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...مقدمه       

ا را در ساختارهاي كنترلي در زبان برنامه نويسي، چارچوبي اند كه عمليات و داده ه
.برنامه ها و  مجموعه اي از برنامه ها را با هم تركيب ميكند

:  دارد جنبه دواين كار 
در اين  ترتيب مي نامند وكنترل كنترل ترتيب اجراي عمليات است كه آن را �

.فصل بررسي  مي شود
داده ها  كنترل انتقال داده ها بين زيربرنامه ها و برنامه ها است كه آن را كنترل�

).در دو فصل بعد بررسي مي شود(مي نامند 
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:صريح كنترل ترتيب ضمني و 
:تقسيم مي شوندچهار دسته ساختارهاي كنترل ترتيب به 

).رانتزهاپقاعده تقدم عملگرها و مثل (گيرند،ساختارهايي كه در عبارات مورد استفاده قرار مي �

شرطي و  دستوراتمثل (ساختارهايي كه بين دستورات يا گروهي از دستورات به كار مي روند، �

.)تكراري

پيشروي  ندارد، اما موجببستگي برنامه نويسي اعالني، يك مدل اجرايي است كه به دستورات �

.)نويسي منطقي در پرولوگ نمونه اي از آن استبرنامه (. كنترل اجرا در برنامه مي شود

ال كنترل انتقموجب كنترل ترتيب در زير برنامه ها، مثل فراخواني زيربرنامه ها  و همروالها كه �

)9فصل (. از نقطه اي به نقطه ي ديگري از برنامه مي شود
.ندهستندو فقط شامل عبارت افاقد كنترل ترتيب دستورات  APLمثل ليسپ و زبانهايي �
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.)..ادامه(صريح كنترل ترتيب ضمني و 
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 كه است يبرنامه نويس شيوه هاي از يكي ،اعالني برنامه نويسي
 يانب آنها انجام چگونگي شرح بدون محاسبات منطق آن در

 فتوصي با تا مي كنند تالش اعالني برنامه هاي .مي شود
 جامان چگونگي توضيح بجاي برنامه ها نياز مورد عمليات

 كل هب يا و كاهش را برنامه ها درون جانبي تاثيرات عمليات،
بردارند ازميان

 نه و است نياز مورد عملياتي چه دهد توضيح كه برنامه اي هر
.دبپرداز عمليات آن انجام چگونگي توصيف به اينكه



..) .ادامه(كنترل ترتيب ضمني و صريح 

:ندباشضمني يا صريح ساختارهاي كنترل ترتيب ممكن است 

سط اجراي دستورات به صورت پيش فرض توساختار هاي كنترل ضمني ، �
يات ها به عنوان مثال ترتيب اجراي عمل. زبان برنامه نويسي مشخص مي شود

در يك عبارت بدون پرانتز

دتا شوساختار كنترل ترتيب صريح، توسط برنامه نويس تعريف مي �
ل وارد عنوان مثابه .ساختارهاي ضمني تعريف شده توسط زبان را عوض كند

.و برچسب دستورات gotoكردن پرانتز در عبارات رياضي و استفاده از 
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:محاسباتي ترتيب اجرا در عبارات 

عمليات  عبارات وسيله اي قدرتمند و طبيعي براي نمايش دنباله از
.است

؟ مي كنداما برنامه نويس ترتيب اجراي آنها را چگونه درك 
o ن عبارات به هاي كنترل ترتيب كه براي تعيين ترتيب عمليات در ايمكانيزم

.كار مي روند، پيچيده و ظريف اند

oفرمول محاسبه ي ريشه هاي معادله ي درجه دوم را در نظر بگيريد؟: مثال

���� � ��� ���	
�
�

�
�
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:نمايش درختي عبارات 

.مي ناميم عملوندبا در نظر گرفتن عمليات در عبارات آرگومانهاي عمليات را �

ش مشخص است يعني عمليات و عملوندهاي تابعي تركيبكنترل ترتيب در عبارات مكانيزم �
.شوندمي 

لي را كه ريشه درخت عمليات اص كندتركيب تابعي ساختار درختي را به عبارات اِعمال مي �
جاع به نشان مي دهد و گره هاي بين ريشه و برگها، عمليات مياني را نشان مي دهند و برگها ار

.هستند)يا ثوابت(داده ها 

 مليات نتايج ارجاع به داده ها يا ع. ساختار كنترلي عبارات را نشان مي دهد درختي نمايش �
.وددر سطوح پايين تر درخت، به عنوان عملوند هاي عمليات سطوح باالتر محسوب مي ش
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:   عبارت مربوط به محاسبه ي معادله ي درجه ي دوم:مثال

��� � ��� � ���� �∗∗� � �∗�∗� �/��∗��
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:مشكالت 
 B**2بايد قبل يا بعد از   B–آيا -1

.ارزيابي شود
مشخص نيست كه دو ارجاع به -2

مي تواند در يك ارجاع جا  Bشناسه ي 
.داده شود يا خير
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)...ادامه(نمايش درختي عبارات 

 فقط اراتعب ارزيابي ترتيب كه است متداول سازي برنامه زبان يك تعريف در�
 وردم در تا شود داده اجازه ساز پياده به و شود تعريف درخت نمايش سطح در

 شود اجرا اول بايد B– كه حالتي مثل( بگيرد تصميم ارزيابي ترتيب جزئيات
)B**2 يا
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) ...ادامه(ترتيب اجرا در عبارات محاسباتي
)...ادامه(درختي عبارات نمايش                                                              

:نحو عبارات �
ا به برنامه ها بايد درختها راگر عبارات به صورت درختي نمايش داده شوند، در 

دكه يعني بايد نشانه گذاري هايي وجود داشته باش.كردصورت خطي مشخص 
.بتوان درختها را به صورت دنباله اي خطي از نمادها نشان داد

:متداولترين نشانه گذاري ها �
prefix گذاري نشانه
Postfix گذاري نشانه
infix گذاري نشانه
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 :عباراتنحو -نمايش درختي عبارات 

:   prefixنشانه گذاري 
:اين نوع نشانه گذاري داريمدر        
شته خواهند و سپس عملوندها به ترتيب از چپ به راست نو. ابتدا نماد عمليات نوشته مي شود�

.شد
، اين خودش يك عمليات باشد كه اين عمليات داراي عملوند هاي ديگري باشداگرعملوندي �

.قاعده تكرار مي شود
.نيز مي نامند polishدر اين نوع نشانه گذاري پرانتز وجود ندارد، كه آن را عبارات �

طراحي و پياده سازي زبان هاي برنامه نويسي

Cambridgeاز اين نمايش در ليسپ مورد استفاده قرار مي گيرد كه شكلي  Polish  نام
.  و آرگومانهايش در داخل پرانتز قرار مي گيرند، عمليات در اين روش نشانه گذاري . دارد

روع مي شود و بدين ترتيب عبارت مانند ليسي تودرتو است كه هر ليست با يك نماد عملگر ش
.بعد از آن ليستي ازعملوند ها قرار مي گيرد

! نكته
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  (a+b)×  (c-d)شكل درختي عبارت :مثال

را به دست  Cambridge polishو  polishبراي درخت زير ميخاهيم عبارات 
.بياوريم

Polish:     ×+ab-cd
Cambridge polish: (×(+ab)(-cd))     

طراحي و پياده سازي زبان هاي برنامه نويسي

×
+ -

a b c d
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:عباراتنحو -نمايش درختي عبارات

:  postfixگذاري نشانه                          
.است با اين تفاوت كه عملگرها بعد از عملوندها مي آيند prefixهمانند نشانه گزاري �
:postfixمثال قبل نشانه گذاري براي       �

                                                                                      ab+cd-×     
: infixگذاري نشانه 

.براي عمليات دودويي بسيار مناسب است�
.در اين نوع نشانه گذاري عملگر بين عملوندها نوشته مي شود�
.در اين نوع نشانه گذاري از پرانتز هم استفاده مي شود�
.براي عمليات محاسبه اي و منطقي و رابطه اي در رياضيات به كار مي رود�
.براي عملگرهايي كه بيش از دو عملوند دارند مناسب نيست�

طراحي و پياده سازي زبان هاي برنامه نويسي

:براي مثال قبل داريم     
Infix : (a+b)*(c-d)
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:معناي عبارات 
:  prefixعبارات ارزيابي                   

ات را بدانيم، بايد تعداد آرگومانهاي هرعملي. با يك بار پيمايش عبارات مي توانيم آن را ارزيابي كنيم�
.به همين دليل نمادهاي منحصر به فردي براي عملگرها در نظر گرفته مي شود

ازي اين نوع نشانه گذاري عالوه بر صرفه جويي در پرانتز، ارزشهاي خاصي در زبان هاي برنامه س
:دارند، كه مي توان موارد زير را نام برد

.انجام مي شود prefixفراخواني تابع به صورت نشانه گذاري �
وه ي كلي شيبنابراين يك . براي نمايش عملياتي با هر تعدادي از عملوندها به كار گرفته مي شود�

.است
را به راحتي مي توان رمز گشايي كرد و به همين دليل، ترجمه ي عبارات   prefixنشانه گذاري �

prefix به دنباله  اي از كدهاي ساده، انجام پذير است.
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:   prefixالگوريتم رمز گشايي 
:prefixنشانه گذاري رمزگشايي            

 prefixيك عبارت  pفرض كنيد (انجام دهيمبا استفاده از پشته بايد براي اينكار مراحل زير را 
).است
. يك عملگر است، آن را به باالي پشته اضاف كنيد pاگر قلم بعدي در �
.يك عملوند باشد آن را در باالي پشته قرار دهيد pاگر قلم بعدي �
ر روي اگر عملوندهاي مورد نياز يك عملگر در باالي پشته قرار داشت، مي توان عملگر را ب�

.عملوندها اعمال كرداين 
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 پس از قرار دادن هر عملوند در باالي پشته بايد چك كنيم ببينيم آيا تعداد عملوندهاي
.الزم براي عملگر فعلي باالي پشته، وجود دارد يا خير

!عيب 
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: postfixالگوريتم رمز گشايي 
: postfixعبارات ارزيابي               

بعد از  postfix، چون عملگر موجود در نشانه گذاري prefixدر اينجا برخالف نشانه گذاري �
.ده اندعملوندهايش قرار دارد، وقتي عملگري پيمايش مي شود، عملوندهايش قبال ارزيابي ش

اي توليد است، اساس كار بسياري از مفسرها بر سادهاستراتژي ارزيابي و پياده سازي آن چون �
. كد است
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:به صورت زير است postfixالگوريتم مراحل       

.يك عملوند باشد، آن را در باالي پشته قرار دهيد pاگر قلم بعدي در �
قرار دارد، به پشته آرگومان آن در باالي  nتايي است، و  nيك عملگر  pاگر قلم بعدي در �

.قلم، نتيجه ي اجراي عملگر بر روي آنها در پشته قرار دهيد nجاي اين 

: مزيت



: infixارزيابي عبارات 

متداول است، استفاده از آن در زبان برنامه سازي  infixگرچه نشانه گذاري 
:آوردرا به وجود مي  مشكالتي

 زبان است، مناسب دودويي عملگرهاي براي فقط  infix گذاري نشانه چون�
  گذاري نشانه بايد الزاماً  بلكه.كند استفاده گذاري نشانه اين از تنها تواند نمي

infix با را  )postfix يا (prefix دشوار را ترجمه تركيب اين .كند تركيب 
.ميكند

 مبهم گذاري نشانه اين شود، ظاهر عبارتي در infix عملگر يك از بيش وقتي�
.گردد استفاده پرانتز از اينكه مگر است،
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:مثال 
4+3*2:هست رادر نظر بگيريد infixروبه رو  كه به صورت عبارت      
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)...ادامه( infixارزيابي عبارات 

!!!نكته 

ا قواعد ضمني به همين دليل، زبانه.استفاده از پرانتز در عبارات پيچيده بسيار دشوار خواهد بود

.را تدارك مي بينند تا نيازي به پرانتز نباشد

...دو قاعده ضمني در ادامه شرح مي دهيم

قواعد تقدم عملگرها�

شركت پذيري   �
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:  پرانتزقواعد ضمني براي كاهش 

):  قواعد تقدم عملگرها(مراتب عملگرهاسلسله               
.يرندعملگرهايي كه در عبارات ظاهر مي شوند، به ترتيب سلسله مراتبي يا تقدم قرار مي گ�
ست كه در عبارتي كه شامل عملگرهايي از چند سطح سلسله مراتب باشد، قاعده ي ضمني اين ا�

.عملگرهايي با تقدم باالتر زودتر اجرا شود

سلسله مراتب در ادا
)253صفحه (

طراحي و پياده سازي زبان هاي برنامه نويسي 22

عملياتعملگرهاسطح تقدم 
تقدم باالترين

قدمپايين ترين ت

** abs not     ،قدر مطلق، نقيض توان

* / mod
rem             

ضرب، تقسيم

جمع، تفريق يكاني- +

جمع و تفريق دودويي                 &   _ +

رابطه ا ي           ≤   <   >   ≥   =

And   or    xorعمليات بولين



)...ادامه(پرانتز قواعد ضمني براي كاهش 
:پذيريشركت                

الزم است  در عباراتي كه شامل عملياتي در يك سلسله مراتب هستند، قاعده ي ضمني ديگري�
مثال        A-B-C.  مشخص كندكامالً تا ترتيب عمليات را 

)C-)B-A.استشركت پذيري چپ به راست متداولترين قاعده ي ضمني �

 B   C   (A( .  شودقواعد رياضي طوري است كه توان ازراست به چپ انجام مي �

سان مدل زيرا اغلب برنامه نوي. تقدم عملگرها براي عبارات محاسباتي به خوبي عمل مي كند �
.  به معناي عبارات را مي شناسندرياضي مربوط 

پيچيده تر  اگر زبان حاوي عملگرهايي باشد،  كه در رياضيات كالسيك موجود نباشند، تقدم ها�
.شوندمي 

طراحي و پياده سازي زبان هاي برنامه نويسي 23



:يافتهنمونه هايي از زبانهايي داراي عملگر توسعه 
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Cزبان 
ذيري چپ اغلب آنها، از قاعده ي شركت پ. اين زبان از جدول تقدم پيشرفته اي استفاده مي كند

.به راست استفاده مي كنند

 APLزبان
.  تاست كه عمليات اوليه آن براي كار كردن بر روي آرايه ها و بردارها طراحي شده اسزباني 

مگر . ندتقدم براي عملگرهاي آن مصنوعي است و تمام عبارات از راست به چپ ارزيابي مي شو
.  اينكه بعضي از عبارات قابل فهم نباشند

254در صفحه  APLخالصه اي از زبان 



:يافتهنمونه هايي از زبانهايي داراي عملگر توسعه 
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زبان اسمالتاك
 براي) متدهايي(اسمالتاك ايجاد توابعهدف . استفاده مي كند  APLاسمالتاك از مدلي مشابه 

قدم به طور كلي بنابراين ت. كارايي است، روشن نيست كه تابع جديد چه تقدمي بايد داشته باشد
.حذف مي شود و عبارات از چپ به راست ارزيابي مي شود

فورثزبان 
باني است كه ز. براي كامپيوترهاي كنترل فرايند بي درنگ به كار مي رودزباني است كه فورث 

اين كار موجب مي شد تا .بودمحض  postfixزمان اجراي آن پشته بوده ، و نحو آن ساختار 
 postfix در. مترجم ها به آساني و باقيمت ارزان در بسياري از برنامه هاي كاربردي نصب شوند

.محض تقدم به عنوان يك مشكل مطرح نيست
255صفحه زبان فورث در خالصه اي از 



:اجرا نمايش زمان -ترتيب اجرا در عبارات محاسباتي

تبديل كنيم  infixو postfix ,prefixگر هر عبارت را به يكي از سه شكل ا
.مترجم براي ارزيابي آن عبارت گزينه هايي مختلفي دارد

. اولين مرحله در ترجمه، ايجاد ساختار كنترلي درختي براي عبارت است�
گرفته  مرحله ي اختياري دوم تصميمات مشروح در رابطه با ترتيب ارزيابيدر �

.مي شود

o در مرحله ي اول عبارت شامل نشانه گذاري چنانچهinfix  باشد، از قواعد
.  تقدم و شركت پذيري ضمني استفاده مي شود
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: عبارتيك  يفرم اجراي ايجاد

 شود تبديل اجرايي شكل به است مطلوب ،infix شكل به عبارات گشايي رمز بودن مشكل دليل به
:داريم مختلف روش سه اينكار براي .شود مي گشايي رمز راحتي به اجرا حين در كه

 ستورات،د اين ترتيب .كنيم تبديل واقعي ماشين كد  سري يك به را عبارات اگر :ماشين كد از اي دنباله �
 و سازد يم پذير امكان را افزار سخت مفسر از استفاده ماشين كد نمايش.كند مي مشخص را عمليات ترتيب
.شود مي اجرا سرعت افزايش موجب

 مي در درختي شكل به افزاري نرم مفسر كمك به عبارات اول ي مرحله در روش اين در :درختي ساختارهاي�
 ستفادها ليسپ زبان در تكنيك اين  .شود مي انجام درخت پيمايش اجرا، يعني دوم ي مرحله در سپس آيند،

. شود مي
 در .شوند اجرا توانند مي قبلي هاي الگوريتم طبق  postfix يا prefix  روش دو :postfix يا prefix شكل�

 از اجرا .است postfix شكل به ماشين واقعي كد كنند مي كار پشته مبناي بر كه واقعي كامپيوترهاي از برخي
 را دهايشعملون تا كند مي فراخواني بازگشتي طور به خودرا مفسر عمليات هر و شود مي انجام راست به چپ

.كند ارزيابي
oنمايش prefix است 4 اسنوبال هاي سازي پياده از بسياري در ها برنامه اجرايي شكل.
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):  ارزيابي نمايش درختي عبارات(اجرا نمايش زمان 

 ويهر است، دشوار گاهي درختي هاي نمايش به برنامه عبارات ي ترجمه گرچه
 ي دنباله به درخت آن در كه دوم، ي مرحله در .است آسان ترجمه اصلي ي

 مطرح بيارزيا ترتيب مورد در مسائلي شود، مي تبديل اوليه عمليات از اجرايي
  .شود مي

رختي در اينجا نمي خواهيم الگوريتم هايي را مطالعه كنيم كه كدي را از نمايش د
وليد كد، توليد كند، بلكه مسئله هاي مربوط به ترتيب ارزيابي را در هنگام ت

.  مي كنيمبررسي 
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:ارزيابي مسائلي در مورد ترتيب 

:  قواعد ارزيابي يكنواخت: 1مسئله ي 
:عمال شوددر ارزيابي عبارات يا توليد كدي براي ارزيابي آن، بايد اين قاعده ارزيابي يكنواخت ا

 كدي اي ( كن ارزيابي را عملوندهايش از يك هر ابتدا عبارت، درخت در عملياتي گره هر براي�
 يا (نك اجرا شده ارزيابي عملوندهاي روي بر را عمليات سپس و )كن توليد آن ارزيابي براي
 .ناميم مي )eager(عجول را عملياتي ي قاعده اين )كن توليد عمليات انجام براي را كدي

o  )كند مي ارزيابي را عملوندها اول هميشه زيرا.(

 به مستقل اتعملي يا عملوندها ارزيابي ترتيب نيست، مهم اعمال از برخي ارزيابي دقيق ترتيب�
 استفاده بهينه طور به ماشين ويژگيهاي ساير يا موقت ي حافظه از كه شود مي انتخاب طوري

.شود
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: مثال

                                                      (a+b)*(c-a)                                                            
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.محاسبه شود) a+b(ابتدا : 1ترتيب 

.را بگير aمقدار راست  -1
.را بگير bمقدار راست -2
3-a  وb  را جمع و درd قرار بده.
.را بگير cمقدار راست -4
5-a  را ازc  كم كن و درe قرار بده.
6- d  وe  را ضرب كن و درf قرار بده.

.ندعملوندها قبل از عملگرها ارزيابي شو: 2ترتيب 

.را بگير Cمقدار راست  -1
.را بگير bمقدار راست -2
.را بگير aمقدار راست -3
4-a  را ازc  كم كن و درe قرار بده.
5-a  وb  را جمع كن و درd قرار بده.
6- d  وe  را ضرب كن و درf قرار بده.



:يكنواختارزيابي  -مسائلي در مورد ترتيب ارزيابي

.يدبه عنوان مثال عبارت شرطي زير را در نظر بگير. اين روش هميشه انجام پذيرنيست�

خت مربوط به عمليات شرطي نشان مي دهد كه ممكن است قاعده ي ارزيابي يكنوامشكل �
.بهتر باشد) lazy(قاعده ي ارزيابي تنبل ديگري به نام 
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z+(Y=0 ? X : X/Y)  عبارت روبه رو را در نظر بگيريد.
ليات اگر عملوندهاي عم. با قواعد ارزيابي يكنواخت وجود داردرابطه در اين عبارت مشكلي در 

صفر باشد،  Yيعني اگر . شرطي را ارزيابي كنيم نتيجه اي به دست مي آيد كه مورد قبول نيست
X  برY قبل از انجام عمليات،خواهيم بديهي است كه در اين حالت نمي . تقسيم مي شود 

.  عملوندها ارزيابي شوند

مثال



)...ادامه(يكنواخت ارزيابي  -مسائلي در مورد ارزيابي

 نشده يارزياب را عملوندها بلكه .نكنيد ارزيابي عمليات اجراي از قبل را عملوندها :تنبل ارزيابي ي قاعده�
.خير يا است الزم ارزيابي كه بگيرد تصميم عمليات دهيد اجازه و كنيد ارسال

 سازي يهشب مستلزم كار اين .است دشوار آن سازي پياده اما .ميكند عمل موارد تمام در ارزيابي ي قاعده اين�
.است زيادي افزاري نرم

.كنند مي استفاده عبارات ارزيابي براي  روش اين از پرولوگ و ليسپ اي محاوره زبانهاي�

 ترتيب هب ها برنامه زير به پارامترها ارسال معادل وتنبل عجول شد، مطرح كه يكنواخت ارزيابي ي قاعده دو�
)نهم فصل در جزئيات(.است نام با و مقدار با پارامترها انتقال

 ود  اين از تركيبي از معموال زبان هاي سازي پياده در .ندارد وجود اي ساده يكنواخت ارزيابي ي قاعده�
  .شود مي استفاده تكنيك

 و كنندمي دريافت شده ارزيابي عملوندهاي همواره نويس، برنامه توسط شده تعريف عمليات ،4 اسنوبال در �
  .ندكن مي دريافت را نشده ارزيابي هاي عملوند اند، شده تعريف زبان توسط كه اي اوليه عمليات لي
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:جانبياثرات  -مسائلي در مورد ارزيابي

اثرات جانبي: 2ي مسئله                
اين در  دارندمستلزم ترتيب دقيق ارزيابياستفاده از عملياتي كه اثرات جانبي بر عبارت �

.عبارتهاست

طراحي و پياده سازي زبان هاي برنامه نويسي 33

a*fun(x)+a:                                                                  مثال
ين ،اينكه عالوه بر ا.يكبار بازيابي شده در دوجاي محاسبات بكار گرفته شودفقط  aمطلوب است كه �

fun(x)  يا بعد از دستيابي به قبلa نبايد فرقي كند.
بسيار مهم  اثرجانبي داشته باشد و آنرا تغيير دهد، آنگاه ترتيب دقيق ارزيابي  aبر روي   funاما اگر �

.است
.را به دو تغيير دهد aمقدار سه را برگرداند، و  Fun، يك استبرابر با  aفرض كنيد مقدار اوليه �

5=2+3*1  :                        هر ترم را به ترتيب ارزيابي كنيد -1
2- a 4=1+3*1:                                  را يك بار ارزيابي كنيد   
8=2+2*3:                         ارزيابي كنيد aرا قبل از  funتابع  -3



...اثرات جانبي -ارزيابيمسائلي در مورد 

:است مطرح دو ديدگاه در استفاده از اثرات جانبي در عبارات �

ورت انجام ديدگاه اول اين است كه اثرات جانبي بايد در عبارات ممنوع باشند كه اينكار به دو ص•
:مي شود

.توابع اجازه نداشته باشند اثرات جانبي به وجود آورند-1        
.رددمقدار هر عبارتي كه اثرات جانبي در آن اثر داشته باشد، تعريف نشده معرفي گ -2        

مشخص كند  بايددقيقاً ديدگاه ديگر اين است كه اثرات جانبي وجود داشته باشد و تعريف زبان •
.كه ترتيب ارزيابي عبارات چگونه است

.مي سازدبهينه سازي ها را غير ممكن مشكل ديدگاه دوم اين است كه بسياري از �
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...اثرات جانبي -ارزيابيمسائلي در مورد 

مليات معموالً دستورات مي توانند اثرات جانبي داشته باشند، به عنوان مثال، ع�
ر ساختمان انتساب الزاماً اثر جانبي دارد، به طوريكه تغييري در يك متغير يا عنص

.داده ايجاد مي كند
تاثير  انتظار مي رود كه اثرات جانبي يك دستور، ورودي هاي دستور بعدي را تحت�

.قرار دهد
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...جانبي اثرات  -مسائلي در مورد ارزيابي

:سوال   
پذير  امكانبايد در عبارات وابستگي هاي داخلي از طريق اثرات جانبي ، آيا 

باشد يا خير؟
:اين سؤال به دو طريق مي توان جواب دادبه        

.Iكنيم، كه  ، بايد ترتيب عبارات را فقط توسط نمايش درختي مشخصاگر امكان پذير نباشد
د بهينه در اين حالت ارزيابي عبارات توسط برنامه نويس قابل درك است و مترجم مي توان

.سازي را انجام دهد
.IIورت جانبي را فراهم كرد كه در اين صاثرات ، مي توان امكان اگر بهينه سازي مهم نباشد

.بايد ترتيب ارزيابي را به طور كامل مشخص كرد
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:خطا شرايط  -مسائلي در مورد ارزيابي

خطاشرايط : 3ي مسئله                    

رايط نوع  ويژه اي از اثر جانبي در عملياتي وجود دارد كه ممكن است با شكست مواجه شود و ش�
.خطا را فراهم كند

مكن است خطا مبرخالف اثرات جانبي معمولي، كه به توابع برنامه نويس محدود مي شوند، شرايط �
).صفرسرريز وتقسيم بر مانند ( در بسياري از عمليات هاي اوليه به وجود آيند 

أثير قرار تحت تعبارات، وقوع  شرايط خطا ممكن است به خاطر تفاوت در ترتيب ارزيابي اجزاي  �
كنترل قيقاً دبگيرد، در چنين شرايطي برنامه نويس ممكن است مجبور باشد ترتيب ارزيابي را 

.و تقاضا براي بهينه سازي آن غيرممكن است كند

.راه حل عمومي براي حل اين مشكل وجود ندارد و از يك زبان به زبان ديگر متفاوت است �
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) :عبارات بولين مدار كوتاه( -عبارات ارزيابي نمايش درختي 

عبارات بولين مدار كوتاه: 4ي مسئله                           
.عبارات رابطه اي استفاده مي شودتركيب براي  orو  andدر برنامه نويسي از عمليات بولين  �

اول  لذا عملوند. در هر دو عبارت ، ارزيابي عملوند دومِ عملگر بولين ممكن است شرايط خطايي به وجود آورد  �
.گنجانده شده تا تضمين كند كه خطايي اتفاق نمي افتد

ي عبارت را  بقيهاگر مقدار كل عبارت فقط با توجه به مقدار عملوند سمت چپ تعيين شود، اين مقدار مي تواند �
.  كوتاه كند

o درمثال اول براساس نكات گفته شده ديگر تقسيم بر صفر باشكست مواجه نمي شود،زيرا اگرA==0  ،باشد
.ارزيابي كل عبارت خاتمه مي يابد و ارزش درستي برگردانده مي شود
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:در نظر بگيريددستورات زيررا 
if((A==0)||(B/A>C)) {…}
while ((I<= UB) && (v[I]>C)){...}

                                             



: اصلي دستورات  -كنترل ترتيب بين دستورات

.سي كنيمدر اين بخش مي خواهيم مكانيزم هاي اصلي را براي كنترل ترتيب بين دستورات برر

:دستورات اصلي               
اجرا ياي داده نتايج هر برنامه توسط دستورات اصلي آن تعيين مي شود كه عملياتي را بر روي اش�

.مي كنند
ات را به ما توانيم دستورات اصلي را واحدي از برنامه در نظر بگيريم،  كه يك مرحله از محاسبمي �

.دهدنشان مي 
با استفاده از ه عملياتي كانتساب و دنباله اي از ازدستورات نمونه هايي از دستورات اصلي عبارتند  �

.عبارات فراخواني مي شوند
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:داده انتساب به اشياي -دستورات اصلي

. ر دهدحالت محاسبات را تغييداده، نويس مي تواند از طريق انتساب مقادير به اشياي برنامه 
:انتسابها به شيوه هاي گوناگوني انجام مي شوند از جمله

:انتسابدستور 
چپ  را به مقدار) يعني مقدار اشياي داده( هدف اوليه انتساب اين است كه مقدار راست عبارت �

.نسبت دهد) يعني محل حافظه آن(آن 
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c=b=1:     ، عبارت روبه را در نظر بگيريداست عملگرانتساب يك  Cدر 
c=(b=1):        ، داريم Cبا توجه به تقدم عملگرها در 

.نسبت داده مي شود bمقدار يك به  -1
.مقدار يك را برمي گرداند b=1عبارت  -2
.قرار مي گيرد cمقدار يك در  -3

مثال



... دادهانتساب به اشياي -دستورات اصلي

دار صحيحي مثال در زبان پاسكال، انتساب مق. در برخي از زبانها، انتساب به عنوان يك دستور محسوب مي شود�
   Y := A+X.را برنميگرداند

)  ++A ،A++، =+ ،  . (= چند عملگر دارد Cيك عملگر انتساب دارند، ولي  فقطاغلب زبانها �
.انتساب قابليت انعطاف را افزايش مي دهد�

فتار مي است، كه با مقدار راست يك متغير مثل مقدار چپ آن رارجاع غير مستقيم يك عملگر * عملگر  ،Cدر �
.كند

.هست، كه مقدار چپ را به مقدار راست تبديل ميكند آدرسيك عملگر  &عملگر �

مثال                                                                                          
int i,*p ;  
P=&i ;  

*P=7 ;  
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P بهi  اشاره ميكند يعني مقدار چپi  به يك مقدار راست تبديل شد وبه عنوان مقدار
.ذخيره شده استpراست 

است و در نتيجه مقدار  iبه يك مقدار چپ تبديل شده كه مقدار چپ  Pمقدار راست 
.خواهد شد 7برابر با  iراست 



:وروديدستورات  -انتساب به اشياي داده-دستورات اصلي

:دستورات ورودي                  
.  ي دارنداغلب زبانهاي برنامه سازي دستوراتي براي خواندن داده ها از پايانه، فايل يا خطوط ارتباط�

.به متغيرها تغيير ميدهندورودي اين دستورات مقادير متغيرها را با انتساب 
.  است read(file,data)نحو اين دستورات به صورت �

:ساير عمليات انتساب
.انتقال پارامترها به عنوان انتساب مقدار آرگومان به پارامترهاي مجازي محسوب مي شود�
موجب مي شود مقدار جديدي   input، ارجاع به 4انتسابهاي ضمني نيز وجود دارد مثال در اسنوبال �

.به آن نسبت داده شود
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:دستورشكلهاي مختلف كنترل ترتيب در سطح  -دستورات اصلي

:شكل مختلف براي كنترل ترتيب سطح دستور وجود داردسه        
�composition )تركيب(

دنباله  ممكن است دستورات در يك دنباله ي متني قرار گيرند و هر وقت كه برنامه ي حاوي آن
.اجرا شود اين دستورات نيز به ترتيب اجرا شوند

�alternation)انتخاب(
ن است مثال دو دنباله از دستورات ممك .دستوراتي كه دو يا چند آلترناتيو جهت اجرا وجود دارد

د اجرا ولي هر دو دنباله نمي توانن. طوري باشند كه يكي از آنها اجرا شود و ديگري اجرا نشود
.شوند

�iteration)تكرار(
. اجرا نشوندبه طور تكراري اجرا شوند يا اصالًكنترل ترتيب در دستوراتي كه براي چندين بار 

.فوق استفاده مي شود تا بتوان اثرمطلوب را ايجاد كردتركيبي از سه روش در توليد برنامه هااز 

طراحي و پياده سازي زبان هاي برنامه نويسي 43



:ضمنيكنترل ترتيب -دستورات اصلي

كنترل  پياده سازيبابرچسب ها براي زبانهاي برنامه سازي اوليه از دستوراتي 
:ترتيب ضمني استفاده مي كردند كه مي توان موارد زير را نام برد

gotoدستور �

breakدستور �
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):gotoدستور ( ضمني كنترل ترتيب 

:در بسياري از زبانها وجود دارد gotoدو شكل از دستورات معموال  
:  پرش غير شرطي �
:مثل. به محل ديگري از برنامه داده مي شود بدون شرط اين نوع دستور كنترل برنامه در      

  goto NEXT     
:  شرطي پرش�

:مثل  .كنترل برنامه به محل ديگري انتقال داده مي شود  برقراري يك شرطصورت در 

if (A=0) then goto NEXT end if

لت ساخت شكل دستور ساده است، ولي به دليل اينكه برنامه را از حاگرچه :  نكته
.يافته خارج مي كند، به ندرت مورد استفاده قرار مي گيرد
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: breakدستور  -صريح ساخت يافته كنترل ترتيب 

: breakدستور 
ار كنترلي پايين برنامه و در نقطه ي مشخصي خارج از ساختبه طرف اين دستور كنترل اجرا را �

.)خارج ميكند  while ,for ,switchكنترل اجرا از Cدر . ( كندمي منتقل است 
روج اين دستور يك ساختار كنترلي را ارائه مي كند كه يك نقطه ي ورود و يك نقطه ي خ�

.دارد كه موجب مي شود خواص رسمي برنامه حفظ شود
  

:  continue دستور
اين دستور موجب مي شود كنترل اجرا به . وجود دارد continueدستوري به نام  Cدر �

.برود و تكرار حلقه دوباره صورت بگيردانتهاي بدنه ي حلقه ي تكرار 
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continueو breakساختار 

While(){
…………………
…………………
…………………
If() break;
…………………
…………………
…………………
}
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While(){
…………………
…………………
…………………
If() continue ;
…………………
…………………
…………………
}

.اجرا مي شود  continueو   breakدرست باشد، دستورات   ifدر صورتي كه شرط 



دستورات اصلي  :كنترل ترتيب بين دستورات
)يافتهبرنامه نويسي ساخت طراحي (                                                       

را تعريف مي كنند، اما استفاده از آنها از دهه ي   gotoگرچه اغلب زبان ها برچسب ها و دستورات 
.شده استمحدود  70

.وجود ندارد gotoدستور  MLدر بعضي از زبان هاي جديد همانند 

:  gotoامتياز 
ي ميشود و اگر برچسب ها از نظر نحوي ساده باشند مستقيماً توسط سخت افزار پشتيبان

.استكارايي آن باال 
.استاستفاده از آن در برنامه هاي كوچك ساده 

.استنند آشنا براي برنامه نويسان اسمبلي و كساني كه با زبانهاي قديمي برنامه نويسي مي ك
. استشكلهاي ديگري از كنترل ) شبيه سازي(هدف كلي براي نمايش 
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اصلي    دستورات  :ترتيب بين دستوراتكنترل    
)...طراحي برنامه نويسي ساخت يافته(                                                      

:   gotoمعايب                            
 دينيازمن اين بايد ، سازي برنامه زبان طراحي .است مهمتر آن آمد كار اجراي از برنامه درست اجراي�

.كند برآورده را ها
:برنامه مراتبي سلسله ساختار وجود عدم

.ميكند درك قابل را برنامه طراحي خروج، نقطه يك ورود، نقطه يك ساختار مفهوم�
 مراتبي لسلهس صورت به كه باالست آن درك قابليت وقتي باشد، داشته زيادي دستورات كه اي برنامه

  اين .باشد محاسبات از مفهومي واحد يك گروه هر كه طوري به باشد، شده سازماندهي گروهها از
 چگونه نامهبر مختلف هاي بخش كه كند درك تا دهد مي اجازه نويس برنامه به مراتبي سلسله سازمان

.آيند مي در جور يكديگر با

oفقط اشند،ب داشته مراتبي سلسله سازماندهي اينكه جاي به ، برنامه دستورات تمام اگر 
.دارد مسطح ساختار برنامه گوييم مي شوند، ظاهر سطح يك در
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دستورات اصلي     :كنترل ترتيب بين دستورات
)...طراحي برنامه نويسي ساخت يافته(                                                                 

  :goto معايب               

.باشد يكي اجرا ترتيب با نيست الزم برنامه متن در دستورات ترتيب�
 ختلفيم هاي دنباله بين نامنظم طور به اجرا كنترل كه نوشت هايي برنامه توان مي goto از استفاده با      

 برنامه درك و كنيم درك را دستورات اجراي ترتيب بايد ، برنامه درك براي .شود منتقل دستورات  از
.اشدب دستورات فيزيكي ترتيب همان تقريباً دستورات اجراي ترتيب كه است تر ساده وقتي

.باشد داشته متعددي اهداف است ممكن دستورات از گروهي�
.شود يم تر آسان برنامه درك ، كند دنبال برنامه كلي ساختار در را هدف يك ، دستورات از گروه هر اگر

 استفاده اب ، باشند داشته مشابهي دستورات ، دستورات از گروه دو است ممكن مثال طور به
 كباري فقط ، مشابه دستورات كه كنيم تركيب طوري را گروه دو اين توانيم مي goto از

 به .ودش منتقل مشترك دستورات اين به كنترل ، گروه هر اجراي حين در و شوند نوشته
.شود مي مشكل كد اين درك ترتيب اين
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دستورات اصلي     :كنترل ترتيب بين دستورات
)...طراحي برنامه نويسي ساخت يافته(                                                                

:نويسي ساخت يافتهبرنامه         
:اين اصطالح براي طراحي هايي از برنامه به كار مي رود كه  

 مثل ادهس كنترلي هاي شكل از استفاده با برنامه هاي ساختار مراتبي سلسله طراحي بر
.دارد تاكيد تكرار و انتخاب تركيب،

 »ساختاري« رليكنت دستورات از استفاده با ، برنامه متن در مراتبي سلسله طراحي نمايش بر
.دارد تاكيد

.دارد دتاكي باشد اجرا ترتيب همان دستورات فيزيكي ترتيب كه برنامه از متني بر
 پيك مستلزم اگر حتي ، دارد تاكيد هدف يك با دستورات از هايي گروه از استفاده بر

.باشد دستورات كردن
.درك، اشكال زدايي، كنترل، تصحيح و نگهداري برنامه هاي ساخت يافته آسان است 
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كنترل ترتيب بين دستورات
) :يافتهترتيب ساخت كنترل (                                       

 ،يعني اصلي كنترلي هاي شكل بيان براي را كنترلي دستورات از اي مجموعه ها زبان اغلب
.كنند مي فراهم تكرار و ،انتخاب تركيب

 ، شود گرفته ارك به ديگر دستورات همراه به يافته ساخت ترتيب كنترل دستورات از يكي اگر
 منتقل ددار خروج ي نقطه يك و ورود ي نقطه يك كه دستوري به قبلي دستور از اجرا ترتيب

حاوي دستور اين كه بشرطي(.شود مي منتقل بعدي دستور به آن اجراي از پس و شود مي
GOTO  كند ارسال ديگري نقطه به را اجرا ترتيب كنترل كه نباشد(

 ستفادها خروج ي نقطه يك و ورود ي نقطه يك با دستوراتي از فقط كه هايي برنامه خواندن در 
 بقتمطا برنامه متن در موجود دستورات از اي دنباله با بايد برنامه اجراي جريان كنند، مي

 خودش داخل در است ممكن خروج، نقطه يك و  ورود نقطه  يك با دستوري هر باشد داشته
.شود مي خارج آن از نقطه يك از فقط كنترل ولي باشد، حلقه و اشعاب داراي
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كنترل ترتيب ساخت يافته: كنترل ترتيب بين دستورات
) :مركبدستورات (                                                                                   

:دستورات مركب                     
سوب مي اي از دستورات است كه در ايجاد دستورات بزرگتر ،به عنوان يك دستور محدنباله 

Begin.                                                                                                                 شود
.....................      دنباله اي از دستورات•

End             

.معموالً دستورات مركب با يك نماد شروع و پايان نوشته مي شوند 
.دستور مركب، ساختار مهمي براي نمايش تركيب دستورات است

.نوشته مي شوندشوند، در اين دستور، دستورات به ترتيبي كه بايد اجرا 
.ممكن است سلسله مراتبي از دستورات مركب ساخته شود

باله را نشان براي پياده سازي دستور مركب در كامپيوتر ،بلوكي از كد اجرايي كه هر دستور موجود در دن
.ترتيب وجود انها در حافظه ، ترتيب اجرا ي آنها را نشان مي دهد. مي دهد در حافظه قرار مي گيرد
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كنترل ترتيب ساخت يافته: كنترل ترتيب بين دستورات
) :شرطيدستورات (                                                                        

:دستورات شرطي                          
.دو يا چند دستور يا اجراي اختياري يك دستور را بيان مي كندانتخاب �
.انجام مي شود شرطي تستگزينش مسير هاي اجرا با �

:متداول ترين شكل هاي دستورات شرطي
�IF  :به صورت كلي اين دستور به صورت زير است:

:]شرط[اگر 
}را انجام بده 1عمل دلخواه {برقرار بود  

}را انجام بده 2عمل دلخواه {برقرار نبود
if condition then statement1 else statement2 endif

:هاي تودرتو  ifانتخاب هاي چندگانه با 
if condition1 then statement1 
elseif condition2 then statement2
....
elseif condition(n) then statement(n)
Else statement(n+1) endif
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كنترل ترتيب ساخت يافته: كنترل ترتيب بين دستورات
) :دستورات شرطي(                                                                      

�case : ي شودانتخاب يك يا چند دستور با استفاده از نتيجه ي يك عبارت استفاده مبراي.
.انتخاب كن ]عبارت[بر اساس  

}عمل اول} {نتيجه اول{
}عمل دوم}{نتيجه دوم{

              ..........
:در ادا   caseدستور 
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Case tag is
When 0 => begin
Statement0
End;
When 1 => begin
Statement1
End;
When 2 => begin
Statement2
End;
End case



كنترل ترتيب ساخت يافته: كنترل ترتيب بين دستورات
)...دستورات شرطي(                                                                                 

:سازيپياده 

.پياده سازي مي شوند پرش سخت افزاري با دستورات  IFدستورات 
ك پياده سازي ميشوند تا از تست هاي تكراري مقدار يجدول پرش معموال با  Caseدستورات 

.متغير جلوگيري شود
جدول پرش برداري است كه به طور ترتيبي در حافظه ذخيره شده است و هر يك از                                                       

.عناصر آن يك دستور پرش غير شرطي است
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:جدول پرش 

جدول برش                                     

caseانتخابهاي دستور                           
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 caseدستورات قبل از 

tagبامتغير  tمحاسبه 

Jump to L0+t

Jump to L1

Jump to L2

Jump to L3

Jump to L4

Jump to L4

Jump to L4

Instructions for statement0

Jump to L5

Instructions for statement1

Jump to L5

Instructions for statement2

Jump to L5

Instructions for statement2

case دستورات بعد از



كنترل ترتيب ساخت يافته: كنترل ترتيب بين دستورات
)دستورات تكرار(                                                                                   

:دستورات تكرار   

ستور ساختار اصلي د. را براي تكرار محاسبات در اغلب برنامه ها فراهم مي كنند مكانيزمي 
.است بدنهو يك  راستكرار متشكل از يك 

.راس تعداد دفعاتي كه بدنه بايد اجرا شود را مشخص مي كند�
خص مي شود و عملكرد دستور تكرار را مشبدنه شامل دستوراتي است كه بايد تكرار �

.كند

.است  محدوداست ولي ساختار راس  نامحدودبدنه ي دستورات تكرار، 
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كنترل ترتيب ساخت يافته: كنترل ترتيب بين دستورات
)دستورات تكرار(                                                                                   

.مي كند كه بدنه بايد به تعداد معيني اجرا شودساده ترين نوع راس كه مشخص : سادهتكرار 
بار تكرار كن100: مثال   

.  پس از هر باراجراي بدنه حلقه، شرط حلقه تست مي شود:باشدتكرار در صورتي كه شرط برقرار 
do / whileهمانند دستور 

شود تا به  باهر بار اجراي حلقه، به اندازه مقدار افزايش به شمارنده اضافه مي: تكرار با افزايش يك شمارنده
forهمانند دستور . مقدار نهايي برسد

اندازه آرايه تعداد دفعات تكرار حلقه را مشخص (درآرايه  foreachهمانند دستور : تكرار مبتني بر داده ها
.)مي كند
وند، از حلقه هنگامي كه شرايط خروج از حلقه پيچيده اند و نميتوانند در راس حلقه بيان ش: نامتناهيتكرار 

.با شرط هميشه درست whileدستور همانند . اي استفاده مي شود كه راس آن بدون شرط است

.سخت افزاري استفاده مي شودانشعاب / براي پياده سازي دستورات تكرار، از دستورات پرش
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كنترل ترتيب ساخت يافته: كنترل ترتيب بين دستورات
)ه يافتكنترل ترتيب ساخت مشكالت (                                                                 

يافته بيان  نظر تئوري مي توان هر ساختار كنترل ترتيب را با استفاده از دستورات ساختاز                           
:را ايجاب مي كند gotoاستفاده از كرد ،ولي مواردي وجود دارد كه 

نمونه  حلقه جستجو، يك. اغلب براي خاتمه ي حلقه به چند شرط نياز است: از حلقهچندگانه خروج 
صدق  برداري از عناصر جستجو مي شود تا اولين عنصري پيدا شود كه در شرايط خاصي.متداول است

دو شرط (ود حلقه وقتي خاتمه مي يابد كه يا به انتهاي بردار برسيم و يا عنصر موردنظر پيدا ش.مي كند
.)خروج از حلقه وجود دارد

For i:=1 to k do
If (condition) then goto α { α outside the loop}

oدستورexit   در ادا و دستورbreak  درC  ساختارها را بدون استفاده از ،goto مي سازند  :
For I in 1 .. K loop

exit when (condition)
End loop;
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كنترل ترتيب ساخت يافته: كنترل ترتيب بين دستورات
)يافته كنترل ترتيب ساخت مشكالت (                                                                

Do-while-do             :  
مي تواند ”نقطه مياني“  whileاست كه يك ، مناسب ترين جا براي تست خروج از حلقه در وسط آن اغلب

.هيچ زبان متداولي اين روش را پياده سازي نمي كندتقريباً . دنباله را پردازش كند
Dowhiledo

Read(x)  
While (not end_of_file)                     
Process(x)

End dowhiledo

پردازش اين  استثناها ممكن است شرايط خطاي متعددي را نشان دهند، دستوراتي كه: شرايط استثنايي
تثنا شرايط را انجام ميدهند در جاي خاصي از برنامه جمع مي شوند، براي انتقال از نقطه اي كه شرط اس

 gotoاده از استفندارند، زبانهايي كه پردازش استثنا تشخيص داده شده است به پردازنده استثنا در 
.بهترين كار است
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If end_of_file then goto α {outside the loop}
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