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...مقدمه 

ا را در ساختارهاي کنترلی در زبان برنامه نویسی، چارچوبی اند که عملیات و داده ه
.برنامه ها و  مجموعه اي از برنامه ها را با هم ترکیب میکند

:  داردجنبهدواین کار 
 در این ترتیب می نامند وکنترل کنترل ترتیب اجراي عملیات است که آن را

.فصل بررسی  می شود
داده ها کنترل انتقال داده ها بین زیربرنامه ها و برنامه ها است که آن را کنترل

).در دو فصل بعد بررسی می شود(می نامند 
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ساختارهاي کنترل ترتیب 
:تقسیم می شوندچهار دسته ساختارهاي کنترل ترتیب به 

 رانتزهاپقاعده تقدم عملگرها و مثل (گیرند،ساختارهایی که در عبارات مورد استفاده قرار می.(

 ،شرطی و دستوراتمثل (ساختارهایی که بین دستورات یا گروهی از دستورات به کار می روند

)تکراري

 پیشروي ندارد، اما موجببستگی برنامه نویسی اعالنی، یک مدل اجرایی است که به دستورات

.)نویسی منطقی در پرولوگ نمونه اي از آن استبرنامه (. کنترل اجرا در برنامه می شود

 ال کنترل انتقموجب کنترل ترتیب در زیر برنامه ها، مثل فراخوانی زیربرنامه ها  و همروالها که

)9فصل (. از نقطه اي به نقطه ي دیگري از برنامه می شود
 مثل لیسپ و زبانهاییAPL ندهستند و فقط شامل عبارت افاقد کنترل ترتیب دستورات.

طراحی و پیاده سازي زبان هاي برنامه نویسی 4



برنامه نویسی اعالنی

طراحی و پیاده سازي زبان هاي برنامه نویسی

منطقآندرکهاستبرنامه نویسیشیوه هايازیکی
.دمی شوبیانآنهاانجامچگونگیشرحبدونمحاسبات

مورداتعملیتوصیفباتامی کنندتالشاعالنیبرنامه هاي
اثیراتتعملیات،انجامچگونگیتوضیحبجايبرنامه هانیاز

.ندبردارازمیانکلبهیاوکاهشرابرنامه هادرونجانبی
وتاسنیازموردعملیاتیچهدهدتوضیحکهبرنامه ايهر
.ردازدبپعملیاتآنانجامچگونگیتوصیفبهاینکهنه
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صریحکنترل ترتیب ضمنی و 

:ندباشضمنی یا صریح ساختارهاي کنترل ترتیب ممکن است 

 ، سط اجراي دستورات به صورت پیش فرض توساختار هاي کنترل ضمنی
.زبان برنامه نویسی مشخص می شود

 عنوان مثال ترتیب اجراي عملیات ها در یک عبارت بدون پرانتزبه

 د تا شوساختار کنترل ترتیب صریح، توسط برنامه نویس تعریف می
.ساختارهاي ضمنی تعریف شده توسط زبان را عوض کند

 عنوان مثال وارد کردن پرانتز در عبارات ریاضی و استفاده از بهgoto و برچسب
.دستورات
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:محاسباتی ترتیب اجرا در عبارات 

عملیات عبارات وسیله اي قدرتمند و طبیعی براي نمایش دنباله از
.است

؟ می کنداما برنامه نویس ترتیب اجراي آنها را چگونه درك 
o ن عبارات به هاي کنترل ترتیب که براي تعیین ترتیب عملیات در ایمکانیزم

.کار می روند، پیچیده و ظریف اند

oفرمول محاسبه ي ریشه هاي معادله ي درجه دوم را در نظر بگیرید؟: مثال

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = −𝐵𝐵± 𝐵𝐵2−4×𝐴𝐴×𝐶𝐶
2×𝐴𝐴
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عباراتنمایش درختی 

 می نامیمعملوندعبارات آرگومانهاي عملیات را در.

 ش مشخص است یعنی عملیات و عملوندهایتابعیترکیبکنترل ترتیب در عبارات مکانیزم
.و یک تابع میتواند عملوند یک عملیات دیگر باشدشوندمی 

 ات اصلی را که ریشه درخت عملیکنددرختی را به عبارات اِعمال می تابعی یک ساختار ترکیب
جاع به نشان می دهد و گره هاي بین ریشه و برگها، عملیات میانی را نشان می دهند و برگها ار

.هستند) یا ثوابت(داده ها 

 ملیات نتایج ارجاع به داده ها یا ع. ساختار کنترلی عبارات را نشان می دهد درختی نمایش
.وددر سطوح پایین تر درخت، به عنوان عملوند هاي عملیات سطوح باالتر محسوب می ش
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:   عبارت مربوط به محاسبه ي معادله ي درجه ي دوم:مثال

𝒓𝒓𝒐𝒐𝒐𝒐𝒕𝒕 = (−𝑩𝑩 + 𝑺𝑺𝑸𝑸𝑹𝑹𝑻𝑻 𝑩𝑩∗∗𝟐𝟐 − 𝟒𝟒∗𝑨𝑨∗𝑪𝑪 )/(𝟐𝟐∗𝑨𝑨)

طراحی و پیاده سازي زبان هاي برنامه نویسی
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:مشکالت 
B**2باید قبل یا بعد از  B–آیا -1

.ارزیابی شود
مشخص نیست که دو ارجاع به -2

می تواند در یک ارجاع جا Bشناسه ي 
.داده شود یا خیر
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ا به برنامه ها باید درختها راگر عبارات به صورت درختی نمایش داده شوند، در 
د که یعنی باید نشانه گذاري هایی وجود داشته باش. کردصورت خطی مشخص 

.بتوان درختها را به صورت دنباله اي خطی از نمادها نشان داد

 متداولترین نشانه گذاري ها:
prefixگذارينشانه
Postfixگذارينشانه
infixگذارينشانه

طراحی و پیاده سازي زبان هاي برنامه نویسی

نحو عبارات 
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prefixنشانه گذاري 
:این نوع نشانه گذاري داریمدر 

 به راست و سپس عملوندها به ترتیب از چپشود ابتدا نماد عملیات نوشته می
.نوشته خواهند شد

 عملوند هاي دیگري خود داراي خودش یک عملیات باشد که اگرعملوندي
.باشد، این قاعده تکرار می شود

 در این نوع نشانه گذاري پرانتز وجود ندارد، که آن را عباراتpolish نیز می
.نامند

طراحی و پیاده سازي زبان هاي برنامه نویسی

Cambridgeاز این نمایش در لیسپ مورد استفاده قرار می گیرد که شکلی  Polish نام
.  و آرگومانهایش در داخل پرانتز قرار می گیرند، عملیات در این روش نشانه گذاري . دارد

روع می شود و بدین ترتیب عبارت مانند لیسی تودرتو است که هر لیست با یک نماد عملگر ش
.بعد از آن لیستی ازعملوند ها قرار می گیرد
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(a+b)× (c-d)شکل درختی عبارت :مثال

را به دست Cambridge polishو  polishعبارات میخواهیم براي درخت زیر 
.بیاوریم

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

طراحی و پیاده سازي زبان هاي برنامه نویسی

×
+ -

a b c d
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infixو postfixنشانه گذاري 

:posefixنشانه گذاري 
 نشانه گزاري همانندprefix داین تفاوت که عملگرها بعد از عملوندها می آینبا.
 مثال قبل نشانه گذاري برايpostfix:

ab+cd-×
:infixگذاري نشانه 
براي عملیات دودویی بسیار مناسب است.
در این نوع نشانه گذاري عملگر بین عملوندها نوشته می شود.
در این نوع نشانه گذاري از پرانتز هم استفاده می شود.
براي عملیات محاسبه اي و منطقی و رابطه اي در ریاضیات به کار می رود.
براي عملگرهایی که بیش از دو عملوند دارند مناسب نیست.

طراحی و پیاده سازي زبان هاي برنامه نویسی

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

ات را بدانیم، باید تعداد آرگومانهاي هرعملی. با یک بار پیمایش عبارات می توانیم آن را ارزیابی کنیم
)._و -(شودبه همین دلیل نمادهاي منحصر به فردي براي عملگرها در نظر گرفته می 

ازي این نوع نشانه گذاري عالوه بر صرفه جویی در پرانتز، ارزشهاي خاصی در زبان هاي برنامه س
:دارند، که می توان موارد زیر را نام برد

 فراخوانی تابع به صورت نشانه گذاريprefixانجام می شود.
وه ي کلی شیبنابراین یک . براي نمایش عملیاتی با هر تعدادي از عملوندها به کار گرفته می شود

.است
 نشانه گذاريprefix  را به راحتی می توان رمز گشایی کرد و به همین دلیل، ترجمه ي عبارات

prefixبه دنباله  اي از کدهاي ساده، انجام پذیر است.
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:  prefixالگوریتم رمز گشایی 
:prefixنشانه گذاري رمزگشایی 

prefixیک عبارت pفرض کنید (انجام دهیمبا استفاده از پشته باید براي اینکار مراحل زیر را 
).است
 در مورد بعدي اگرp کنیدهاضافیک عملگر است، آن را به باالي پشته  .
 مورد بعدي در اگرp آن را در باالي پشته قرار دهیدباشد، یک عملوند.
ر روي اگر عملوندهاي مورد نیاز یک عملگر در باالي پشته قرار داشت، می توان عملگر را ب

.عملوندها اعمال کرداین 

طراحی و پیاده سازي زبان هاي برنامه نویسی

پس از قرار دادن هر عملوند در باالي پشته باید چک کنیم ببینیم آیا تعداد عملوندهاي
.الزم براي عملگر فعلی باالي پشته، وجود دارد یا خیر

!عیب 
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:postfixالگوریتم رمز گشایی 
:postfixعبارات ارزیابی 

 در اینجا برخالف نشانه گذاريprefix چون عملگر موجود در نشانه گذاري ،postfix بعد از
.ده اندعملوندهایش قرار دارد، وقتی عملگري پیمایش می شود، عملوندهایش قبال ارزیابی ش

 اي تولید است، اساس کار بسیاري از مفسرها برسادهاستراتژي ارزیابی و پیاده سازي آن چون
. کد است

طراحی و پیاده سازي زبان هاي برنامه نویسی

:به صورت زیر استpostfixالگوریتم مراحل 

 در مورد بعدي اگرpیک عملوند باشد، آن را در باالي پشته قرار دهید.
 در مورد بعدي اگرp یک عملگرn ،تایی استn قرار دارد، به پشته آرگومان آن در باالي

.قلم، نتیجه ي اجراي عملگر بر روي آنها در پشته قرار دهیدnجاي این 

:مزیت
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:infixارزیابی عبارات 

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

گذارينشانهچونinfixزباناست،مناسبدودوییعملگرهايبرايفقط
گذارينشانهبایدالزاماًبلکه.کنداستفادهگذارينشانهاینازتنهاتواندنمی

infixبارا)postfixیا(prefixدشوارراترجمهترکیباین.کندترکیب
.میکند

عملگریکازبیشوقتیinfixمبهمگذارينشانهاینشود،ظاهرعبارتیدر
.گردداستفادهپرانتزازاینکهمگراست،
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:مثال 
4+3*2:     نظر بگیریدرا در رو  به رو infixعبارت 

طراحی و پیاده سازي زبان هاي برنامه نویسی

*

+

4

32

+

*

2

3 4

(2*3)+4=10 2*(3+4)=14
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)...ادامه(infixارزیابی عبارات 

!!!نکته 

ا قواعد ضمنی به همین دلیل، زبانه. استفاده از پرانتز در عبارات پیچیده بسیار دشوار خواهد بود

.را تدارك می بینند تا نیازي به پرانتز نباشد

...دو قاعده ضمنی در ادامه شرح می دهیم

قواعد تقدم عملگرها

   شرکت پذیري
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)عملگرهاقواعد تقدم (عملگرها سلسله مراتب 

یرندعملگرهایی که در عبارات ظاهر می شوند، به ترتیب سلسله مراتبی یا تقدم قرار می گ.
ست که در عبارتی که شامل عملگرهایی از چند سطح سلسله مراتب باشد، قاعده ي ضمنی این ا

.عملگرهایی با تقدم باالتر زودتر اجرا شود

سلسله مراتب در ادا

طراحی و پیاده سازي زبان هاي برنامه نویسی

عملیاتعملگرهاسطح تقدم 
تقدمباالترین

قدمپایین ترین ت

** abs not     ،قدر مطلق، نقیضتوان

* / mod rem             ضرب، تقسیم

جمع، تفریق یکانی- +

جمع و تفریق دودویی                 &   _ +

رابطه ا ي           ≤   <   >   ≥   =

And   or    xorعملیات بولین
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شرکت پذیري

الزم است در عباراتی که شامل عملیاتی در یک سلسله مراتب هستند، قاعده ي ضمنی دیگري
مثال    A-B-C.  مشخص کندکامالً تا ترتیب عملیات را 

 استشرکت پذیري چپ به راست متداولترین قاعده ي ضمنی.C-)A-B(

 شودبه چپ انجام می راست مثل توان ازریاضی برخی قواعد  .)B  ^ C  (^A 

سان مدل زیرا اغلب برنامه نوی. تقدم عملگرها براي عبارات محاسباتی به خوبی عمل می کند
.  به معناي عبارات را می شناسندریاضی مربوط 

پیچیده تر اگر زبان حاوي عملگرهایی باشد،  که در ریاضیات کالسیک موجود نباشند، تقدم ها
.شوندمی 
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:یافتهنمونه هایی از زبانهایی داراي عملگر توسعه 

طراحی و پیاده سازي زبان هاي برنامه نویسی

Cزبان 
ذیري چپ اغلب آنها، از قاعده ي شرکت پ. این زبان از جدول تقدم پیشرفته اي استفاده می کند

.به راست استفاده می کنند

 APLزبان
.  تاست که عملیات اولیه آن براي کار کردن بر روي آرایه ها و بردارها طراحی شده اسزبانی 

مگر . ندتقدم براي عملگرهاي آن مصنوعی است و تمام عبارات از راست به چپ ارزیابی می شو
.  اینکه بعضی از عبارات قابل فهم نباشند

254در صفحه APLخالصه اي از زبان 
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:یافتهنمونه هایی از زبانهایی داراي عملگر توسعه 

طراحی و پیاده سازي زبان هاي برنامه نویسی

زبان اسمالتاك
براي) متدهایی(اسمالتاك ایجاد توابعهدف . استفاده می کند APLاسمالتاك از مدلی مشابه 

قدم به طور کلی بنابراین ت. کارایی است، روشن نیست که تابع جدید چه تقدمی باید داشته باشد
.حذف می شود و عبارات از چپ به راست ارزیابی می شود

فورثزبان 
بانی است که ز. براي کامپیوترهاي کنترل فرایند بی درنگ به کار می رودزبانی است که فورث 

این کار موجب می شد تا .بودمحض postfixزمان اجراي آن پشته بوده ، و نحو آن ساختار 
postfixدر. مترجم ها به آسانی و باقیمت ارزان در بسیاري از برنامه هاي کاربردي نصب شوند

.محض تقدم به عنوان یک مشکل مطرح نیست
255صفحه زبان فورث در خالصه اي از 
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:اجرا نمایش زمان -ترتیب اجرا در عبارات محاسباتی

تبدیل کنیم infixو postfix ,prefixگر هر عبارت را به یکی از سه شکل ا
.مترجم براي ارزیابی آن عبارت گزینه هایی مختلفی دارد

اولین مرحله در ترجمه، ایجاد ساختار کنترلی درختی براي عبارت است .
 گرفته مرحله ي اختیاري دوم تصمیمات مشروح در رابطه با ترتیب ارزیابیدر

.می شود

o در مرحله ي اول عبارت شامل نشانه گذاري چنانچهinfix باشد، از قواعد
.  تقدم و شرکت پذیري ضمنی استفاده می شود

طراحی و پیاده سازي زبان هاي برنامه نویسی 24



:عبارتیک یفرم اجرایایجاد

شودتبدیلاجراییشکلبهاستمطلوب،infixشکلبهعباراتگشاییرمزبودنمشکلدلیلبه
:داریممختلفروشسهاینکاربراي.شودمیگشاییرمزراحتیبهاجراحیندرکه

ستورات،داینترتیب.کنیمتبدیلواقعیماشینکدسريیکبهراعباراتاگر:ماشینکدازايدنباله
وسازدمیپذیرامکانراافزارسختمفسرازاستفادهماشینکدنمایش.کندمیمشخصراعملیاتترتیب
.شودمیاجراسرعتافزایشموجب

میدردرختیشکلبهافزارينرممفسرکمکبهعباراتاوليمرحلهدرروشایندر:درختیساختارهاي
میستفادهالیسپزباندرتکنیکاین.شودمیانجامدرختپیمایشاجرا،یعنیدوميمرحلهدرسپسآیند،
.شود

شکلprefixیاpostfix:روشدوprefixیاpostfixدر.شونداجراتوانندمیقبلیهايالگوریتمطبق
ازاجرا.استpostfixشکلبهماشینواقعیکدکنندمیکارپشتهمبنايبرکهواقعیکامپیوترهايازبرخی

رادهایشعملونتاکندمیفراخوانیبازگشتیطوربهخودرامفسرعملیاتهروشودمیانجامراستبهچپ
.کندارزیابی
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:ارزیابی مسائلی در مورد ترتیب 

:  قواعد ارزیابی یکنواخت: 1مسئله ي 
ارزیابیراعملوندهایشازیکهرابتداعبارت،درختدرعملگرهربراي

.کناجراشدهارزیابیعملوندهايرويبرراعملیاتسپسوکن
عجولراعملیاتیيقاعدهاین)eager(نامیممی.)اولهمیشهزیرا

).کندمیارزیابیراعملوندها

یالوندهاعمارزیابیترتیبنیست،مهماعمالازبرخیارزیابیدقیقترتیب
رساییاموقتيحافظهازکهشودمیانتخابطوريبهمستقلعملیات

.شوداستفادهبهینهطوربهماشینویژگیهاي

طراحی و پیاده سازي زبان هاي برنامه نویسی 26



:مثال
(a+b)*(c-a)

طراحی و پیاده سازي زبان هاي برنامه نویسی

.محاسبه شود) a+b(ابتدا : 1ترتیب 

.را بگیرaمقدار راست -1
.را بگیرbمقدار راست -2
3-a وb را جمع و درdقرار بده.
.را بگیرcمقدار راست -4
5-a را ازc کم کن و درeقرار بده.
6-d وe را ضرب کن و درfقرار بده.

.ندعملوندها قبل از عملگرها ارزیابی شو: 2ترتیب 

.را بگیرCمقدار راست -1
.را بگیرbمقدار راست -2
.را بگیرaمقدار راست -3
4-a را ازc کم کن و درeقرار بده.
5-a وb را جمع کن و درdقرار بده.
6-d وe را ضرب کن و درfقرار بده.
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:یکنواختارزیابی -مسائلی در مورد ترتیب ارزیابی

یدبه عنوان مثال عبارت شرطی زیر را در نظر بگیر. این روش همیشه انجام پذیرنیست.

 خت مربوط به عملیات شرطی نشان می دهد که ممکن است قاعده ي ارزیابی یکنوامشکل
.بهتر باشد) lazy(قاعده ي ارزیابی تنبل دیگري به نام 

طراحی و پیاده سازي زبان هاي برنامه نویسی

z+(Y=0 ? X : X/Y)  عبارت روبه رو را در نظر بگیرید.
لیات اگر عملوندهاي عم. با قواعد ارزیابی یکنواخت وجود داردرابطه در این عبارت مشکلی در 

صفر باشد، Yیعنی اگر . شرطی را ارزیابی کنیم نتیجه اي به دست می آید که مورد قبول نیست
X برYقبل از انجام عملیات،خواهیم بدیهی است که در این حالت نمی . تقسیم می شود

.  عملوندها ارزیابی شوند

مثال
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)...ادامه(یکنواخت ارزیابی -مسائلی در مورد ارزیابی

ارزیابیراهاعملوندبلکه.نکنیدارزیابیعملیاتاجرايازقبلراعملوندها:تنبلارزیابیيقاعده
.خیریااستالزمارزیابیکهبگیردتصمیمعملیاتدهیداجازهوکنیدارسالنشده

سازيیهشبمستلزمکاراین.استدشوارآنسازيپیادهاما.میکندعملمواردتمامدرارزیابیيقاعدهاین
.استزیاديافزارينرم

کنندمیاستفادهعباراتارزیابیبرايروشاینازپرولوگولیسپايمحاورهزبانهاي.

رنامهبزیربهپارامترهاارسالمعادلتنبلوعجولشد،مطرحکهیکنواختارزیابیيقاعدهدو
)نهمفصلدرجزئیات(.استنامباومقدارباپارامترهاانتقالترتیببهها
ازیترکیبازمعموالزبانهايسازيپیادهدر.نداردوجودايسادهیکنواختارزیابیيقاعده

.شودمیاستفادهتکنیکدواین
هشدارزیابیعملوندهايهموارهنویس،برنامهتوسطشدهتعریفعملیات،4اسنوبالدرمثال

نشدهابیارزیهايعملونداند،شدهتعریفزبانتوسطکهاياولیهعملیاتولیکنندمیدریافت
.کنندمیدریافترا
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:جانبیاثرات -مسائلی در مورد ارزیابی

اثرات جانبی: 2ي مسئله 
 این ی در دارند مستلزم ترتیب دقیق ارزیاباستفاده از عملیاتی که اثرات جانبی بر عبارت

.عبارتهاست

طراحی و پیاده سازي زبان هاي برنامه نویسی

a*fun(x)+a:                                                                  مثال
 مطلوب است کهa یکبار بازیابی شده در دوجاي محاسبات بکار گرفته شودفقط.
 اما اگرfun  بر رويa ق ارزیابی اثرجانبی داشته باشد و آنرا تغییر دهد، آنگاه ترتیب دقی

.بسیار مهم است
 فرض کنید مقدار اولیهa یک استبرابر با ،Fun مقدار سه را برگرداند، وa را به دو

.تغییر دهد

5=2+3*1:                        هر ترم را به ترتیب ارزیابی کنید-1
2-a4=1+3*1:                                  را یک بار ارزیابی کنید   
8=2+2*3:                         ارزیابی کنیدaرا قبل از funتابع -3
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...اثرات جانبی-ارزیابیمسائلی در مورد 

 است مطرح دو دیدگاه در استفاده از اثرات جانبی در عبارات:

.باشنددیدگاه اول این است که اثرات جانبی باید در عبارات ممنوع •

دقیقاً ان دیدگاه دیگر این است که اثرات جانبی وجود داشته باشد و تعریف زب•
.باید مشخص کند که ترتیب ارزیابی عبارات چگونه است

 ی مبهینه سازي ها را غیر ممکن مشکل دیدگاه دوم این است که بسیاري از
.سازد
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...جانبی اثرات -مسائلی در مورد ارزیابی

:سوال 
امکان پذیر باشد یا خیر؟باید در عبارات جانبی ، آیا اثرات 

.Iکنیم، که ، باید ترتیب عبارات را فقط توسط نمایش درختی مشخصاگر امکان پذیر نباشد
د بهینه در این حالت ارزیابی عبارات توسط برنامه نویس قابل درك است و مترجم می توان

.سازي را انجام دهد
.IIورت جانبی را فراهم کرد که در این صاثرات ، می توان امکان اگر بهینه سازي مهم نباشد

.باید ترتیب ارزیابی را به طور کامل مشخص کرد
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:خطا شرایط -مسائلی در مورد ارزیابی

خطاشرایط : 3ي مسئله 

نوع  ویژه اي از اثر جانبی در عملیاتی وجود دارد که ممکن است با شکست
.مواجه شود و شرایط خطا را فراهم کند

د، شرایط برخالف اثرات جانبی معمولی، که به توابع برنامه نویس محدود می شون
و ریز سرمانند ( وجود آیند اولیه نیز به خطا ممکن است در بسیاري از عملیات 

).صفربر تقسیم 

طراحی و پیاده سازي زبان هاي برنامه نویسی 33



) :عبارات بولین مدار کوتاه(-عبارات ارزیابی نمایش درختی 

عبارات بولین مدار کوتاه: 4ي مسئله 
 در برنامه نویسی از عملیات بولینand وor عبارات رابطه اي استفاده می شودترکیب براي.

لذا .در هر دو عبارت ، ارزیابی عملوند دومِ عملگر بولین ممکن است شرایط خطایی به وجود آورد
.عملوند اول گنجانده شده تا تضمین کند که خطایی اتفاق نمی افتد

بقیه ي واند اگر مقدار کل عبارت فقط با توجه به مقدار عملوند سمت چپ تعیین شود، این مقدار می ت
.  عبارت را کوتاه کند

o،زیرا اگر درمثال اول براساس نکات گفته شده دیگر تقسیم بر صفر باشکست مواجه نمی شود
A==0 باشد، ارزیابی کل عبارت خاتمه می یابد و ارزش درستی برگردانده می شود.

طراحی و پیاده سازي زبان هاي برنامه نویسی

:در نظر بگیریددستورات زیررا 
if((A==0)||(B/A>C)) {…}
while ((I<= UB) && (v[I]>C)){...}
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: اصلی دستورات -کنترل ترتیب بین دستورات

.سی کنیمدر این بخش می خواهیم مکانیزم هاي اصلی را براي کنترل ترتیب بین دستورات برر

:دستورات اصلی 
اجرا یاي داده نتایج هر برنامه توسط دستورات اصلی آن تعیین می شود که عملیاتی را بر روي اش

.می کنند
 ات را به ما توانیم دستورات اصلی را واحدي از برنامه در نظر بگیریم،  که یک مرحله از محاسبمی

.دهدنشان می 
 با استفاده از ه عملیاتی کانتساب و دنباله اي از ازدستورات نمونه هایی از دستورات اصلی عبارتند

.عبارات فراخوانی می شوند
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:داده انتساب به اشیاي -دستورات اصلی

. ر دهدحالت محاسبات را تغییداده، نویس می تواند از طریق انتساب مقادیر به اشیاي برنامه 
:انتسابها به شیوه هاي گوناگونی انجام می شوند از جمله

:انتسابدستور 
 چپ را به مقدار) یعنی مقدار اشیاي داده( هدف اولیه انتساب این است که مقدار راست عبارت

.نسبت دهد) یعنی محل حافظه آن(آن 

طراحی و پیاده سازي زبان هاي برنامه نویسی

c=b=1:     را در نظر بگیریدروبرو ، عبارت استعملگرانتساب یک Cدر 
c=(b=1):        ، داریم Cبا توجه به تقدم عملگرها در 

.نسبت داده می شودbمقدار یک به -1
.مقدار یک را برمی گرداندb=1عبارت -2
.قرار می گیردcمقدار یک در -3

مثال
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:وروديدستورات -انتساب به اشیاي داده-دستورات اصلی

:دستورات ورودي
ی دارنداغلب زبانهاي برنامه سازي دستوراتی براي خواندن داده ها از پایانه، فایل یا خطوط ارتباط  .

.به متغیرها تغییر میدهندورودي این دستورات مقادیر متغیرها را با انتساب 
 نحو این دستورات به صورتread(file,data)است  .

:سایر عملیات انتساب
انتقال پارامترها به عنوان انتساب مقدار آرگومان به پارامترهاي مجازي محسوب می شود.
 ضمنیانتسابهاي
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:ردستوشکلهاي مختلف کنترل ترتیب در سطح -دستورات اصلی

:شکل مختلف براي کنترل ترتیب سطح دستور وجود داردسه 
composition)ترکیب(

دنباله ممکن است دستورات در یک دنباله ي متنی قرار گیرند و هر وقت که برنامه ي حاوي آن
.اجرا شود این دستورات نیز به ترتیب اجرا شوند

alternation)انتخاب(
. شوددنباله از دستورات ممکن است طوري باشند که یکی از آنها اجرا شود و دیگري اجرا ندو 

.توانند اجرا شوندبا هم نمی ولی هر دو دنباله 
iteration)تکرار(

. اجرا نشوندبه طور تکراري اجرا شوند یا اصالًکنترل ترتیب در دستوراتی که براي چندین بار 

.فوق استفاده می شود تا بتوان اثرمطلوب را ایجاد کردترکیبی از سه روش در تولید برنامه ها از 
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:ضمنیترتیب کنترل 

سازي پیادهبه همراه برچسب ها براي زبانهاي برنامه سازي اولیه از دستوراتی 
:کردندکنترل ترتیب ضمنی استفاده می 

 دستورgoto
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):gotoدستور ( ضمنی کنترل ترتیب 

:در بسیاري از زبانها وجود داردgotoدو شکل از دستورات معموال 
 پرش غیر شرطی  :

:مثل. به محل دیگري از برنامه داده می شود بدون شرط این نوع دستور کنترل برنامه در 
goto NEXT     

شرطیپرش:
:مثل .کنترل برنامه به محل دیگري انتقال داده می شود برقراري یک شرطصورت در 

if (A=0) then goto NEXT end if

لت ساخت شکل دستور ساده است، ولی به دلیل اینکه برنامه را از حاگرچه : نکته
.یافته خارج می کند، به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد
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:breakدستور -صریح ساخت یافته کنترل ترتیب 

:breakدستور 
 خارج از پایین برنامه و در نقطه ي مشخصیبه طرف این دستور کنترل اجرا را

 while ,forکنترل اجرا را از Cدر . ( کندمی جاري منتقل ساختار کنترلی 
,switch خارج میکند(.

یک این دستور یک ساختار کنترلی را ارائه می کند که یک نقطه ي ورود و
.دارد که موجب می شود خواص رسمی برنامه حفظ شودنقطه ي خروج 

:  continueدستور
 درC دستوري به نامcontinueاین دستور موجب می شود . وجود دارد

ره صورت برود و تکرار حلقه دوباکنترل اجرا به انتهاي بدنه ي حلقه ي تکرار 
.بگیرد
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continueو breakساختار 

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

طراحی و پیاده سازي زبان هاي برنامه نویسی

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

.اجرا می شود continueو  breakدرست باشد، دستورات  ifدر صورتی که شرط 
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gotoمزایاي 

را تعریف می کنند، اما استفاده از آنها از دهه ي  gotoگرچه اغلب زبان ها برچسب ها و دستورات 
.شده استمحدود 70

.وجود نداردgotoدستور MLدر بعضی از زبان هاي جدید همانند 

: gotoامتیاز 
ی میشود و اگر برچسب ها از نظر نحوي ساده باشند مستقیماً توسط سخت افزار پشتیبان

.استکارایی آن باال 
.استاستفاده از آن در برنامه هاي کوچک ساده 

.استنند آشنا براي برنامه نویسان اسمبلی و کسانی که با زبانهاي قدیمی برنامه نویسی می ک
. استشکلهاي دیگري از کنترل ) شبیه سازي(هدف کلی براي نمایش 
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gotoمعایب 

:برنامهمراتبیسلسلهساختاروجودعدم
قابلرابرنامهطراحیخروج،نقطهیکورود،نقطهیکساختارمفهوم

.کندمیدرك

کهاالستبآندركقابلیتوقتیباشد،داشتهزیاديدستوراتکهايبرنامه
هرکهطوريبهباشد،شدهسازماندهیبلوکهاازمراتبیسلسلهصورتبه

بهیمراتبسلسلهسازماناین.باشدمحاسباتازمفهومیواحدیکبلوك
برنامهمختلفهايبخشکهکنددركتادهدمیاجازهنویسبرنامه
.آیندمیدرجوریکدیگرباچگونه
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دباشیکیاجراترتیببانیستالزمبرنامهمتندردستوراتترتیب.
ايهدنبالهبیننامنظمطوربهاجراکنترلکهنوشتهاییبرنامهتوانمیgotoازاستفادهبا

نیمکدركرادستوراتاجرايترتیببایدبرنامه،دركبراي.شودمنتقلدستوراتازمختلفی
دستوراتفیزیکیترتیبهمانتقریباًدستوراتاجرايترتیبکهاستترسادهوقتیبرنامهدرك

.باشد

باشدداشتهمتعددياهدافاستممکندستوراتازگروهی.
میرتآسانبرنامهدركکند،دنبالبرنامهکلیساختاردرراهدفیکدستورات،ازگروههراگر

.شود
استفادهابکهباشندداشتهمشابهیدستوراتدستورات،ازگروهدواستممکنمثالطوربه
نوشتهباریکفقطمشابه،دستوراتکهکنیمترکیبطوريراگروهدواینتوانیممیgotoاز

ترتیباینبه.شودمنتقلمشتركدستوراتاینبهکنترلگروه،هراجرايحیندروشوند
.شودمیمشکلکدایندرك
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...gotoمعایب 
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طراحی برنامه نویسی ساخت یافته

:طراحی هایی از برنامه به کار می رود که براي یافته نویسی ساخت برنامه 

مثلادهسکنترلیهايشکلازاستفادهبابرنامهساختارهايمراتبیسلسلهطراحیبر
.داردتاکیدتکراروانتخابترکیب،

»ساختاري«لیکنتردستوراتازاستفادهبابرنامه،متندرمراتبیسلسلهطراحینمایشبر
.داردتاکید

.دارددتاکیباشداجراترتیبهماندستوراتفیزیکیترتیبکهبرنامهازمتنیبر
کردنپیکمستلزماگرحتیدارد،تاکیدهدفیکبادستوراتازهاییگروهازاستفادهبر

.باشددستورات
به ته درك، اشکال زدایی، کنترل، تصحیح و نگهداري برنامه هاي ساخت یاف

.استمراتب آسانتر 
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یافتهترتیب ساخت کنترل 

نترلیکهايشکلبیانبرايراکنترلیدستوراتازايمجموعههازباناغلب
.کنندمیفراهمتکراروانتخابترکیب،یعنیاصلی،

.استخروجنقطهیکوورودنقطهیکویژگیدستورات،اینمهمهايجنبهازیکی

نقطهیکوورودينقطهیکبادستوراتیازفقطکههاییبرنامهخواندندر
توراتدسازايدنبالهبابایدبرنامهاجرايجریانکنند،میاستفادهخروجي

.باشدداشتهمطابقتبرنامهمتندرموجود
داخلدراستممکنخروج،نقطهیکوورودنقطهیکبادستوريهر

ارجخآنازنقطهیکازفقطکنترلولیباشد،حلقهوانشعابدارايخودش
.شودمی
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دستورات مرکب

:دستورات مرکب 
سوب می عنوان یک دستور محبزرگتر، به اي از دستورات است که در ایجاد دستورات دنباله 

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

End             
.معموالً دستورات مرکب با یک نماد شروع و پایان نوشته می شوند

.دستورات استترکیبدستور مرکب، ساختار مهمی براي نمایش 
.نوشته می شوندشوند، دستورات به ترتیبی که باید اجرا دستور مرکب، در 

.ممکن است سلسله مراتبی از دستورات مرکب ساخته شود

باله را نشان از کد اجرایی که هر دستور موجود در دنکامپیوتر، بلوکی براي پیاده سازي دستور مرکب در 
.ترتیب اجرا ي آنها را نشان می دهدحافظه، در آنها ترتیب وجود . می دهد در حافظه قرار می گیرد
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دستورات شرطی

 دو یا چند دستور یا اجراي اختیاري یک دستور را بیان می کندانتخاب.
 انجام می شودشرطیتستگزینش مسیر هاي اجرا با.

:متداول ترین شکل هاي دستورات شرطی
IF :به صورت کلی این دستور به صورت زیر است:

:]شرط[اگر 
}را انجام بده1عمل دلخواه {برقرار بود 
}را انجام بده2عمل 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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case : ی شودانتخاب یک یا چند دستور با استفاده از نتیجه ي یک عبارت استفاده مبراي.
.انتخاب کن]عبارت[بر اساس  

}عمل اول} {نتیجه اول{
}عمل دوم}{نتیجه دوم{

..........
:در ادا  caseدستور 

طراحی و پیاده سازي زبان هاي برنامه نویسی

Case tag is
When 0 => begin

Statement0
End;

When 1 => begin
Statement1
End;

When 2 => begin
Statement2
End;

when others => begin
statement3
End;

End case

...دستورات شرطی 
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:سازيپیاده 

.شوندپیاده سازي می پرش سخت افزاري با دستورات IFدستورات 
ک پیاده سازي میشوند تا از تست هاي تکراري مقدار یجدول پرش با معموالCaseًدستورات 

.متغیر جلوگیري شود
جدول پرش برداري است که به طور ترتیبی در حافظه ذخیره شده است و هر یک از                                                       

.عناصر آن یک دستور پرش غیر شرطی است
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...دستورات شرطی 

51



جدول پرش

جدول پرش

caseانتخابهاي دستور 
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 caseدستورات قبل از 
tagبامتغیر tمحاسبھ 

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 statement3

caseدستورات بعد از

L1:

L2:

L3:

L4:

L0:

L5:
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دستورات تکرار

اختار س. کنندرا براي تکرار محاسبات در اغلب برنامه ها فراهم می مکانیزمی 
.استبدنهو یک راساصلی دستور تکرار متشکل از یک 

راس تعداد دفعاتی که بدنه باید اجرا شود را مشخص می کند.
 د و شودستوراتی است که باید تکرار یک دستور مرکب شامل بدنه

.عملکرد دستور تکرار را مشخص می کند

.استمحدوداست ولی ساختار راس نامحدودبدنه ي دستورات تکرار، 
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.را شودمی کند که بدنه باید به تعداد معینی اجساده ترین نوع راس که مشخص : سادهتکرار 
performدر کوبول    : مثال  body K times

ت می پس از هر بار اجراي بدنه حلقه، شرط حلقه تس: باشدتکرار در صورتی که شرط برقرار 
do / whileمانند دستور ه. شود

اضافه باهر بار اجراي حلقه، به اندازه مقدار افزایش به شمارنده: تکرار با افزایش یک شمارنده
forهمانند دستور . می شود تا به مقدار نهایی برسد

اندازه آرایه تعداد دفعات تکرار حلقه (درآرایه foreachهمانند دستور : تکرار مبتنی بر داده ها
.)را مشخص می کند

بیان هنگامی که شرایط خروج از حلقه پیچیده اند و نمیتوانند در راس حلقه: نامتناهیتکرار 
با شرط whileدستور همانند . شوند، از حلقه اي استفاده می شود که راس آن بدون شرط است

.همیشه درست

.ودسخت افزاري استفاده می شانشعاب / براي پیاده سازي دستورات تکرار، از دستورات پرش
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...دستورات تکرار 
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یافتهکنترل ترتیب ساخت مشکالت 

اخت نظر تئوري می توان هر ساختار کنترل ترتیب را با استفاده از دستورات ساز 
:را ایجاب می کندgotoاستفاده از مواردي وجود دارد که کرد، ولی یافته بیان 

تجو، حلقه جس. اغلب براي خاتمه ي حلقه به چند شرط نیاز است: از حلقهچندگانه خروج 
ه در برداري از عناصر جستجو می شود تا اولین عنصري پیدا شود ک. یک نمونه متداول است

م و یا عنصر حلقه وقتی خاتمه می یابد که یا به انتهاي بردار برسی. شرایط خاصی صدق می کند
.)دو شرط خروج از حلقه وجود دارد(موردنظر پیدا شود 

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 ،gotoمی سازند  :
For I in 1 .. K loop

exit when (condition)
End loop;
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Do-while-do             :
»  نقطه میانی«whileاست که یک ، مناسب ترین جا براي تست خروج از حلقه در وسط آن اغلب

.نمی کندهیچ زبان متداولی این روش را پیاده سازيتقریباً . می تواند این دنباله را پردازش کند
Dowhiledo

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

End dowhiledo
توراتی که استثناها ممکن است شرایط خطاي متعددي را نشان دهند، دس: شرایط استثنایی

راي پردازش این شرایط استثنا را انجام میدهند در جاي خاصی از برنامه جمع می شوند که ب
زبانهایی که انتقال از نقطه اي که شرط استثنا تشخیص داده شده است به پردازنده استثنا، در

.الزم استgotoاستفاده از ندارند، استثنا دستورات پردازش 
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If end_of_file then goto α {outside the loop}

...مشکالت کنترل ترتیب ساخت یافته 
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