ايـن اسـتاندارد صـحبت       اگر استانداردي براي زبان موجود باشد     : اطاعت و پيروي   . 2
، يـك برنامـه      ، كامپايلري است كه وقتي يك برنامه استاندارد به آن داده شود            پيروكامپايلر  . كنيم مي

 .اجرايي توليد كند كه خروجي درستي را توليد نمايد

 5بايـد هـر    استاندارد مي. رسد ، چند سال بعد عجيب به نظر مي    كنيم  وقتي زباني را استاندارد مي     :كهنگي .3
، رفتار بـا    يك مشكل مربوط به ارتقاء استاندارد.يا از بين برودسال مرور شود و در نتيجه بازسازي شده   

 . خود سازگاري داشته باشدي بايست با گذشته به همين دليل استاندارد مي. هاي موجود است برنامه

  
  بين المللي شدن برنامه نويسي

اغلب مقررات محلـي كـه      . نويسي به يك فعاليت جهاني تبديل شد        برنامه ، WWWبا جهاني شدن تجارت و ظهور       
برخـي از ايـن   . كند ها را مشخص مي ، روش ذخيره و پردازش داده    گيرد كامپيوتر در آنجا مورد استفاده قرار مي      

  :موارد عبارتند از
 ؟رها به چه ترتيبي بايد ظاهر شوند اينكه كاراكت: ترتيب تلفيق

o مثل   (راكترهاي غير رومي   موقعيت كا  :ترتيبα(     و ساير كاراكترها تعريف نشده است و ممكـن اسـت در 
 . باشدموجودسير گوناگوني اكشورهاي مختلف تف

o ها مانند ژاپني، عربي و يهودي كوچك و بزرگي حروف مطرح نيست در برخي از زبان: حالت كاراكترها. 

o شوند ر از راست به چپ خوانده ميها از چپ به راست و برخي ديگ برخي از زبان: جهت پيمايش. 

 .شود  نمايش داده ميمختلفيهاي   تاريخ در كشورهاي مختلف به صورت: فرمت تاريخ در يك كشور خاص



 

 .pm 5:40 به شكل ي ديگر و در مناطق17:40 در مناطقي به شكل  مثالً: فرمت زمان در يك كشور خاص

 مناطق زماني

  هاي حرفي سيستم
 عالمت پول

  
  نويسي هاي برنامه محيط

شوند و تأثير آن بر طراحي زبان به نسبت تأثير محيط عملياني         ها ايجاد و تست مي      محيطي است كه در آن برنامه     
است كـه   اي    ابزار ، برنامه  . سازي شامل ابزارها و زبان دستورات براي فراخواني آنهاست          محيط برنامه . كمتر است 

  .كند نويس كمك مي در طراحي به برنامه
  

  نويسي بر طراحي زبان هاي برنامه تاثير محيط
  : استار، در دو زمينه بر طراحي زبان تاثير گذي نويس محيط برنامه

   : كامپايل كردن مجزا .1
هـا يـا     برنامه ه كامپايلر به اطالعاتي راجع به ساير زير       كامپايل كردن مجزا با اين مشكل مواجه است ك        

 :، مانند اي مشترك نياز دارد اشياء داده

ـ ، تا مـشخص   ها  ترتيب و نوع پارامترها زير برنامه       ، مشخصه تعداد  .1 د كـه فراخـواني زيـر    كن
  ؟هاي خارجي معتبر است يا خير برنامه

 براي متغير خارجي  رار بتواند نمايش حافظه     براي متغييرها الزم است تا كامپايل     : اعالن نوع داده   . 2
 .، به فرمول دستيابي مناسبي تبديل شود ، به طوري كه دستيابي به متغيير تعيين كند

 الزم است تا كامپايلر بتواند براي متغيرهاي محلي حافظـه تخـصيص دهـد و           :تعريف نوع داده   .3
 .فرمول دستيابي به متغيرهاي محلي را محاسبه كند

ممكـن اسـت الزم   ) 1(؛ هايي كه بطور مجزا كامپايل شده اند اين اطالعات راجع به زير برنامه     براي تهيه   
ممكن است ترتيب خاصي از كامپايل      ) 2(،    اين اطالعات را دوباره در زيربرنامه اعالن كند         ، باشد زبان 

هـا و     برنامـه  ، مشخصه تمام زيـر     ، بطوريكه قبل از كامپايل كردن هر زير برنامه         كردن را تجويز كند   
اي باشد كه شامل مشخصات  ممكن است نياز به وجود كتابخانه   ) 3(هاي مشترك كامپايل شوند و يا        داده

 .، به آنها دسترسـي داشـته باشـد      ، بطوريكه كامپايلر بتواند در صورت نياز       مربوط در زمان ترجمه باشد    
  .ترجمه مجزا معموال به حالت اول اطالق مي شود



 

، به دليـل اينكـه       در مونتاژ نهايي برنامه   . ، استفاده از اسامي مشترك است      رجمه مجزا  از ت  يجنبه ديگر 
هاي مختلفي نوشته شده ممكن است چندين زيـر برنامـه يـا واحـدهاي               هاي مختلف توسط گروه    قسمت

  :اي جلوگيري كرد به سه روش مي توان از چنين مسئله. ديگري از برنامه همنام باشند
به عنوان مثال اسامي . نويس مسئول اينكار است يد منحصر بفرد باشد و برنامه، با  هر نام مشترك   .1

 .، به كاراكتر خاصي شروع شوند شوند  استفاده ميكه توسط گروه خاصي

اي در  اگر زيـر برنامـه   . كنند  از قواعد حوزه براي پنهان كردن اسامي استفاده مي         ها معموالً  زبان . 2
، توسـط زيـر      تـرين زيـر برنامـه      اسامي موجود در خارجي   ، فقط    داخل زير برنامه ديگر باشد    

 .شوند ، شناخته مي هايي كه جداگانه ترجمه شده اند برنامه

هـاي شـيءگرا     اين مكانيزم در زبـان .در يك كتابخانه خارجي ذخيره شوند   است  اسامي ممكن    .3
 .شود استفاده مي

  
 :زدايي تست و اشكال . 2

  :است از آنها به شرح زير يرداها دارند كه مو ههايي براي تست برنام ها ويژگي اغلب زبان

اي  محـاوره نويـسي     بـا محـيط برنامـه      هـايِ   بـسياري از زبـان     : هاي رديابي اجـرا    ويژگي .1
دهند دستورات و متغيرهاي خارجي برچسب زده شـوند تـا        ي دارند كه اجازه مي    هاي  ويژگي

د يا مقدار جديدي به     هر وقت يك دستور برچسب دار اجرا شو       .  شوند رديابيدر حين اجرا    
 و زيـر برنامـه رديـابي    شـود  ، اجراي برنامه متوقف مي  شودمتغير برچسب دار نسبت داده   

 .زدايي را چاپ كند  تا اطالعات مناسب اشكالشود فراخواني مي

وقتي اجراي برنامـه بـه   . توان نقاطي را به عنوان نقاط كنترلي تعيين كرد         مي :نقاط كنترلي  . 2
 تا گردد ، اجراي برنامه متوقف شده و كنترل به برنامه نويس بر مي    ديك نقطه كنترلي رسي   

 .در صورت لزوم آن را بررسي و اصالح نمايد

 .شود  منطقي است كه به عنوان يك دستور جدا در برنامه گنجانده ميي هر ادعا عبارت:ادعا .3

  
  

  هاي كاري محيط
ها ، رابط گرافيكي كاربر ، امنيت و خدمات ارتباطي هـستند؛         كاري شامل خدماتي همچون ذخيره داده      هاي  محيط
نويسان بايستي قادر باشند تا از اين امكانات اسـتفاده     هايي براي استفاده از اين خدمات بوجود آمده و برنامه           برنامه
  .شوند ها طراحي مي بر همين مبنا زبان. كنند

  
  



 

  هاي كنترل كار و فرآيند زبان
شـد كـه در حـين         در گذشته به اين شكل انجام مـي        .گردد  هاي محيط كار بر مي      مفهوم كنترل كار به چارچوب    

كه فرمان مرحله بعدي آن كد را ) موفق يا نا موفق(كرد  اجراي برنامه ، هر مرحله پس از اجرا كدي را توليد مي         
  گرفت بايستي اجرا شود يا خير؟ نمود و تصميم مي امتحان مي

پس از آن توسعه دهندگان يونيكس آن را گسترش دادند ، در اين طرح بجاي برسـي كـد برگـشتي ، سـاختار                    
اي بنويـسد   توانست برنامـه  نويس مي بواسطه اين سيستم برنامه. ها عمليات و دستورات وجود دارد اي از داده  پيچيده
 و نتـايج    اي از مراحل برحسب محتويـات فايـل داده           در نتيجه دنباله   ها پيوند دهد و     ياتي را از ساير برنامه    كه عمل 

هاي متعـدد     با توجه به مفهوم پوسته زبان     . هاي يونيكس شد      اينكار منجر به پوسته   . نويسي كند   عمليات قبلي برنامه  
  .ندگوي يپتي ميهاي فرايندي يا اسكر ها را زبان اين زبان. بوجود آمدند


