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برنامه�
ا مجموعه اي از عمليات است كه بايد به ترتيب خاصي بر روي داده ه•

.اجرا شوند

تفاوت بين زبان ها�
هاانواع داده •
موجودعمليات •
مكانيزم كنترل ترتيب اجراي عمليات برروي داده ها•
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ناحيه ذخيره داده ها در كامپيوتر حقيقي �
حافظه ، ثباتها و رسانه هاي خارجي•
مه ساختار نسبتا ساده اي از بيت ها دارند كه به صورت بايت يا كل•

.گروه بندي مي شوند
به صورت ايستا •

ناحيه ذخيره داده ها در كامپيوتر مجازي�
ساختار پيچيده اي دارند •
كاراكتريآرايه ها، پشته ها،اعداد،رشته هاي •
به صورت پويا •
داده براي گروهبندي زمان اجراي يك يا استفاده ازاصطالح شئ •

هاچندقطعه  ازداده 
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شئ داده•
محلي است كه مقادير داده در آنجا  است،ظرفي براي مقاديرداده •

.ذخيره وبعدا بازيابي مي شوند
داده توسط مجموعه اي ازصفات مشخص مي شودكه مهم شئ يك •

استترين آنها نوع داده 
ن صفات ،تعدادو نوع مقاديري را تعيين مي كنند كه شئ داده ممك•

است حاوي آنها باشد و همچنين سازمان منطقي آنها
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:انواع اشياي داده�
 بعضي از اشياي داده كه درحين اجراي برنامه وجود دارند توسط•

وفايل  برنامه نويس تعريف شده اند مانند متغيرها ، ثوابت ،آرايه ها
ها
امه برنامه نويس انها رابا استفاده از اعالن ها ودستورات زبان ،دربرن•

.ايجاد ودستكاري مي كند

.بعضي ديگر از اشياي داده توسط سيستم تعريف مي شوند•
نها تا در حين اجراي برنامه از آ.كامپيوتر  مجازي آنها را  ايجاد مي كند•

.براي ذخيره داده ها استفاده كند
.مستقيما در اختيار برنامه نويس قرار نمي گيرند •
اي مانند پشته هاي زمان اجرا، ركوردهاي فعاليت زير برنامه ها ،بافره•

فايل وليست هاي فضاي آزاد
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مقدار داده �
.ند با الگوي خاصي از بيت ها در حافظه كامپيوتر نمايش داده مي شو�
.به صورت عدد ، كاراكتر يا اشاره گر به شئ داده ديگر مي باشد�

تفاوت شئ داده و مقدار داده �
نمايش شئ داده به صورت محلي در حافظه�
.مقدار داده به صورت الگويي از بيت هاست�

است معنايش اين است كه Bحاوي مقدارAوقتي ميگوييم شئ داده �
.است  Bاست حاوي الگوي بيتي Aبلوكي از حافظه كه نشانده 
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:مثال�

Aمحلي در حافظه كامپيوتر به نام : شئ داده �
A:

    10001:                              مقدار داده�
در برنامه استفاده مي شود  17الگوي بيتي است كه هر وقت از عدد •

مترجم از ان استفاده مي كند   

:         متغير مقيد •

A:
                                                    .مقيد مي شود 17شئ داده به مقدار داده ي •

0000000000010001
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طول عمر �
.زماني كه متغير بوجود مي آيد تا زماني كه از بين مي رود �
.هر شئ داده نيز داراي طول عمر مي باشد �

شئ داده ي اوليه�
داده حاوي مقداري باشد كه هميشه به عنوان يك واحد شئ اگر �

. دستكاري شود
.براي يك مقدار داده باشدحافظه داراي يك محل اگرتنها •
.داده اوليه نيستشئ آرايه    •

ساختمان�
اگر شئ داده ،مجموعه اي از ساير اشياي داده باشد�
مانند آرايه �
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.يك شئ داده در طول عمر خود انقياد هاي گوناگوني را مي پذيرد•

انواع انقياد •
ايجاد در زمان ترجمه برنامه : نوع•

نسبت دادن مجموعه اي از مقادير كه شئ داده مي تواند بپذيرد به آن شئ�

انقياد محل ذخيره در حافظه، كه شئ داده در آنجا نمايش داده : محل•
ي مي شود،مستقيما توسط روالهاي مديريت حافظه كامپيوتر مجاز

.تغيير نمي كند
نتيجه عمل انتساب : مقدار•
حين  انقياد به يك يا چند نام كه بوسيله ي آن،به اشياي داده در:نام •

ط اجراي برنامه مراجعه مي شودتوسط اعالن ها تعيين مي گردد وتوس
.فراخواني  ريزبرنامه وبرگشت از ان اصالح مي گردد

ن انقياد شئ داده به يك يا چند شئ داده اي كه به عنوان اجزاي ا:اجزا•
ره است توسط مقدار اشاره گر نمايش داده مي شود وبا تغيير در اشا

.  گر اصالح مي شود
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متغير�
ودشئ داده اي است كه توسط برنامه نويس تعريف ونامگذاري مي ش•
.مقدار ان با عمليات انتساب تغيير مي كند•
intمانند• a  ،char b

ثابت•
 يك شئ داده با نام است كه مقداري به آن نسبت داده مي شود ودر•

.طول عمر آن ثابت است
Constمانند• int max=30;  درزبانc

ثابت ليترال•
استثابتي است كه نام آن همان نمايش مقدارش •
.است 21، يك شئ داده با مقدار 21مانند •
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cمثال در زبان �

Const int MAX=30;

Int N;

N=27;

   N=N+MAX;

  ”MAX, N, “30” ,”27:دادهاشئاي �

   N: متغير�

  MAX:ثابت�

30,27:ثابت ليترال�
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ماندگاري داده�
مشخص شدن طول عمر متغيرها در برنامه با زمان اجراي برنامه �
مي گوييم داده ها .طول عمر داده بيشتر از يك اجراست �

.ماندگارهستند وبين اجراهاي مختلف برنامه وجود دارند

ماندگاري�
ازبين نرفتن انقياد مكان ومقدار بعد از اتمام برنامه�

كاربرد در سيستم رزرواسيون هواپيما�
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نوع داده اوليه �
عريف بر روي آنها تگوناگوني داده اوليه كه عمليات اشياي اي از دسته �

.مي شوندساخته مي شوند و در زبان 
...انواع كاراكتري ،صحيح، حقيقي ومثل  �

data type -نوع داده�
داده به همراه مجموعه اي  ازعمليات براي ايجاد ازاشياي دسته اي  �

ودستكاري آنها

آرايه كه از نوع داده اوليه ساخته شده است پس آرايه يك نوع  �
.داده است
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.ندزبان ممكن است به برنامه نويس اجازه دهد انواع جديدي راتعريف ك�

اوا مهم بين زبان هاي قديمي مثل فرترن وزبان هاي جديد مثل جتفاوت �
.ندبه انواع داده هايي مربوط مي شود كه توسط كاربران تعريف مي شو

در دو سطح بررسي نوع داده �
مشخصات �
پياده سازي�
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عناصراصلي مشخصات يك نوع داده�
صفات �
مقادير�
هازير نوع �
عمليات�
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صفات�
نعمرآداده مثل نوع داده ونام درطول هرشئ اصلي ثابت بودن صفات �
داده  ازشئ يبخشازصفات درتوصيفگر به عنوان ذخيره سازي بعضي �
درحين  داده هستند وشئ بقيه صفات فقط براي تعيين نمايش حافظه �

دادهشئ مثل آدرس .اجراي برنامه صريحا ظاهر نمي شوند
 داده حاويشئ داده،متفاوت ازمقداري است كه ازشئ مقداريك صفت �

.آن است
متمايز كردن اشياي داده را از آن نوع داده �
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مقادير�
 تعييناشياء آن رابراي اي ازمقاديرممكن اشياء داده، مجموعه انواع �

.مي كنند
 مجموعه اي از مقادير صحيح را تعيين مي:مانند نوع داده صحيح�

.كند
مجموعه مرتب�

شونداي ازمقادير كه توسط نوع داده اوليه تعريف مي مجموعه �
.  مجموعه مرتب داراي كمترين و بيشترين مقدار است�
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زير نوع�
وع از نوع بزرگتر باشد،آن را زير نوع و نبخشي اگر نوعي به عنوان �

.بزرگتر را ابر نوع مي گويند
.ابر نوع است  intزيرنوع و   short int:    مثل�
.زير نوع ها ميتوانند عمليات مربوط به ابر نوع را به ارث ببرند�
.را به ارث ميبرد   intعمليات نوع   cدر   charنوع : مثل�
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عمليات�
.وندتعيين مي كند كه آن نوع اشياي داده چگونه بايد دستكاري ش�
عمليات اوليه�

.از زبان تعريف مي شوند يبه عنوان بخش�
عمليات تعريف شده�

وان توسط برنامه نويس به شكل زير برنامه يا اعالن متد به عن�
.بخشي از تعريف كالس هستند

.هر عمليات يك تابع رياضي است �
 نتيجه مشخصي) يا آرگومان ها(يعني به ازاي هر آرگومان ورودي �

.دارد
دامنه عمليات �

مجموعه اي از مقادير ورودي است كه آن عمليات بر روي آن �
.تعريف شده است 
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)ادامه(عمليات �
بردعمليات�

مجموعه اي از نتايج ممكن �
عملكرد �

.نتايج توليد شده براي هر مجموعه اي از آرگومان ها�
الگوريتم�

 مشخص مي كند كه محاسبات چگونه بر روي آرگومان هاي ورودي�
.انجام شود تا نتايج مطلوب حاصل شود

.الگوريتم عملكرد يك عمليات را مشخص مي كند�
براي مشخص كردن عملكرد عمليات ضرب ،استفاده از جدول �

.ضرب به جاي الگوريتم ضرب دو عدد
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امضاي عمليات�
و آرگومانها درامضاي يك عمليات ،تعداد،ترتيب و انواع داده ي �

.ترتيب و نوع داده ي نتيجه را مشخص مي كند
Result type      Op name:arg type*…*arg type

:  عمليات جمع�
+: integer * integer     integer 

.جمع عمليات دو دويي است�
:عمليات جذر�

Sqrt : real      real
.جذرعمليات يكاني است�
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اضي گاهي تعيين مشخصات دقيق يك عمليات به صورت تابع ري�
.،دشوار است 

چهار عامل دشوارشدن تعريف زبان برنامه سازي �
.عملياتي كه براي ورودي هاي خاصي تعريف نشده اند�
آرگومان هاي ضمني�
)نتايج ضمني(اثرات جانبي �
خود اصالحي�
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.عملياتي كه براي ورودي هاي خاصي تعريف نشده اند�

ي از عملي كه برروي دامنه خاصي تعريف شده ممكن است براي بعض�
.ورودي هاي روي ان دامنه تعريف نشود

تشخيص دامنه واقعي كه عمليات بر روي آن تعريف نشده است �
.مشكل است

مانند تقسيم بر صفر�

 مجموعه اي از اعداد كه در عمليات محاسباتي منجر به سرريز يا�
.پاريز شوند
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آرگومان هاي ضمني�
 عمليات ممكن است با استفاده از متغيرهاي عمومي يا ارجاعات به�

شناسه هاي غير محلي ،به آرگومان هاي ضمني ديگري دستيابي 
.داشته باشند

ت با توجه به اين آرگومان هاي ضمني تعيين تمام داده هايي كه تح�
.تاثير يك عمليات قرار مي گيرند دشوار است 

)نتايج ضمني(اثرات جانبي�
ز عمليات ممكن است عالوه بر وظيفه ي اصلي خود اعمال ديگري ني�

.انجام دهند
.تعيين مشخصات برد عمليات را دشوار مي كند�
مانند در فراخواني تابع جمع،ممكن است تابع عالوه بر �

.مقداربرگشتي،آرگومان هاي ورودي خود را نيز اصالح كند
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)حساسيت به سابقه(خود اصالحي�
د عمليات ممكن است ساختار داخلي،اعم از داده هاي محلي يا حتي ك�

خود را اصالح كند

ه نتايج حاصل از عمليات براي مجموعه خاصي از آرگومان ها ،نه تنها ب�
كه  ان آرگومان ها ،بلكه به سابقه فراخوانيهاي قبلي وآرگومان هايي

ات در هر فراخواني ارسال مي شوند بستگي دارد مي گوييم اين عملي
.در عملكرد خود به حساسيت سابقه دارد

پايه توليد عدد (عدد دانه اگر در مولد عدد تصادفي : مانند�
.تغيير نكند عدد تصادفي توليد نمي شود)تصادفي
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عناصراصلي پياده سازي يك نوع داده�
نمايش حافظه مربوط به اشياي داده ومقادير آن نوع�
ر مجموعه اي از الگوريتم ها يا رويه هايي است كه عمليات آن نوع را ب�

.حسب دستكاري هاي نمايش حافظه تعريف مي كند
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نمايش حافظه �
ه حافظه مربوط به انواع داده اوليه تحت تاثير كامپيوتري است ك�

.برنامه را اجرا مي كند
ت براي مثال، نمايش حافظه براي مقادير صحيح يا حقيقي،به صور�

.نمايش دودويي يا مميز شناور مي باشد
بر  اگر از نمايش هاي سخت افزاري استفاده شود انگاه عمليات اصلي�

ه روي ان نوع ،مي تواند با استفاده از عملياتي پياده سازي شود ك
.توسط سخت افزار ارائه شده اند

د به اگر از نمايش هاي سخت افزاري استفاده نشود ،عمليات بايد باي�
.  دطور نرم افزاري شبيه سازي شوند وكارايي عمليات كاهش مي ياب
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ادامه�

 ، فرترن وپاسكال از نمايش سخت افزاري استفادهCدرزبان هاي �
مي شود 

زيرا در اين زبان ها استفاده بهينه از حافظه وسرعت اجرا ،از اهداف �
.مهم است

.صفات داده توسط كامپايلر تعيين مي شود�

در زبان هاي ليسپ وپرولوگ از نمايش نرم افزاري استفاده مي �
.كنند

.زيرا هدف اين زبان ها قابليت انعطاف است�
 صفات شئ داده در زمان اجرا در يك توصيفگر وبه عنوان بخشئ از�

.شئ داده ذخيره شوند
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نكات مربوط به نمايش يك شئ داده�
.نمايش يك شئ داده ،مستقل از محل آن در حافظه �

.لذا هر شئ داده مربوط به يك نوع خاص نمايش يكساني دارند�
تعداد (نمايش حافظه برحسب اندازه بلوك حافظه مورد نياز �

ده و طرح كلي صفات ومقادير دا)كلمات،بايت ها وبيت هاي مورد نياز
.در اين بلوك توصيف مي شود

مايش معموال آدرس اوليه كلمه يا بايت چنين بلوكي از حافظه،براي ن�
.محل شئ داده بكار ميرود
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سه روش پياده سازي عمليات�
به صورت عمليات سخت افزاري�

اگرمقادير صحيح به كمك نمايش سخت افزاري ذخيره  :مانند�
خت شوند،انگاه مي توان جمع وتفريق نيز با استفاده از عمليات س

.افزاري پياده سازي كرد
به صورت زيربرنامه ي رويه يا تابع�

ازي عمليات جذرگيري كه بصورت زيربرنامه هايي پياده س:مانند �
.ميشود

.تمام عمليات بايد شبيه سازي نرم افزاري شود �
.به صورت دستوراتي در داخل برنامه نوشته شوند�

امه شبيه سازي نرم افزاري است دستورات زيربرنامه ،در داخل برن�
.كپي مي شوند

مانند تابع قدرمطلق�
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نمايش نحوي داده�
.مستقل از مشخصات وپياده سازي انواع داده است�
intمانند � x

چند  xدرس آچند بايت دارد xدر اين نمايش نحوي مشخص نيست �
.....و
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اعالن�
دستوري از برنامه است كه نام ونوع اشياي داده اي را كه درحين �

اجراي برنامه موردنياز هستندوهمچنين طول عمر اشياي داده را 
.مشخص مي كند

float a ,bمانند �
 اين اعالن نشان مي دهد كه در شروع برنامه نياز به دوشئ داده از�

 a,bاست  وهم چنين اين اشياء در طول عمرشان به  floatنوع 
.مقيد مي شوند

انواع اعالن�
.توسط برنامه نويس مشخص مي شود: صريح�
.توسط خود سيستم مشخص مي شود):پيش فرض(ضمني�

بدون اعالن صريح استفاده مي  Indexمثال در فرترن از متغير�
د واعالن صريح هم وجود دار.شود ونوعش صحيح تعيين مي شود

Real indexمانند 
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)ادامه(انواع اعالن �
.در زبان پرل انتساب مقداري به متغير،آن را اعالن مي كند�

     ’abc=‘a string$  #االن يك متغير رشته اي است abc$مانند�
قابليت هاي اعالن�

داده ثابت شئ مقدار تعيين �
اوليه متغيرها تعيين مقدار �
فظه محل حافظه خاص يا نمايش حاانقياد به گاهي جزييات پياده سازي مثل �

.ويژه نيزمشخص مي شود
اعالن ها مي تواننداطالعاتي راجع به عمليات رابراي مترجم زبان فراهم �

.درحين ترجمه هر عمليات نيازبه امضاي هرعمل است.كنند
float sub(intمانند � x,float y)  اين الگو مشخص مي كند كهsub بايد داراي امضاي زير باشد.
�Sub: int * float         float
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اهداف اعالن�
انتخاب نمايش حافظه�

قرار دادن اطالعاتي راجع به نوع داده وصفات شئ داده در اختيار �
.مترجم زبان قرار مي دهد

مديريت حافظه �
اطالعاتي راجع به طول عمر اشياي داده مي دهد كه منجر به �

.مديريت حافظه بهتري شود
عمليات چند ريختي�

دو جمع صحيح،اعشاري،الحاق مي تواندمبين عمليات + نماد �
.مجموعه باشدرشته،اجتماع دو 

.براساس نوع آرگومان هايش چندين عمل انجام مي دهد�
كنترل  نوع�

ويا مهمترين هدف اعالن ها، كنترل نوع ايستا به جاي كنترل نوع پ�
.است



فهرست مطالب
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خواص انواع واشياء�

انواع داده اسكالر�

انواع داده مركب�

دادهاشياء 
مقادير ثابت و متغييرها

انواع داده و اعالن
كنترل نوع و تبديل نوع

انتساب و مقداردهي

انواع داده عددي
شمارشئانواع داده 

انواع داده بولي
انواع داده كاركتري

رشته هاي كاركتري
داده برنامه نويساشياء اشاره گرها و 

فايلهاي ورودي و خروجي
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سوال�
   0011.…11100101100دنباله بيتي روبه رو را در نظربگيريد�
اين دنباله بيتي مبين چه اطالعاتي است؟�
 آيا مي توان گفت نشان دهنده ي يك مقدار صحيح يا دنباله اي از�

كاراكترها يا يك دستور است؟
ند آيا عمليات اوليه سخت افزار براي جمع صحيح مي تواند كنترل ك�

كه آيا دو آرگومانش از نوع صحيح است يا خير؟
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.هيچ راهي براي تشخيص وجود ندارد�

.داده ها وقتي در سخت افزار نگهداري مي شوند، هيچ نوعي ندارند�

وع را كه به سخت افزار نزديك است نمي توانيم خطاي نماشين  در زبان �
.تشخيص دهيم

نادرستهاي آرگومان مثل عمليات جمع با      �

وع درسطح سخت افزاري كامپيوترهاي معمولي قادربه تشخيص خطاي ن�
.نيستند
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كنترل نوع�
ن هر عملياتي كه در برنامه انجام مي گيرد تعداد ونوع آرگومان هاي آ�

.درست باشد
                                                          X=A+B*Cمثال �

ين قبل از اجراي اين دستور،سه عمليات جمع، ضرب وانتساب تعي�
مي شوند كه هر كدام دو آرگومان از نوع مناسب را دريافت مي 

.كنند

امتياز اصلي استفاده از زبان سطح باال�
ه در و برنامدهد زبان مي تواندبراي تمام عمليات كنترل نوع انجام  �

.مقابل خطا محفوظ باشد

.كنترل نوع به دو روش پويا و ايستا انجام مي شود�
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كنترل نوع پويا�

.ميشوداجرا انجام در زمان �

.صورت مي گيردخاصي بالفاصله قبل از  اجراي عمل �
در هر شئ داده يك برچسب نوع قرار مي گيرد كه نوع آن شئ داده را �

.مشخص ميكند

 مانند يك شئ داده صحيح كه هم مي تواند شامل مقدار صحيح وهم شامل�
.باشد”صحيح“برچسپ نوع 
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)ادامه(كنترل نوع پويا �
ي زبان هاي برنامه سازي ليسپ و پرولوگ كنترل نوع پويا انجام م�

.دهند
.در اين زبان ها نوع متغيرها اعالن نمي شود�
مشخص نيست ودر حين  BوA،نوع متغير  A+Bبراي مثال در �

قبل از هر عمل جمع، در  BوAو انواع .اجراي برنامه تغيير ميكند
.زمان اجرا بايد كنترل شود

درزبان هاي بدون اعالن ،متغيرها را بدون نوع مي گويند زبرا نوع �
.ثابتي ندارند
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مزاياي كنترل پويا �
.قابليت انعطاف در طراحي برنامه است�

ن زيرا نوع شئ داده اي كه به نام متغيرها نسبت داده مي شود ممك�
است در حين اجراي برنامه تغيير كند ورهايي برنامه نويس از 

بسياري از محدوديت ها 
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معايب كنترل پويا �
.اشكالزدايي برنامه وحذف تمام خطاهاي نوع آرگومان مشكل است �

ست درحين تست برنامه،تمام مسيرهاي اجرايي ممكن را نميتوان ت�
.كرد

شوندحافظه بيشتري مصرف مي �
زيرا دراين نوع الزم است اطالعات مربوط به نوع در زمان اجراي �

.برنامه نگهداري شوند
.بايد به صورت نرم افزاري پياده سازي شود�

.زيرا  سخت افزار به ندرت از آن پشتيباني مي كند�
ز چون كنترل نوع بايد هميشه قبل ا(كاهش سرعت اجراي برنامه�

.)اجراي هر عملي صورت گيرد
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كنترل نوع ايستا�
.در زمان ترجمه برنامه انجام مي شود�
.در زمان ترجمه انقياد همه متغيرهابه يك نوع مشخص مي شود�
در اعالن ها به صورت صريح يا ضمني مشخص شدن اطالعات �

آنو نتايج داده هاي آرگومان براي هر عمل ،تعداد،ترتيب و نوع �
ر درعمليات اوليه اين اطالعات بخشئ از تعريف زبان است اما د�

ح زيربرنامه ها  وكالس ها برنامه نويس بايد انها را به طور صري
مشخص كند

براي هر متغير،نام نوع شئ داده�
ه نوع هر شئ داده مربوط به نام متغير بايد درحين اجراي برنام�

.ثابت بماند
نوع هر شئ داده ي ثابت�

.شكل نحوي يك ليترال ،نوع آنرا نشان مي دهد�
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امتيازات كنترل نوع ايستا�
راي چون تمام مسيرهاي اجرايي كنترل مي شود الزم نيست تستي ب�

.بگيردخطاهاي نوع صورت 
.نيازي به برچسب انواع در زمان اجرا نيست �
.نيازي به كنترل نوع پويا نخواهد بود�

استفاده بهينه از حافظه وافزايش سرعت اجرا�
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معايب كنترل نوع ايستا �
از  در اغلب زبان ها به دليل وجود بعضي از ساختارهاي زبان دربعضي�

.موارد كنترل نوع ايستا انجام نمي شود
روش هاي برطرف كردن اين عيب�

كنترل نوع پويا �
هزينه حافظه اين روش باالست زيرا برچسب نوع مربوط به �

.اشياي داده بايد درزمان اجرا ذخيره شوند
.عمليات كنترل نشوند�

.منجربه خطاي ظريف مي شود�
.اگر هزينه روش كنترل پويا زياد باشد قابل قبول است�
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زبان قوي�
برطرف ) در زمان ترجمه(اگر بتوانيم خطاهاي نوع را به طور ايستا�

.كنيم اين زبان از نظرنوع، قوي است
.ر عكسزباني كه از نظرنوع قوي است امنيت برنامه ما را باال مي برد وب�
  f:s   rبا امضاي fمانند اجراي تابع �

امنيت نوع دارد و نوع  fتوليد نكندتابع  rمقداري خارج از  fاگر  �
.نتيجه هم درست است

.تعداد كمي از زبانهاي امروزي ازنظرنوع قوي هستند�
قوي  اگر تبديل يك نوع به نوع ديگر رامحدود كنيم به تعيين نوع�

.نزديك مي شويم
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استنتاج نوع�
 مي توان اطالعات نوعي را كه ازقلم افتاده اند،ازساير انواع تعريف�

.شده استنتاج كرد
اگر تفسير مبهم نباشد نيازي به اعالن نوع  MLمثال در زبان �

كه مساحت مستطيل را بدست مي ( areaبراي مثال تابع .نيست
)آورد

Int=length*width:Fun  area(length:int,width:int)
مي  اگر نوع يكي از پارامترها مشخص باشد دو نوع ديگر نيز مشخص�

.شود
Int=length*width:Fun  area(length,width )

=length*width:Fun  area(length:int.width)

Int=length*width:Fun  area(length,width:int)
اعالن زير نامعتبر است زيرا نوع آرگومان هاي ان مبهم است   �

=length*width:Fun  area(length,width )                   
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:تبديل نوع

ي آرگومانين كنترل نوع، نوع مورد انتظار با نوع واقعي اگر درح�
:يكسان نباشد آنگاه

.اعالن خطا وانجام فعاليت مناسبي صورت مي گيرد�
تغيير  تبديل نوع صورت مي گيردتا نوع آرگومان واقعي به نوع درستي�

.كند
تبديل نوع عملياتي با امضاي زير است �

type2      Conversion:type1
يگر تبديل نوع، شئ داده را گرفته، شئ داده متناظر با آن را در نوع د�

.توليد مي كند
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:تبديل نوع به دو صورت انجام مي گيرد�
س توابع ازپيش ساخته كه توسط برنامه نوياي استفاده ازمجموعه �

.فراخواني مي شود
را به نوع Xمقدار X(int)باشد floatاز نوع Xاگر  Cدر زبان �

.صحيح تبديل مي كند
.تبديل ضمني، به طور خودكار فراخواني مي شود�

،تركيبي از ”+”در پاسكال، اگر آرگومانهاي عمليات محاسباتي مثل�
به  حقيقي و صحيح باشند شئ داده قبل از عمليات به طور ضمني

.نوع حقيقي تبديل مي شود
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تبديالت ضمني�
گسترش يا ارتقا�

.در اين تبديل اطالعات از بين نمي روند�
حقيقيتبديل مقادير صحيح به �
short intدر فراخواني : مانند � long int  

محدودكننده�
.در اين تبديالت اطالعات از بين مي رود�
تبديل مقدار حقيقي به صحيح �
 را نمي توان به صورت مقدارصحيح نمايش داد اين 1/5مقدار :مانند �

.تبديل مي شود 2يا  1مقدار به 
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ند در در زبانهايي كه كنترل نوع پويا  را پشتيباني مي كن�
ورت صورتي كه عدم تطابق نوع صورت گيرد تبديل ضمني ص
است  ميگيرد وتبديالت محدود كننده در صورتي امكان پذير

.داده مقدار مناسبي داشته باشند اشياي كه 
قابل تبديل  1/5مي تواند به مقدار صحيح تبديل شود ولي  1/0مانند�

.نيست

رار در كنترل نوع ايستا،كد اضافي در برنامه ي ترجمه شده ق�
نجام نقطه ي مناسبي از اجرا ادر تا عمليات  تبديل را ميگيرد 

.دهد
نده چون اجراي كارامد صفت مطلوبي است از تبديل ضمني محدودكن�

.جلوگيري مي شود
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.ودنوع ممكن است چندين بار بيشتر از خودعمليات انجام شتبديل �
اعداد به صورت  رشته كاراكتري    PL/Iمثال در زبان كوبول و  �

.ذخيره ميشوند
:براي عمل جمع دراين زبان ها نياز به دو تبديل نوع داريم �

تبديل نمايش حافظه كاراكتري به نمايش حافظه دودويي�
حافظه كاراكتريدودويي به نمايش حافظه تبديل نمايش  �
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.دو فلسفه در مورد وجود تبديل نوع ضمني در زبان وجود دارد�
طا در پاسكال وادا تبديل نوع ضمني وجود ندارد وعدم تطابق نوع،خ�

.مي باشد
ي تبديل ضمني وجود دارد در عدم تطابق نوع، كامپايلر سعي مcدر �

تا  كند بهترين عمليات تبديل را در برنامه كامپايل شده قرار دهد
.تغيير نوع مناسبي صورت گيرد

.عدم تطابق نوع يك خطاي متداول برنامه نويسي است�



فهرست مطالب
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خواص انواع واشياء�

انواع داده اسكالر�

انواع داده مركب�

دادهاشياء 
مقادير ثابت و متغييرها

انواع داده و اعالن
كنترل نوع و تبديل نوع

مقداردهي اوليهانتساب و 

انواع داده عددي
شمارشئانواع داده 

انواع داده بولي
انواع داده كاركتري

رشته هاي كاركتري
داده برنامه نويساشياء اشاره گرها و 

فايلهاي ورودي و خروجي
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انتساب�
اين  داده استشئ عمليات اصلي براي تغيير انقياد يك مقدار به يك �

.اثرجنبي عمليات استتغيير 
.وليسپ، انتساب ،مقداري را بر مي گرداند cدر زبانهاي �

اين مقدار يك شئ داده است كه حاوي يك كپي از مقدار نسبت �
.داده شده است

Assignment(=) :int1*int2              int3
.مي گرداندندر پاسكال، انتساب،مقداري را بر�

Assignment(:=) :int1*int2        void
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:را در نظربگيريد x:=xمثال انتساب �
مقدار راست يا مقدار سمت راست شئ داده�

�X  سمت راست،به مقدار موجود در شئ داده اي كه داراي نام است
.مراجعه مي كند

مقدار چپ يا مقدار سمت چپ شئ داده�
�X  سمت چپ به محلي از شئ داده كه حاوي مقدار جديد خواهد

.بود مراجعه مي كند
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مراحل انتساب�
.مقدار چپ اولين عبارت عملوند را محاسبه كن�
.مقدار راست دومين عبارت عملوند را محاسبه كن�
مقدار راست محاسبه شده را به شئ داده مقدار چپ محاسبه شده �

.نسبت بده
.مقدار راست محاسبه شده را به عنوان نتيجه عمليات برگردان�
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تساوي وهم ارزي�
  Zork       ،A           2+3دو برداشت از دستور انتساب روبه رو در زبان �

5برابر Aمقدار �
2+3برابر عبارت Aمقدار �

مشخص مي كند از كدام  Aداده هاي زبان ايستا باشد نوع اگرنوع �
تساب واگر پويا باشد هردو معنا قابل استفاده وان.كنيممعنا استفاده 

.مبهم مي شود
هم = عملگرولي .دهدمقدار هم ارز رانسبت مي  isدر زبان پرولوگ عملگر �

نماد انتساب و هم نماد مقايسه منطقي

A is 2+3 ,A =5.

A=2+3,A=5.
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:  مقدار دهي اوليه�

متغير فاقد مقدار اوليه �
داده است كه ايجاد مي شود ولي هنوز مقداري به آن داده يك شئ �

.نشده است
عامل مهمي براي بروز خطا در برنامه نويسي �



فهرست مطالب
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خواص انواع واشياء�

انواع داده اسكالر�

انواع داده مركب�

دادهاشياء 
مقادير ثابت و متغييرها

انواع داده و اعالن
كنترل نوع و تبديل نوع

مقداردهي اوليهانتساب و 

انواع داده عددي
شمارشئانواع داده 

انواع داده بولي
انواع داده كاركتري

رشته هاي كاركتري
داده برنامه نويساشياء اشاره گرها و 

فايلهاي ورودي و خروجي
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اشياي داده ي اسكالر�
.داده خود فقط يك صفت دارنداشياي وجود دارند كه براي اشيايي �

است و ...) ،1،5(نوع صحيح داراي يك مقدار صحيح شئ يك :مثل�
.بدست آيدشئ هيچ اطالعات ديگري نمي تواند ازآن 

.اسكالر از معماري سخت افزار پيروي مي كننداشياي �



انواع داده اسكالر

65ر جوكا: مدرس  –انواع داده اوليه : فصل پنجم   -طراحي وپياده سازي زبان هاي برنامه سازي 

داده عددیاع انو�

شمارشئانواع داده �

انواع داده بولی�

انواع داده کارکتری�

صحیحانواع 
اعداد حقیقی ممیز شناور
اعداد حقیقی ممیز ثابت

اعداد موهومی
اعداد گویا
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:انواع صحيح�
.انواع داده عددي،اعدادحقيقي و صحيح هستندمتداولترين �

 عددي عمليات با ها كامپيوتر روي بر ومحاسباتي عددي داده نمايش خواص�
.است متفاوت شود مي بحث معمولي رياضيات در كه ومحاسباتي
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:انواع صحيح
:مشخصات�

.داده از نوع صحيح، نوع استشئ صفت براي يك مهمترين   �
.براي انواع صحيح  زيرمجموعه ي مرتبي از اعداد صحيح : مقادير    �
عمليات     �

محاسباتي عمليات �
دودويي وعمليات يكانيعمليات �

 BinOp: integer * integer      integer

Unaryop : integer      integer
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:انواع صحيح
رابطه اي                                                      عمليات �

   RelOp: integer *integer boolean

                          انتساب�

assignment: integer*integer  void    

assignment: integer*integer       integer

عمليات بيتي�

BinOp: integer * integer    integer
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:انواع صحيح
پياده سازي�

ورت از تعريف در زبان، نمايش حافظه و عمليات بر روي آنها بصبعد  �
.سخت افزاري پياده مي شود

سه نمايش حافظه براي اعداد صحيح
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:انواع صحيح
)ادامه(پياده سازي�

اولينمايش �
ا نوع ايستا ركنترل در مواردي امكان پذير است كه زبان، اعالنها و     �

)Cمثل فرترن و.(مي كندبراي مقادير صحيح فراهم 
نمايش دومي �

داده صحيح رادوبرابرمي كندشئء حافظه براي يك :عيب  �
عمليات روي آن بصورت سخت افزاري قابل پياده سازي مي :امتياز   �

)مثل ليسپ.(باشد
نمايش سومي  �

در حافظه صرف جويي مي شود ولي براي عمليات سخت افزاري بايد �
.   ردمقدار را از توصيفگر تفكيك كردو پس از انجام عمليات آن را درج ك
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:انواع صحيح�
بازه هازير �

مشخصات�
.استزيربازه اي از نوع داده صحيح،زير نوعي ازنوع داده  صحيح �
5تا 5-يا از  10تا 1اعالن اعداد صحيح :براي مثال�

A:1…10)پاسكال(

A:integer range 1….10)ادا( 

.نوع زير بازه عمليات نوع صحيح رادارا مي باشد�



)ادامه(انواع داده اسكالر

72ر جوكا: مدرس  –انواع داده اوليه : فصل پنجم   -طراحي وپياده سازي زبان هاي برنامه سازي 

:انواع صحيح
زيربازه ها�

پياده سازي�
نياز به حافظه كمتر�
كنترل نوع بهتر�
ري اعالن يك متغير ازنوع زير بازه موجب مي شود تا كنترل دقيقت�

مثال.صورت گيرد
غلط  month :=0تعريف شود دستور  month:1…..10اگر متغير �

.مي باشد ودر زمان كامپايل تشخيص داده مي شود
 ابل زير كنترل زمان اجرا الزم دارد تا مشخص كند مقدار جديد در بازه قاماانتساب �

.قبول قرار دارد يا نه 

month := month+1
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داده عددیاع انو�

شمارشئانواع داده �

انواع داده بولی�

انواع داده کارکتری�

اعداد صحیح
اعداد حقیقی ممیز شناور
اعداد حقیقی ممیز ثابت

اعداد موهومی
اعداد گویا
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:اعداد حقيقي مميز شناور
مشخصات �

مشخص مي  Cدر  floatدر فرترن يا  realمعموالً با صفت نوع داده مثل �
.  شود

.اعداد مميز شناور توسط برنامه نويس مشخص مي شوددقت �
.تپذيراسمحاسباتي،رابطه اي وانتساب  در اعداد حقيقي امكان عمليات �

ه دو اصول مربوط به گرد كردن كمتر اتفاق مي افتد كبدليل �
.مقدار حقيقي با هم مساوي باشند
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:اعداد حقيقي مميز شناور
پياده سازي�

.نمايشهاي حافظه براي اين نوع به سخت افزار بستگي دارد�
  IEEE754استاندارد �
كامل شود�

M )E)بيت23(  بيت8 )S( بيت1 )
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داده عددیاع انو�

شمارشئانواع داده �

انواع داده بولی�

انواع داده کارکتری�

اعداد صحیح
اعداد حقیقی ممیز شناور
اعداد حقیقی ممیز ثابت

اعداد موهومی
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:اعداد مميز ثابت
مشخصات�

براي برخي از داده هاي حقيقي اگر از مميز شناور استفاده كنيم �
خطاي گرد كردن اتفاق مي افتد،مي توان براي اينگونه داده ها از 

.مميزثابت استفاده كرد
)دالر وسنت(اي داده ي پرليمانند اش�

اده عدد مميز ثابت به صورت دنباله اي از ارقام با طول ثابت نمايش د�
.دمي شود ونقطه اعشار در يك نقطه خاصي بين دو رقم قرار مي گير

اعالن عدد مميز ثابت در زبان كوبول�
�X ز را متغير ثابت اعالن مي كند كه سه رقم قبل و دو رقم بعد ا

.اعشار قرار دارد

X PICTURE 999V99
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:اعداد مميز ثابت
پياده سازي�

شبيه  ممكن است توسط سخت افزار پشتيباني شود يا به صورت نرم افزار�
.سازي گردد

و حاوي صفتي به نام فاكتور .داده  استشئ اعشار به عنوان صفت نقطه �
.نشان داده مي شود SFوبا  .مقياس كه تعداد رقم اعشار را ذخيره مي كند

�����*value(x)=rvalue(x)بنابراين �

    
ده رقمي با دو رقم اعشار   PL/I  :Xداده هاي مميز ثابت در   

DECLARE X FIXED DECIMAL (10,2)
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داده عددیاع انو�

شمارشئانواع داده �

انواع داده بولی�

انواع داده کارکتری�

اعداد صحیح
اعداد حقیقی ممیز شناور
اعداد حقیقی ممیز ثابت

اعداد موهومی
اعداد گویا
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:موهومياعداد 
عدد موهومي متشكل از يك جفت از اعداد است كه يكي از آنها  �

.بخش حقيقي و ديگري بخش موهومي را نشان مي دهد
بصورت نرم افزاري: پياده سازي �
بصورت دو بلوك حافظه جدا: نمايش حافظه �
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داده عددیاع انو�

شمارشئانواع داده �

انواع داده بولی�

انواع داده کارکتری�

اعداد صحیح
اعداد حقیقی ممیز شناور
اعداد حقیقی ممیز ثابت

اعداد موهومی
اعداد گویا
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:گویااعداد �
.گويا خارج قسمت دو مقدار صحيح استعدد �

بصورت نرم افزاري: پياده سازي �
بصورت ليست پيوندي: نمايش حافظه �
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دادهاشياء 
مقادير ثابت و متغييرها

انواع داده و اعالن
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شمارشئانواع داده 
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مشخصات�
هم شمارشي به نام ثوابت .ليست مرتبي از مقادير مجزا است�

.خوانده مي شوند
فاده از برنامه نويس اسامي ليترال ها و همچنين ترتيب آنها را با است�

:Cدرمتغيير تعريف .اعالني مشخص مي كند

enum StudentClass {Fresh,Shop,Jonior,Senior} 

درپاسكال ابتدا تعريف نوع سپس تعريف متغيير

Class= {Fresh,Shop,Jonior,Senior}            type   

                                       Class :StudentClass

رابطه اي، انتساب عمليات :شمارشيبر روي نوع داده عمليات  �
)عنصرقبلي(predecssorو)عنصربعدي(successorوعمليات 
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پياده سازي�
 هر مقدار.ساده استشمارشي داده اي از نوع شئ نمايش حافظه براي �

.با اعداد صحيح نمايش داده مي شود
 نمايش آنها از مقادير صحيح ساده تر است زيرا اعداد منفي  وبيت�

.عالمت هم ندارند
،fresh=0:در اساليد قبل  classبراي مثال نوع �

soph=1،junior=2 وsenior=3  بيت  2،براي نمايش فقط
.مورد نياز است 

پياده سازي عمليات�
استفاده از عمليات سخت افزاري مقادير صحيح�
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انواع داده بولي
انواع داده كاركتري

رشته هاي كاركتري
داده برنامه نويساشياء اشاره گرها و 
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مشخصات�
يا  TRUEداده اي است كه يكي از  دو مقدار اشياي از متشكل �

FALSE را مي پذيرد.
.كنندپياده مي شمارشي را با انواع بولي پاسكال و ادا نوع �
, nandانتساب و : عمليات بر روي انواع بولي�

nor,and,or,not   
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پياده سازي�
 trueمقادير . داده بولي يك بيت از حافظه استشئ حافظه براي نمايش �

:به دو روش در اين واحد حافظه نمايش داده مي شوند falseو 
.بيت خاصي از واحد حافظه براي اين مقادير استفاده مي شود�
و مقدار غيرصفر  falseمقدار صفر در كل واحد حافظه نشاندهنده �

.است trueنشاندهنده 
بدليل مصرف زياد حافظه معموالً از مجموعه اي از بيتها در زبان �

. استفاده مي شود

�C ي نوع داده بولين ندارد از نوع صحيح براي اين منظور استفاده م
كند

  falseصفر       مقدار �
trueمقدار غير صفر      �
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مشخصات�
.  داده هاي ورودي وخروجي به صورت كاراكتر ها هستند�
.استداده، كاراكتر اشياي كاراكتري مقدار درنوع �
ته در نظر گرفشمارشي اي از مقادير كاراكتري،بصورت نوع مجموعه �

مثل كاراكترهاي اسكي .مي شود
تشخيصرابطه اي،انتساب،تستهايي براي : عمليات�

 مقادير داده هاي كاراكتري هميشه توسط سخت افزار و: پياده سازي�
مي  زيرا در ورودي وخروجي به كار.شوندسيستم عامل پشتيباني مي 

.روند
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انواع داده مركب�

دادهاشياء 
مقادير ثابت و متغييرها

انواع داده و اعالن
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مقداردهي اوليهانتساب و 

انواع داده عددي
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اي است كه توسط كامپايلر سازماندهي مي شود  پيچيده داده ساختمان 

هاي كاراكتريرشته �
.داده اي است كه از دنباله اي از كاراكترها تشكيل شده استشئ  �

 مشخصات�

:با رشته هاي كاراكتري حداقل به سه روش رفتار مي شود
گر كمتر كاراكترهاي بيشتر از طول رشته ناديده گرفته مي شوند،ا: طول ثابت�

) رجمه تخصيص حافظه در زمان ت.(باشد بقيه رشته با فضاي خالي پر مي شود

lastName: packed array [1…20] of char;                 

افظه تخصيص ح.(حداكثر طول در برنامه اعالن مي شود:طول متغير با حد باال�
) در زمان ترجمه 

ممكن است به طور خودكار در حين اجراي برنامه تغيير :طول نامحدود�
)  تخصيص حافظه پويا.(كند
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عمليات�
الحاق�
عمليات رابطه اي در رشته ها�
انتخاب زيررشته با استفاده از انديس�

در:مثالدانستن ابتدا و انتهاي  زير رشته آن را از رشته انتخاب مي كنند با �
NEXT=STR(6-10)                    فرترن             درزبان 

فرمت بندي خروجي يا شكستن : خروجي –فرمت بندي ورودي �
.داده هاي ورودي فرمت بندي شده به عناصر كوچكتر

انتخاب زير رشته با تطابق الگو�
اين عمليات الگويي است كه بايد جستجو آرگومان يك �

و ديگر رشته اي است كه الگو بايد در آن جستجشود،آرگومان 
.  گردد

رشته هاي پويا�
و )ايستا(  ُ$ABC.ُُيا پويا هستند ايستا درپرل مقادير رشته اي �

ABC”$ “ )پويا(
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سازيپياده �
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ا دارا اينكه زبان نوع اشاره گر را داشته باشد بايد ويژگيهاي زير ربراي �
:باشد

)مرجع يا نوع دستيابي(نوع داده اوليه اشاره گر�
اشاره گر  مي تواند شامل ادرس شئ داده ديگر يا اشاره گر تهي  �

باشد ... و
عمل ايجاد كردن�

اشياي داده -1:تفاوت عمل ايجاد كردن با ايجاد اشياء  با اعالن�
-2)ردستيابي با اشاره گ(ايجاد شده الزم نيست نام داشته باشند

قابل ايجاد در هرنقطه برنامه
عمليات دستيابي به محتويات�

ابي تا محتويات جايي كه اشاره گر به آنجا اشاره مي كند، دستي�
شود
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مشخصات�
ر داده را تعريف مي كند كه مقادياشياي نوع داده اشاره گر دسته از �

ديگري اند اشياي آنها آدرسهاي 
. داده مراجعه كنندشئ اشاره گر ها ممكن است فقط به يك نوع �

)ايستا كنترل (
كنترل .(داده مراجعه كنندشئ گرها ممكن است به هر نوع اشاره �

)نوع پويا



)ادامه(انواع داده مركب

98ر جوكا: مدرس  –انواع داده اوليه : فصل پنجم   -طراحي وپياده سازي زبان هاي برنامه سازي 

پياده سازي�
داده مي شود حافظه نمايش داده اشاره گر به صورت محلي از شئ �

.،شامل آدرس محل ديگري از حافظه است
:شوددو نمايش حافظه براي مقادير اشاره گر استفاده مي  �

واقعيآدرس : مطلق آدرس �
آفستي از آدرس بلوك پايه : نسبي آدرس �



فهرست مطالب
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خواص انواع واشياء�

انواع داده اسكالر�

انواع داده مركب�

دادهاشياء 
مقادير ثابت و متغييرها

انواع داده و اعالن
كنترل نوع و تبديل نوع

مقداردهي اوليهانتساب و 

انواع داده عددي
شمارشئانواع داده 

انواع داده بولي
انواع داده كاركتري

رشته هاي كاركتري
داده برنامه نويساشياء اشاره گرها و 

فايلهاي ورودي و خروجيفايلهاي ورودي و خروجي
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:داده اي با دو ويژگي ساختمان �
ن بر روي حافظه ثانويه مثل ديسك يا نوار تشكيل مي شود و ممك�

.است بسيار بزرگتر از ساير ساختمان داده ها باشد
.باشدطول عمر آن مي تواند بسيار زياد �

انواع فايل�
. متداول ترين فايلها، فايلهاي ترتيبي اند�
فايلهاي متني�
خروجي محاوره اي –ورودي �
فايلهاي دستيابي مستقيم�
فايلهاي ترتيبي شاخص دار�
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فايل هاي ترتيبي�
. ساختمان داده اي مركب از دنباله خطي از عناصر همنوع است�
.نداردطول آن متغير است و حد بااليي �
.داده ها معموالً به صورت كاراكتري اندخروجي –ورودي�
.فايل مي تواند در حالت خواندن يا در حالت نوشتن دستيابي شود�
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مشخصات�

عمليات اصلي بر روي فايل هاي ترتيبي�
بازكردن�
خواندن�

تقال محتويات فعلي فايل را به متغيري در برنامه مشخص شده ان�
.مي دهد

نوشتن�
فايلتست انتهاي �
بستن�
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پياده سازي�
.سيستم عامل مسئول پياده سازي فايلها است�
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فايل متني�

.  از كاراكترها است فايلي �

.استخروجي در اغلب زبانها  –اوليه فايل مربوط به ورودي شكل �

اد و متني را مستقيماً از طريق صفحه كليد مي توان ايجفايلهاي �

.چاپ كرد

ري فايلها شكلي از انواع فايلهاي ترتيبي هستند كه يك ساين �

عمليات ويژه را پشتيباني مي كنند
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ورودي خروجي محاوره اي�
اال اصالح چندين جنبه از ديدگاه معمولي فايلهاي ترتيبي كه در ب�

: مطرح شدند 
.فايل همزمان بايد در حالت خواندن و نوشتن باشد�
.بافر كردن داده در ورودي و خروجي محدود مي شود�

داده هاي جمع شده در بافر خروجي قبل از اينكه درخواست خواندن صادر شود �
.برروي پايانه نمايش داده مي شوند

.اشاره گر موقعيت فايل و تست انتهاي فايل ارزش چنداني ندارند�
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دستيابي مستقيمفايلهاي �

شوندبي مي در فايل ترتيبي عناصر به ترتيبي كه در فايل قرار دارند بازيا�
. دستيابي تصادفي به عناصر غير ممكن است�

.توان به هر عنصر به طور تصادفي دست يافتمي �
به صورت مجموعه اي از عناصر نامرتب سازماندهي مي شود�
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فايل ترتيبي شاخص دار

شبيه فايل دستيابي مستقيم�

ي كند اين نوع فايل امكان دستيابي ترتيبي به عناصر بعدي را فراهم م�
.كه عنصر فعلي بطور تصادفي انتخاب شده است
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