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؟مزبانهاي برنامه سازي را مطالعه مي كنيچرا 

بيدكي: مدرس  -اصول طراحي زبان ها  : فصل اول -طراحي و پياده سازي زبان هاي برنامه سازي 

كارآمد الگوريتمهاي توسعه در خود توانايي بهبود براي�

بازگشتي�

موجود نويسي برنامه زبان از بهينه استفاده�

  ... و اشيا كالسهاي بازگشتي، ها، ركورد ها، آرايه ها، ليست�

زبانها نويسي برنامه ساختارهاي مفيد اصالحات با آشنايي�

 سازي پياده موجود امكانات از استفاده با را زبان يك كاستيهاي ميتوان�
.نمود

  سازي برنامه زبان بهترين انتخاب�

خاص پروژه براي مناسب زبان�

.شود مي ساده جديد زبان آموزش�

.شود مي ساده جديد زبان طراحي�
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مختصري از زبانهاي برنامه سازيتاريخچه 

بيدكي: مدرس  -اصول طراحي زبان ها  : فصل اول -طراحي و پياده سازي زبان هاي برنامه سازي 

افزار نرم توسعه فرآيند از بخشي جديد هاي زبان�
)1940 دهه اوايل تا 1930 دهه اواخر( اعداد بر مبتني زبانهاي�

الكترونيكي هاي حساب ماشين عنوان به عددي مسائل حل�

1950 اوايل�

A-0 زبان هوپر گريس�

IBM براي سريع گزاري كد باكس جان� 170

ماشين زبان به ساده محاسباتي عبارات كامپايل :هدف�

)گروهش و باكس جان(فرترن ،�1955

IAL(International الگوريتمي زبان ايجاد� Algorithmic
Languages)نائور پيتر رهبري به

�ALGOL 58 , ALGOL 60
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...اعداد زبانهاي مبتني بر 

بيدكي: مدرس  -اصول طراحي زبان ها  : فصل اول -طراحي و پياده سازي زبان هاي برنامه سازي 

در دهه  (simula-67)67مفهوم كالسها در الگول و ارائه سيموال�
توسط نيگارد و دهل نروژي1960

)زبان علمي كامپيوتر(1970پاسكال توسط ويرث در دهه �

توسط 1980در دهه  ++Cو ارائه  Cمفهوم كالسها در �
استراستراپ

بيسيك براي محاسبات عددي عادي�
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... سازيتاريخچه مختصري از زبانهاي برنامه 

بيدكي: مدرس  -اصول طراحي زبان ها  : فصل اول -طراحي و پياده سازي زبان هاي برنامه سازي 

)1955( تجاري  زبانهاي�

پردازش داده هاي تجاري، پس از محاسبات عددي به �
.وجود آمدند

flowmaticهوپر،  �1955

CBLآمريكا، سازمان دفاع  �1959

پس از توسعه منجر به طراحي زبان كوبول شد�

)1968(استاندارد �
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... سازيتاريخچه مختصري از زبانهاي برنامه 

بيدكي: مدرس  -اصول طراحي زبان ها  : فصل اول -طراحي و پياده سازي زبان هاي برنامه سازي 

)1950( مصنوعيهوش زبانهاي �

�IPL ) سطح پايين(

�LISP  ت هازبان تابعي براي پردازش ليس(توسط جان مكارتي(

ين جست و جو ، پردازش متن ، بازيهاي كامپيوتري ، تفسير ماش•
خودكار

�COMMIT  توسط ياو

اسنوبال�

پرولوگ�
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... تاريخچه مختصري از زبانهاي برنامه سازي

بيدكي: مدرس  -اصول طراحي زبان ها  : فصل اول -طراحي و پياده سازي زبان هاي برنامه سازي 

سيستم هاي زبان�

باال ييكارا به نياز دليل به اسمبلي از استفاده مدتها تا�

�CPL

�BCPL

�Cسازي پياده در UNIX (1970)
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تكامل معماري كامپيوتر و توسعه زبان ها

بيدكي: مدرس  -اصول طراحي زبان ها  : فصل اول -طراحي و پياده سازي زبان هاي برنامه سازي 

دوران كامپيوترهاي بزرگ�

دوران كامپيوتر شخصي�

دوران شبكه بندي�
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)1970تا دهه  1940دهه (دوران كامپيوتر هاي بزرگ

بيدكي: مدرس  -اصول طراحي زبان ها  : فصل اول -طراحي و پياده سازي زبان هاي برنامه سازي 

اي دسته محيط�

 مي دريافت ورودي صورت به را ها فايل از اي مجموعه زبان :اي دسته پردازش�

 صورت به را اي داده هاي فايل از اي مجموعه و كرد مي پردازش را ها داده كرد،

)پاسكال ، كوبول ، فرترن(. داد مي تحويل خروجي

  اي محاوره محيط�

 يبوردك از ورودي نمايشگر، در خروجي است، تعامل در برنامه با مستقيما كاربر�

ماوس و

 را ركامپيوت پردازنده زمان از اي برهه در كاربر هر كه طوري به زماني اشتراك�

.دارد اختيار در
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زبانتاثير بر طراحي 

بيدكي: مدرس  -اصول طراحي زبان ها  : فصل اول -طراحي و پياده سازي زبان هاي برنامه سازي 

اي دسته محيط زبانهاي�

خروجي ورودي ساختار مهمترين ها فايل�

 هزينه اما قبول قابل ،دهد مي خاتمه را برنامه اجراي كه خطايي�
.است مناسب استثنا و خطا پردازش پس است بر

برنامه اجراي سرعت روي بر زماني محدوديت وجود عدم�

اي محاوره I/O وجود عدم�

اي محاوره محيط زبانهاي�

  .نيست قبول قابل برنامه از شدن خارج خطا، بروز صورت در�
)خطا پردازش كم اهميت(

.باشد برخوردار زماني محدوديت از بايد اي محاوره برنامه�
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دوران كامپيوتر هاي شخصي

بيدكي: مدرس  -اصول طراحي زبان ها  : فصل اول -طراحي و پياده سازي زبان هاي برنامه سازي 

1970 دهه شخصي كامپيوترهاي�

بزرگ هاي كامپيوتر شدن خارج دور از و ها كامپيوتر ميني�

�Pc از نسل اولين عنوان به 2 اپل توليد : ها PC1978 در تجاري هاي

شده تعبيه سيستم محيطهاي�

  مي كار هب بزرگ سيستم يك از بخشي كنترل براي كه  كامپيوتري سيستمي�
.رود

.دارد گزافي هزينه سيستم خرابي�

.است شده تعبيه هاي برنامه براي مهمي صفات صحت، و اعتماد قابليت�

�C و C++
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زبانتاثير بر طراحي 

بيدكي: مدرس  -اصول طراحي زبان ها  : فصل اول -طراحي و پياده سازي زبان هاي برنامه سازي 

شخصيكامپيوترهاي •

..)پنجره ها، ليست ها ، آيكن ها و (واسط ويندوز•

نياز به اشتراك زماني كمتر و توسعه برنامه گرافيكي•

نياز به كارايي كمتر به علت استفاده فردي از كامپيوتر•

سيستم هاي تعبيه شده•

كار با ورودي خروجي•

 I/O دستگاه ويژگيهاي عنوان به كه هايي رويه طريق از I/O با تعامل•
.شود مي محسوب

 هاي ثبات به كه زبان از ويژگيهايي طريق از خاص، هاي دستگاه با ارتباط•
 اي دارند دسترسي وقفه پردازشگر يا و حافظه هاي محل ، افزاري سخت

 انزب از يكي يا اسمبلي زبان به شده نوشته هاي زيربرنامه طريق از
باال سطح هاي
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...)ان زببر طراحي تاثير (شده سيستم هاي تعبيه 

بيدكي: مدرس  -اصول طراحي زبان ها  : فصل اول -طراحي و پياده سازي زبان هاي برنامه سازي 

پردازش خطا•

بسيار پر اهميت•

فعاليت خودكار مناسب در جهت ترميم سيستم و ادامه كار•

كاربري براي برطرف كردن محاوره اي خطا وجود ندارد•

زمان پاسخ دهي•

)بالدرنگ(پاسخ در زمان محدود •

تم تعبيه كاركرد سيستم كامپيوتري بزرگتر بسته به پاسخ سيس•
شده دارد

اغلب يك سيستم توزيعي است•

برنامه متشكل از مجموعه اي از كارهاي همزمان و نامتناهي است•
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دوران شبكه بندي

بيدكي: مدرس  -اصول طراحي زبان ها  : فصل اول -طراحي و پياده سازي زبان هاي برنامه سازي 

)1980در اثناي دهه (محاسبات توزيعي�

استفاده از كامپيوتر هاي مركزي در شركت ها براي پردازش داده هاي مشترك�

)سيستم رزرو هواپيما: مثال (مشتري كارگزار شبكه هاي محلي و محاسبات �

)1990در اواسط دهه (اينترنت�

برنامه سازيزبانهاي تاثير بر �

كارگزاران بزرگ در سطح جهانيتوزيع اطالعات �

كارگزارو كامپيوتر مشتري بين زباني براي تعامل �

صفحات امنيت �

محدودپردازش در سايت كاربر به علت سرعت �

خطوط ارتباطي�

در زمان دسترسي همزمان كاربرانقدرت پردازش سرور  �
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صفات يك زبان خوب

بيدكي: مدرس  -اصول طراحي زبان ها  : فصل اول -طراحي و پياده سازي زبان هاي برنامه سازي 

يكپارچگي و سادگي ،وضوح�

.باشد هداشت الگوريتم طراحي براي يكپارچه و ساده واضح، مفاهيم اي مجموعه بايد زبان�

سازي برنامه زبان يك در آنها تركيب قوانين و مختلف مفاهيم :مفهومي جامعيت�

.باشد نحوي تفاوتهاي كننده منعكس بايد معنايي تفاوتهاي :برنامه خوانايي�

اصلح تركيب بودن معنا با و زبان مختلف ويژگيهاي تركيب امكان :تعامد قابليت�

شرطي ساختار و عبارت تركيب : مثال�

راحت برنامه نوشتن و ساده زبان يادگيري : مزيت�

.ندارند كارآمدي اجراي و روشن منطق كه تركيبهايي در خطا بدون كامپايل : معايب�

كاربردها براي بودن طبيعي�

 حل بايد هك اي مسئله براي مناسب نحو و كنترلي دستورات عملگرها، ،داده ساختمان بايد زبانها�
.باشند داشته را شود

.كند مي ساده را زمينه اين در برنامه ايجاد است، طبيعي خاصي كاربرد براي كه زباني�
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...خوب صفات يك زبان 

بيدكي: مدرس  -اصول طراحي زبان ها  : فصل اول -طراحي و پياده سازي زبان هاي برنامه سازي 

انتزاع از پشتيباني�

زبان يهاول ويژگيهاي از استفاده با نويس برنامه توسط مناسب هاي انتزاع طراحي امكان�

برنامه بازرسي در سهولت�

 برنامه بازرسي در سهولت موجب زبان معنايي و نحوي ساختارهاي سادگي�
 نويسي برنامه محيط�

متفاوت هاي نسخه اصالح و نگهداري امكانات ،خاص ويراستارهاي وجود�

برنامه حمل قابليت�

خاص ماشين به وابستگي عدم�

استفاده هزينه�
.دارد اهميت شوند مي اجرا زيادي دفعات كه بزرگي هاي برنامه در : برنامه اجراي هزينه�

  شوندمي اجرا كمتر ولي ميشود ترجمه زياد تعداد به كه هايي برنامه در :برنامه ترجمه هزينه�
)آموزش در c زبان(
 اب برنامه هاي نيازمندي ،تغيير اجرا از بعد خطا ترميم هاي هزينه :برنامه نگهداري هزينه�

. . و عامل سيستم و افزار سخت تغيير و توسعه
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زباننحو و معناي 

بيدكي: مدرس  -اصول طراحي زبان ها  : فصل اول -طراحي و پياده سازي زبان هاي برنامه سازي 

.است زبان آن ظاهر سازي، برنامه زبان نحو�

 ساختارهاي ساير و اعالنها دستورات، كه كنند مي مشخص نحوي قواعد�

.شوند مي نوشته چگونه زبان

 مي داده زبان نحوي ساختارهاي به كه است مفهومي همان زبان معناي�

.شود
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زبانمدلهاي 

بيدكي: مدرس  -اصول طراحي زبان ها  : فصل اول -طراحي و پياده سازي زبان هاي برنامه سازي 

  يا فرمان بر مبتني زبانهاي :اي رويه يا )imperative(دستوري زبانهاي�
 راتدستو از اي مجموعه كه ميكند پيروي افزار سخت از مدل اين( دستورگرا

)ميكند اجرا ترتيب به را

 يدهپيچ و جديد توابع قبلي، توابع از استفاده با : )applicative(تابعي زبانهاي�
شود مي ساخته تر

)c وقتها بعضي( ليسپ و ال ام مانند
                  functionn(…(function2(function1(data)) …)     

 درصورت و كنند مي بررسي را شرايطي :)rule-based(قانونمند زبانهاي�
  .دهند مي انجام را فعاليتي آنها بودن برقرار

1action1conditionenable                                       پرولوگ انندم�

 از بسطي عنوان به پيچيده اشياي :)object-oriented(گرا شي نويسي برنامه�
.برند مي ارث به ساده اشياي از را خواصي و شوند مي ساخته ساده اشياي
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بيدكي: مدرس  -اصول طراحي زبان ها  : فصل اول -طراحي و پياده سازي زبان هاي برنامه سازي 



/2420

زباناستاندارد سازي 

بيدكي: مدرس  -اصول طراحي زبان ها  : فصل اول -طراحي و پياده سازي زبان هاي برنامه سازي 

آيا اين دستور معتبر است و نتيجه چه خواهد بود؟
int i=(1&&2)+3

:دستورات معناي به بردن پي روش

.شود مراجعه زبان مستندات به�

.كرد اجرا و تايپ كامپيوتر در را برنامه�

.شود مراجعه زبان استاندارد به�

:اند دسته دو زبان استانداردهاي

 مي رائها زبان مالك يا سازنده شركت توسط كه تعاريفي :خصوصي استاندارد�
)نيست مناسب دارند گسترده كاربرد كه زبانهايي براي( .شوند

 و اند يدهرس توافق به مختلف سازمانهاي توسط كه تعاريفي :عمومي استاندارد�
.وردآ مي وجود به يكنواختي زبان، مختلف سازيهاي پياده بين كه روشيست
,...ANSI, IEEE, BSI, ISO
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داستاندارمسائل مهم در استفاده ي موثر از 

بيدكي: مدرس  -اصول طراحي زبان ها  : فصل اول -طراحي و پياده سازي زبان هاي برنامه سازي 

شود؟ استاندارد زبان بايد زماني چه :شناسي زمان•

پيروي و اطاعت•

 داده آن هب استاندارد زبان يك وقتي كه كامپايلريست پيرو كامپايلر•
.نمايد توليد درست خروجي يك ميشود

 دارد ودوج كامپايلر در كه اضافي ويژگيهاي مراقب بايد نويس برنامه•
.باشد

رد؟ك اصالح را آن بايد چگونه و شود مي كهنه استاندارد كي : كهنگي•

.باشد داشته سازگاري خود گذشته با بايد استاندارد•

 مستهلك يا كهنه زمان مرور در زبان ساختارهاي و امكانات برخي•
 زبان ويژگيهاي اين از است بهتر جديد نويسان برنامه كه شوند مي

.نكنند استفاده
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نويسي برنامه هاي محيط

بيدكي: مدرس  -اصول طراحي زبان ها  : فصل اول -طراحي و پياده سازي زبان هاي برنامه سازي 

.ي شودمحيطيست كه برنامه در ةن ايجاد  و تست م :محيط برنامه نويسي�

.محيطيست كه انتظار مي رود برنامه در آن اجرا شود :محيط عملياتي�

:استه برنامه نويسي در دو زمينه بر طراحي زبان تاثير گذاشتمحيط �

و ساير زيربرنامه ها كردن مجزاي ويژگيهاي مربوط به كامپايل �
برنامهبخشهاي 

ويژگيهايي كه كار تست و اشكالزدايي برنامه را انجام مي دهند �
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مجزاكامپايل 

بيدكي: مدرس  -اصول طراحي زبان ها  : فصل اول -طراحي و پياده سازي زبان هاي برنامه سازي 

زا مطلوبست در مونتاژ برنامه هاي بزرگ، بخشهاي مختلف به صورت مج�
.ترجمه، اجرا و تست شوند و سپس با هم ادغام گردند

:بايد اين اطالعات را داشته باشدكامپايلر �

مشخصه ي تعداد ، ترتيب و نوع پارامترهاي زيربرنامه�

اعالن نوع داده سراسري �

برنامهتعريف نوع داده محلي خود زير �

تهيه اين اطالعاتنحوه �

)فرترن(اعالن مجدد در زير برنامه ها 1.

)ادا و پاسكال(خاصي از كامپايل ترتيب 2.

)c++,Java(هاي مربوطه وجود كتابخانه 3.
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بيدكي: مدرس  -اصول طراحي زبان ها  : فصل اول -طراحي و پياده سازي زبان هاي برنامه سازي 

رديابي اجرا ويژگيهاي �

برچسب زدن دستورات و متغير هاي خارجي براي رديابي�

)break point(نقاط كنترلي  �

كنترل برنامه به كاربر برمي گردد�

)assertion(ادعا  �

امه يك عبارت منطقي جهت بررسي شرايطي خاص در نقطه مورد نظر از برن �
وقف است كه در حين اجرا، در صورتي كه اين شرايط برقرار نباشد برنامه مت

.شود يا روتين پردازش استثنا فراخواني مي گرددمي 

assert (x>0 and A=0) or (X=0 and A>B+10)


