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.هستنددیگریدادهاشیایآنهاهایمولفهکهباشندمیهادادهانواعازایدستهداده،ساختمان
.هالیستوهامجموعهمتغیر،طولرکوردهایرکوردها،ها،آرایهبردارها،مانند

:هادادهساختمانمتداولصفات
عناصرتعداد-1
عنصرهرنوع-2
عناصرانتخاببرایاسامی-3
عناصرتعدادحداکثر-4
عناصرسازمان-5

(.هستندناهمگنرکوردها،وهالیست).هاآرایهمانندگویند،میهمگنراآنباشند،نوعیکازدادهساختمانعناصرتماماگر

.(بعدیندچآرایهمانند)باشدترتیبیغیرسازماندارایتواندمیو(بعدییکآرایهمانند)باشدترتیبیسازماندارایاستممکندادهساختمانعناصر

دادهساختمان
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هاعملیات متداول در مورد ساختمان داده

(آرایهازعنصریبهدسترسیمانند)عنصرانتخاب-1

(هاآرایهجمع)(دیگررکوردبهرکوردیانتسابمانند)ساختمانکلرویبرعملیات-2

(پیوندیلیستحذفوایجادمانند)عناصرحذفودرج-3

:داشتنظردررازیرنکاتبایدداده،ساختمانبرایحافظهنمایشانتخابدر
دادهساختمانعنصرکارآمدانتخاب-1
زبانسازیپیادهبرایکارآمدحافظهمدیریت-2

.دادنمایش(linked)پیوندییاو(sequential)ترتیبیصورتبهتوانمیرادادهساختمانیک
.ندکمیاستفادهپیوندینمایشازلیستمانندمتغیرطولدادهساختمانوترتیبینمایشازآرایهمانندثابتطولدادهساختمان
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عنصرانتخابعملیات

.شودمیگرفتهنظردرترتیبی،وتصادفیحالتدوپیوندی،یاوترتیبینمایشدرعنصرانتخابعملیاتسازیپیادهبرای

.داردنامآفست،آدرسبلوکداخلعنصرنسبیمحلوپایهآدرسبلوک،شروعآدرس

:cزباندرxنامبهو4طولبهکاراکترهاازایآرایهسومعنصربهدسترسیینحوه:مثال

Lvalueباکهاستx[0]آدرسپایه،آدرس (x)دهیممینمایش.

x[2]:lvalue(x)یعنیسومعنصرآدرس + 2.

x[i]:Lvalue(x)+iآدرسکلیطوربه
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هااعالن ساختمان داده

.دشونمشخصبایدبیشتریصفاتکهتفاوتاینبااست،اولیهدادهانواعدراعالنمانندکلیحالتدرهادادهساختماندراعالن
.کندمیمشخصراعنصرهرنوعوعناصرتعداداندیس،بازهابعاد،تعدادچونصفاتیآرایه،یکاعالنمثال،عنوانبه

.شودیممشخصترجمهزماندرآنعناصربهدستیابیفرمولکهکندمیمشخصآنبرایراترتیبیحافظهنمایشصفات،ایناعالن

دادهساختماننوعکنترل

انتخابمسیرداده،ساختمانازعنصریانتخابدرچوناست،ترپیچیدهاولیه،دادهانواعدرنوعکنترلازها،دادهساختماننوعکنترل
.باشدطوالنیاستممکن

.نباشدموجودنظرموردعنصرولیباشد،درستانتخابعملیاتپارامترهایاستممکنهمچنین
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ساختمان داده آرایه

:شوندمیتقسیمدسته5بهکلیطوربههاآرایه

ایستاآرایه-1

ایپشتهپویایآرایه-2

هیپپویایآرایه-3

ثابتطولباهیپپویایآرایه-4

ثابتطولباایپشتهپویایآرایه-5
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(.شوندمیاعالنstaticواژهباتوابعداخلدر++CوCدرکههاییآرایهمانند)ایستاآرایه
.شوندمیبایندایستاطوربههااندیسبازه

.شوندمیبایندایستاطوربهآرایهحافظه

(.شوندمیاعالنstaticواژهبدونوتوابعداخلدر++CوCدرکههاییآرایهمانند)ثابتطولباایپشتهپویایآرایه
.یابدمیتخصیصاعالندستوربهرسیدنبااجرا،هنگامدرولیشودمیبایندترجمهزماندرهااندیسبازه

ایپشتهپویایآرایه
.شوندمیبایندپویاطوربههااندیسبازه

.یابدمیتخصیصپویاطوربهآرایهحافظه
.نباشدمشخصاستممکنآرایهازاستفادهزمانتاآرایهاندازه

ثابتطولباheapپویایآرایه
.یابدمیتخصیصپویاطوربههااندیسبازه

.مانندمیباقیثابتتخصیصازپسولییابدمیتخصیصپویاطوربهحافظه
)mallocازCدر )freeو( .کندمیپشتیبانیهاآرایهاینازنیز#C.شودمیاستفادهdeleteوnewعملگرهایاز++Cدرو(

heapپویایآرایه

.یابدمیتخصیصاجرازماندرآرایهحافظه.یابدمیتخصیصاجرازماندرهااندیسبازه
Arrayکالساز#Cدر listپویایآرایهایجادبرایheapشودمیاستفاده.

.کنددرخواستراآنکاربرکهگیردمیصورتوقتیبایندکهاستایندرثابتطولباheapپویایآرایهباheapپویایآرایهتفاوت
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(بردارها)های یک بعدی آرایه

.بردنامراعنصرانتخاببرایاندیسوعنصرهرنوععناصر،تعدادتوانمیبردار،مشخصاتاز

:ازعبارتندبردارهارویعملیات
(بردارازعنصریانتخاب)گذاریاندیس-1
بردارهاحذفوایجاد-2
بردارکلرویعملیات-3

.شودیدتولنظرموردعنصرآدرستاشودمیاجرااجرا،زماندرکداین.شودتولیدترجمهزماندربایدآرایهعناصربهدستیابیبهمربوطکد

.نگرددهذخیراجرازمانتوصیفگردروشودگنجاندهکددرتواندمینکند،تغییراجرازماندروباشدایستااندیسحدوداگر
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دستیابیتابع

:                                   x[i]آدرس 

.، اندازه هر عنصر می باشدe، حد پایین بردار و Lbآدرس اولین عنصر ، ، که

e)Lbi( 



. نوشتصورت                                                    توان به این تابع را می ei)eLb( 

ود شمتغیر است که در زمان اجرا محاسبه میبخش              ، تواند در زمان ترجمه محاسبه گردد و مقداری ثابت است که میبخش                           ،

.  شودو به مقدار ثابت اضافه می

.  شودها در زمان ترجمه انجام مینیز در زمان ترجمه مشخص باشد، آنگاه همه محاسبهiاگر البته 

eLbei

Virtual Original (VO)  :eiVO])i[x(addressمجازی مبداء  
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بردار

نوع عناصر

نوع اندیس

حد پایین اندیس

حد باالی اندیس

ترجمهتوصیفگر زمان 

بردارتوصیفگر زمان ترجمه برای 

:صورت استفاده از مبدا مجازی در 

مبدا مجازی

حد پایین

حد باال

اندازه سطر

جایدررداربعناصرکهحالیدرکرد،ارسالبرنامهزیربهراتوصیفگربرنامه،زیربهبردارارسالهنگامدرتوانمیکهاستایندرکاراینامتیاز
.اندشدهذخیرهدیگری

.باشدنمیاندیسنوعوعناصرنوعذخیرهبهنیازینمایش،نوعایندر
.نیستاجرازماندرهاآنحضوربهنیازوشوندمیبایندترجمهزماندراطالعاتاین،Cزباندر
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های دو بعدیآرایه

.اندشدهتشکیلستونوسطرتعدادیاز(ماتریس)دوبعدیهایآرایه
.شودمیاستفادهاندیسدوازعنصریکانتخاببرایماتریسدر

c:intدربعدیدوآرایه x[4] [2] ;

:Ada:xدربعدیدوآرایه array (0 . . 3 , 0 . . 1)

.کندمیضربوجمعراآرایهدوترتیببهx+.yوx+yباشند،بعدیدوآرایهدوyوxاگر،APLدر

 فرادرس

FaraDars.org



طراحی و پیاده سازی زبان های
سازیبرنامه 

faradars.org/fvsft118

12

:مثال

1:سطری , 2 , 3 , 4 , 5 , 6

1:ستونی , 3 , 5 , 2 , 4 , 6

.کنندمیاستفادهسطرینمایشازFortranزبانجزبههازبانهمه

خیره آرایه دو بعدیذ

row)سطریروشدوبهکهشوندذخیرهبعدییکحافظهیکدربایدایدادهانواعمقادیراست،خطیافزار،سختحافظهکهآنجااز major)یاو
column)ستونی major)شوندمیذخیره.
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آرایهعناصر

xآدرس [i] [j]:
eljslijixaddress  )()(])][[( 21

elus  )1( 22

e*js*iVO])j][i[x(address 
:مجازیمبداازاستفاده

elslVO  21

. شونداند و یکبار ذخیره و محاسبه میهنگام ایجاد آرایه ثابتدر :   VO,s,e,
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مثال

]xآرایهتوصیفگر 1 .. 4 , 1 .. .کنیدمشخصرا[3
(e=1).استیکآرایهعنصرهراندازه

S= (3 – 1 + 1) × 1 = 3

α – 4 1 4 1 3 1

elus  )1( 22

elslVO  21

Vo = α – 1 × 3 – 1 × 1 = α – 4
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برش آرایه

.استآرایهنیزخودشکهاستآرایهازبخشیآرایه،برش
fortranدر .شودمیاستفادهزیادآرایههایبرشاز95

x(1بعدیدوآرایهنمونهطوربه .. 4,1 .. .استمفروضستونسهوسطرچهاربا(3
)x:دومستونانتخاب 1:4 , 2 )

)x:دومواولهایستونانتخاب 1:4 , 1:2 )

.استمتداولبعدییکهایآرایهبرایبرشAdaزباندر

:x.بگیریدنظردررازیراعالننمونهطوربه array ( 1 .. 10 ) of integer

x:برشیک ( 3 .. 6 )
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های انجمنیآرایه

.است(key)کلیدنامبهمقادیرازایمجموعههاآناندیسکهباشدمیهادادهعناصرازایمجموعه،(associative)انجمنیآرایه
.استمقداروکلیدازجفتیانجمنی،آرایهعنصرهربنابراین.شوندذخیرهبایدکلیدهااین
.شودمیشناختهmapنامبه++Cدر

.کندمیاستفادهزیادانجمنیهایآرایهازperlزبان
.یابدمیکاهشعنصر،حذفباوافزایشآرایهبهعنصرافزودنباآناندازهیعنیاست،پویاperlدرانجمنیآرایهاندازه

.شودمیاستفادهسازیدرهمجدولازانجمنیآرایهسازیپیادهبرای،perlزباندر

:perlزباندرانجمنیآرایهیکتعریف:مثال
%x = ( "Maryam" => 17 , "Ali" => 20 );

(.شودمیشروع%عالمتباperlدرسازیدرهممتغیرهر).دارندرامقادیرنقشهاآنمعدلوکلیدنقشدانشجویاناسامیکه

.دارندوجودانجمنیومعمولیصورتبهPHPزباندرهاآرایه
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(رکورد)ساختمان 

.شوندمیدستیابینامطریقازواستنامدارایعنصرهرکهاستعناصرازناهمگنایمجموعهرکورد،یاساختمان
#Cدر , C++ , Cدستورازstructشودمیاستفادهساختمانتعریفبرای.

:استزیرصورتبهCزباندراینمونه
struct student {

int id;

float ave;

char name[30];

};

student x;

.شوندمیذخیرهحافظهمتوالیهایمحلدررکوردفیلدهای
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1فیلدنام1فیلدنوع1فیلدآفست2فیلدنام2فیلدنوع2فیلدآفستعنصراولینآدرس

.دباشنمیرکوردبرایاجرازمانتوصیفگربهنیاز
.شودمیمحاسبهترجمهزماندرعنصرهرآفست

:زیراستصورتبهفیلددوباساختمانیکبرایترجمهزمانتوصیفگر

توصیفگر زمان ترجمه 
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Rرکوردامiعنصربهدستیابیفرمول

)j.Rsizeof()i.R(address
1i

1j








رکوردحافظهبلوکشروعآدرس: 

if)i.R(address 
if : عنصر آفستi

.کرداضافهآنبهراپایهآدرساجرازماندروکردحسابترجمهزماندرراتوانمی
if
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طول متغیررکورد با 

Variant)متغیرطولرکورد record)،استمتفاوتساختارهایدارایبرنامهاجرایمختلفهایزماندر.

.استشدهتشکیلمتغیروثابتبخشدوازرکوردنوعاین

.استفاوتمتدیگرساختاربهساختاریازمتغیربخشواستمشترکمختلفساختارهایازیکهربینکهاستفیلدهاییحاویثابتبخش

#Cدر , C++ , Cازاستفادهبامتغیرطولرکوردهایunionشوندمیساخته.

زالحظههردرکهکندمشخصتاشودمیگرفتهنظردرثابتازبخشیدرچسببرنامبهعنصری،Adaمانندسازیبرنامههایزبانازبعضیدر
.داردوجودرکوردازساختاریچهاجرازمان
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Ada:typeدرمتغیرطولرکورداعالن a ( x : boolean) is record

y : integer;

case x is

when false => b : integer;

when true => c : float , d : integer;

end case

end record

.کندمیعملبرچسبعنوانبهxکهyوxفیلدهایدارایآنثابتبخشکهشودمیایجادaنامبهرکوردیها،اعالناینبا
.گرددمیمشخصرکوردمتغیرساختار،xمقداربرحسب
:آنایحافظهنمایش

مثال
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هالیست

. های دیگر استدنباله مرتبی از ساختمان دادهکه ای ساختمان داده: لیست

.و آخرین عنصر لیست مراجعه کرد... توان به اولین عنصر، دومین عنصر، مییعنی 

. ندکها در زمان اجرا تغییر میروند که طول آنهایی به کار میها معموالً ثابت نیست و برای نمایش ساختمان دادهطول لیست
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LISPها در زبان لیست

(A (B C) D):لیست زیر را در نظر بگیرید

:از عملیات قابل انجام بر روی لیست عبارتند ازبعضی 
1-CAR : گرداندرا برمیاولین عنصر لیست.
2-CDR(کُدِر : )گرداندهمه عناصر لیست به غیر از اولین عنصر را بر می.
3-QOUTE :بررسی وجود یک اتم در لیست
4-CONS :سازنده لیست

:(A (BC))حافظه لیست نمایش 

. استDو عنصر سوم یک اتم به نام (B C)، عنصر دوم لیستی به صورتAعنصر است، عنصر اول یک اتم به نام 3این لیست دارای 
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مجموعه

. شامل مقادیر نامرتب و مجزا استکه ای شیء داده:  مجموعه
. مجموعه مهم نیستترتیب مقادیرموجود در 

.، درج، حذف، اجتماع، اشتراک و تفاضلعضویت:  متداول در مجموعه عملیات 
. شوندها به دو دسته متناهی و نامتناهی تقسیم میمجموعه

. یک مجموعه نامتناهی از اعداد صحیح استbیک مجموعه متناهی و aمثال زیر که به زبان پاسکال است، در 

type

a  set   of   (red, blue, green);

b  set   of   integer;

.شودهای نامتناهی از درهم سازی استفاده میهای متناهی از نمایش بیتی و برای پیاده سازی مجموعهبرای پیاده سازی مجموعه

تراک و پیاده سازی عملیات اجتماع، اشاما . شوددر پیاده سازی مجموعه به روش درهم سازی، عملیات عضویت و حذف مقادیر با کارایی باالیی انجام می
.  باشدتفاضل کارآمد نمی
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.شوندبندیدستههمبا،جدیدموجودیتیکدرمتدهاومتغیرهاانواع،ثوابت،دهدمیاجازهکهراهکاری،(encapsulation)بندیبسته

.باشندمیهاموجودیتاینازاینمونهها،برنامهزیروهاکالس،هاپکیج

راجدیدانواعاینبرایشدهبندیبستهتوابعومقادیر(visibility)رویتقابلیتو(scope)حوزهتواندمیراهکاراینکمکبهبرنامه
.کندمحدود

( encapsulation)بسته بندی 
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.گیردبرمیدررادارداهمیتخاصیزمینهدرکهراصفاتیکهموجودیتیکازنمایشی:انتزاع
.کاهدمینویسیبرنامهپیچیدگیازانتزاع

.کنندمیپوشیچشماساسیغیرصفاتازوپردازندمیاساسیصفاتبهنویسانبرنامهانتزاع،ازاستفادهبا
:داردوجودجدیدهایزباندرانتزاعدونوع

هادادهانتزاع-1
فرآیندیانتزاع-2

(abstraction)انتزاع 

.نمایداستفادهآنازبتواندآن،هایالگوریتمواشیاداخلینمایشازاطالعبدونکاربرکهاستموفقصورتیدرانتزاعهر
.کنددستکاریمستقیمطوربهرااطالعاتتواندنمیکاربرشدند،بندیبستهانتزاعیکدراطالعاتوقتی

.باشدنمیباخبرانتزاعمخفیاطالعاتازکاربرهمچنین
.کندااجررابرنامهزیربتواندبایدآن،پارامترهایوبرنامهزیرنامدانستنباکاربرشد،تعریفایبرنامهزیروقتیمثال،عنوانبه

.باشدداشتهخبرآنالگوریتمسازیپیادهوبرنامهزیردرموجوداطالعاتنمایشچگونگیازنیستالزم
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.کنندمیفراهمرافرآیندیانتزاعنوعیها،برنامهزیر

.دهندمیانجامراعملیاتیآن،بهپارامترهاییارسالبابرنامه،زیرجزییاتدانستنبدونکاربرانزیرا

.کندمیادهاستفپارامتردوباایبرنامهزیرازکهبگیرید،نظردرراکندمیمرتبراایآرایهکهایبرنامهمثال،عنوانبه

.استآرایهطولدومپارامتروآرایهاولپارامتر

.استنشدهمشخصآنالگوریتمکهاستواقعیسازیمرتبفرآیندازانتزاعیبرنامه،زیراینفراخوانی

.نیستسازیمرتبالگوریتمدانستنبهنیازیوبداندرابرنامهزیرپارامترهایونامبایدفقطکاربر

فرآیندیانتزاع
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نوع داده انتزاعی

.باشدمیانتزاعیدادهنوعازاینمونهشیء،
.رودمیکاربهبندیبستهمفهومبسطبرایانتزاعی،دادهنوع

.استهادادهنوعآنرویبرعملیاتانجامبرایهاییبرنامهزیرودادهنوعیکبهمربوطهادادهنمایششاملنحوی،نظراز

وجوددلیلبهوباشدشدهسازیپیادهآرایهباپشتهیعنیشود،استفادههمجوارینمایشازپشته،انتزاعاصلیسازیپیادهکنیدفرض:مثال
.کندتغییرپیوندیلیستنمایشبهای،حافظهمدیریت

.شودنمیایجادتغییرکند،میاستفادهآنازکهایبرنامهدرولیشودمیانجامکند،میتعریفراپشتهنوعکهکدیدرتغییراین

,Javaمثلهاییزبان C#, C++ًکنندمیپشتیبانیانتزاعیدادهنوعازمستقیما.
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مشخصات و پیاده سازی زیر برنامه 

.استانتزاعیعملیاتیکبرنامهزیر
.شودمینامیده(procedure)رویهبرگرداندرامقدارچنداگرو(function)تابعبرگرداندرامقداریکفقطبرنامهزیراگر

.گرداندبرنمیخودنامبارامقداریرویه

:استرویهیکf2وتابعیکf1مثالعنوانبه
int f1( int a , float b);

void f2 (int a , float *b, int *c);

.استمشاهدهقابلفراخوانبرنامهدرزیربرنامه،درشدهایجادتغییراتکهدهدمینشانcوbپارامترهایکناردر*عالمت
:هابرنامهزیراینالگوی

f1 : int × float  int

f2 : int × float × int  float × int
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پیاده سازی تعریف و سابقه فعالیت زیر برنامه

. روداز زیر برنامه ایجاد گردد و پس از خاتمه زیر برنامه، آن سابقه فعالیت از بین می(activation)شود یک سابقه فعالیت فراخوانی زیر برنامه موجب می

. کندبرای سابقه فعالیت آن عمل می(template)عنوان قالبی به زیر برنامه تعریف 

:فعالیت زیر برنامه شامل دو بخش استسابقه 
ایستا-1

.  ها و کد اجرایی هر یک از دستورات استاین بخش سگمنت کد نام دارد و حاوی ثوابت، لیترال
پویا-2

برایپیوندهاییوبرگشتنقاطموقت،حافظهناحیهمحلی،هایدادهتابع،نتایجپارامترها،شاملوداردنامفعالیترکوردبخشاین
.استمحلیغیرمتغیرهایبهمراجعه

.داردوجودآنهادرمتفاوتیمقادیرولیاست،یکسانبرنامهزیرفعالیتسوابقتمامبرایپویا،بخشساختار

ولیاشتدخواهندوجودبرنامهزیرآنازفعالیترکوردچند،(بازگشتیبرنامهزیرمثل)باشدداشتهوجودبرنامهزیرازفعالیتسابقهچندهمزماناگر
.استکافیآنهایهمهبرایایستابخشیکفقط

. الزم نیست الگوی کامل رکورد فعالیت در زمان اجرا وجود داشته باشد
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(epilogue)و اختتامیه (prologue)مقدمات 

.پارامترهاانتقالفعالیت،رکوردسازیآمادهمثلاست،پنهانکاربردیدازکهگیردمیصورتعملچندشود،میفراخوانیبرنامهزیروقتی

.گویندمقدماتراشوند،آنهاانجامبرنامهزیردستوراتاجرایازقبلبایداعمالاینچون

.نامندمیتامیهاخترااعمالاین.شودآزادفعالیترکوردبهمربوطحافظهوشوندبرگرداندهنتایجتاگیردمیصورتدیگریاعمالبرنامه،زیرخاتمههنگام

.دهدبرای این منظور، مترجم بلوکی از کد را در آغاز زیر برنامه قرار می. گیرداعمال مقدمات توسط مترجم صورت می
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(type equivalence)نوع هم ارزی 

:داردوجودنوعارزیهمتعریفبرایروشدو
:نامارزیهم-1

.گرددمیادهاستفنوعیکازکهشوندتعریفاعالنیدستوراتدریاشوندتعریفاعالندستوریکدریاکهاستارزهمصورتیدرمتغیردونوع

:ساختاریارزیهم-2
.کننداستفادهیکسانیحافظهنمایشازیعنی.باشندداشتهیکسانیساختارهایهاآنانواعکهاستارزهمصورتیدرمتغیردونوع

.داردبیشتریانعطافقابلیتنام،ارزیهمبهنسبتساختاریارزیهم
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مثال

:استمفروض++Cدرزیردستورات

struct s1 {

int a ;

char b ;

};

struct s2 {

int c ;

char d ;

};

void f (s1 x ); .دارندنامارزیهمشدند،تعریفs1نوعباکهx,y,zمتغیرهای

.دارندساختاریارزیهمx,w,y,zمتغیرهای

int main( ){

s1 y , z;

s2 w;

y = z;

w = y;

f(w);

}

s1انواع , s2استیکسانهاآنحافظهنمایشوباشندمییکسانیهایدادهنوعوتعداددارای.
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(دارندیکسانیساختارگرچه).هستندنوعنامفاقدچونباشند،نمیارزهمزیرآرایهدو
x : array ( 1..3 ) of integer ;

y : array ( 1..3 ) of integer ;

:شوندتعریفزیرصورتبهبایدباشند،ارزهماینکهبرای
type k is array (1..3) of integer ;

x,y : k ;

typedefدرCوC++گیردمینظردرموجودنوعبرایجدیدینامفقطوکندنمیتعریفراجدیدینوع.
.استارزهمخودوالدنوعباشد،میتعریفtypedefباکهنوعیهربنابراین

(کوبولوفرترنمثل).کرداستفادهارزیهمازتواننمیکنند،گذاریناموتعریفراانواعیندارنداجازهکاربرانکههایزباندر

.کندمیاستفادهنامارزیهماز،enumوstruct،unionبرایCدر

مثال
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.شوندمیفراخوانیایکتابخانهتوابعازایمجموعه:صریح-1

atoiتابعمثال،عنوانبه ( .کندمیتبدیلصحیحبهرارشتهنوعازمقداری،Cدر(

.گیردمیصورتنویسبرنامهدخالتبدونوخودکارطوربه:ضمنی-2

.رساند و مانع از تشخیص خطا می شودگاهی تبدیل ضمنی به تعیین نوع قوی آسیب می

.زبان هایی که تبدیل نوع ضمنی در آن ها صورت می گیرد، قابلیت اعتماد کمتری دارند

C#بهنسبتC++دهدمیانجامکمتریضمنینوعتبدیل.

:گیردمیانجامصورتدوبهنوعتبدیل
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انتسابعملیات

شود،میمحسوبابانتسعملیاتجانبیاثرعنوانبهتغییراینکهدهدمیتغییرپویاطوربهرامتغیربهمقداریکانقیادانتساب،عملیات
.گرداندمیبررامقداریانتساب،عملیاتها،زباناغلبدرزیرا

Javaمانندهاییزبان , C# , C++ , Cکنندمیپیرویمشخصاتایناز.

.بردکاربهعباراتدرعملوندیوعباراتعنوانبهراانتسابتوانمیهازبانایندردلیلهمینبه

.عباراتخواناییقابلیتکاهشوامنیتعدم:جملهازاست،معایبیدارایکاراین
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ifدستور (a == b)مقایسهبرایb , aبودنمساویصورتدرتاشدهنوشتهb , a،شوند،اجرادستوراتی

،if(a=b):شودتایپاشتباهاًاگرحال

bبودنمساویتستجایبهوکندنمیاعالنخطاییکامپایلر , a،بهکهمقداریaشودمیدادهنسبت(مقدارهمانb)،تست

.شودمی

++Cهایبرنامهامنیتعدمازدیگرینمونهحالتاین , Cاست.

.دهدنمیرخمسئلهاینوکرداستفادهifدستوردربولیعباراتازتوانمیفقط#Cدر

مثال
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این اسالید ها بر مبنای نکات مطرح شده در فرادرس
«  سازیهای برنامه زبان سازیطراحی و پیاده »

.تهیه شده است

یدبرای کسب اطالعات بیشتر در مورد این آموزش به لینک زیر مراجعه نمای

faradars.org/fvsft118
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