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.شوندمیتقسیم تابعو رویهها به دو دسته زیر برنامه

. چند مقدار را برگردانندتواند می، ولی رویه گرداندمیفقط یک مقدار را بر تابع 

. دهندها را نیز از خود نشان میاند، ولی رفتار رویهها فقط به صورت تابع، زیر برنامه++Cو Cدر 

.هستندcدر توابعاز نظر نحوی شبیه Javaو #c++ ،cدر متدها

زیر برنامه
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محیط ارجاع  

Refrencing Enviroment

یار  زمحیط ارجاا   ها را مجموعه از وابستگیاین . شودها مراجعه میهای شناسه دارد که در حین اجرا به آنای از وابستگیهر برنامه یا زیر برنامه، مجموعه

.گویندبرنامه یا برنامه می

. کندارجا  زیر برنامه معموالً در حین اجرا تغییر نمیمحیط 

.رودمیبینازفعالیترکوردرفتنبینازباوگرددمیتنظیموایجادبرنامهزیرفعالیترکوردایجادحیندرارجا محیط
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float   FN( float X ,  int Y )

const initval = 2;

#define  finalval 10

float  M(10); 

int N;

N = initval;

if ( N < finalval )  { ... }

return ( 20 * X + M(N) ); 

}

رکورد فعالیت
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زیر برنامه  محیط ارجاع بخش های 

 (local)محلی-1

غیر محلی  -2

(global)عمومی-3

از قبل تعریف شده-4
.توانند محیط ارجا  از قبل تعریف شده را مشخص کنندکلیدی یا رزروی، میکلمات 

.  رویت استبل اگر یک وابستگی برای یک زیربرنامه بخشی از محیط ارجا  آن زیر برنامه باشد گوییم آن وابستگی در زیربرنامه قا
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قوانین حوزه زبان

. شودتعیین می(scope rules)است که توسط قوانین حوزه های شناسه وابستگیای از مجموعه:ارجا محیط 

. بایند شودای در برنامه، به کدام اعالن کند که وقو  هر شناسهحوزه یک زبان مشخص میقوانین 

: شوندتقسیم میها به دو دسته قوانین حوزه زبان

 (dynamic  scope)حوزه پویا    -1

 (static scope)حوزه ایستا   -2

. شودتعیین میاجراکند، وابستگی اسامی به طور پویا در زمان استفاده میپویازبانی که از قانون حوزه در 

. قابل تعیین استترجمهدر زمان ( هابه اعالنبایند اسامی )ها ، وابستگی شناسهایستادر قانون حوزه ولی 
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حوزه پویا و ایستا

:ایستاحوزهقاعده

.ودشمیمراجعهآنتربیرونیبالکهایبهبالك،یکدرمحلیصورتبهاسمیکنداشتنوجودصورتدر

:پویاحوزهقاعده

رابرنامهزیرکهرویممیبالکیسراغبهبالك،یکدرمحلیصورتبهاسمیکنداشتنوجودصورتدر

(وابستگیترینتازهقاعده)استکردهفراخوانی

 فرادرس

FaraDars.org



طراحی و پیاده سازی زبان های
سازیبرنامه 

faradars.org/fvsft118

8

:ایستاو پویازبانی با قانون حوزه در برنامه تعیین خروجی 
procedure   main   

x : integer;

1:پویا حوزه 

(زیر برنامه فراخوان). شودمقید میsub2، به اعالن آن در writeدر دستور xبه مراجعه 
procedure  sub2

x : integer;

begin

x :=1;

sub1;

end;

begin

x:=2;

sub2;

end;

procedure   sub1

begin

write(x);

end;

2: حوزه ایستا

(روال در برگیرنده. )شودمقید میmainدر x، به اعالن writeدر دستور xمراجعه به 

مثال
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:پویا حوزه 

8

31

:ایستاحوزه 

8

9

مثال

:ایستاو پویازبانی با قانون حوزه در برنامه تعیین خروجی 
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0:پویا حوزه 

7:    حوزه ایستا

مثال
:ایستاو پویازبانی با قانون حوزه در برنامه تعیین خروجی 
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مثال

:پویا حوزه 

13

12

:حوزه ایستا

14                   

14                     

:ایستاو پویازبانی با قانون حوزه در برنامه تعیین خروجی 
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:قانون حوزه پویا دارای مشکالتی است از جمله
.ندهای در حال اجرا قابل رویت هستها برای تمام زیر برنامههای محلی زیر برنامهدر حین اجرای زیر برنامه، شناسه-1

.کاهدقوانین حوزه پویا از میزان قابلیت خوانایی برنامه می-2

. تر استطوالنیمحلی، های غیر دستیابی به شناسه-3

. تبنابراین کارایی برنامه پایین اس. گیردهای غیر محلی صورت نمیکنترل نو  ایستا در ارجا  به شناسه-4

.قانون حوزه ایستا، در بسیاری از موارد کارآمد است، ولی خالی از عیب نیست

مشکالت حوزه پویا
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. افزایدقابلیت خوانایی برنامه نیز می، بر قانون حوزه ایستا عالوه بر باال بردن قابلیت اعتماد برنامه
. آن مقید کنداعالن های ای را به تواند مراجعه به شناسهبرنامه، بدون دنبال کردن اجرای برنامه میخواننده 
.سازد، قانون حوزه ایستا، درك برنامه را آسان میبنابراین

ا نشاود، در زیار   ای در یک زیر برنامه، مراجعه شود ولی اعالنی بارای آن پیاد  ها بتوانند تودرتو باشند، در حوزه ایستا، اگر به شناسهاگر زیر برنامه
.(یابداین روند در صورت نبودن اعالن، ادامه می. )برنامه در برگیرنده آن جست و جو انجام می شود

.توانند تو در تو باشندها نمی، زیر برنامهCهای مبتنی بر زباندر 
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int x=3;

void main( ){

int x=1;

x =::x - x;

cout << x;

}

. استفاده شده است::سراسری از عملگر xمحلی، قبل از xسراسری از xدر این برنامه برای تشخیص متغیر 

2:  خروجی 

مثال

. به متغیر عمومی دست یافت: : توان با عملگر می++Cدر 
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(تعیین محیط ارجاع)مثال

:  Adaمثالی از 
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:ارجا  تعیین محیط 
void  sub1( ){

int a , b;

. . .                 

}

void  sub2( ){

int b , c;

. . .

sub1;

}

c وd مربوط بهmain

مثال

void main( ){

int c , d;

. . .

sub2( );

}





a وb مربوط بهsub1 ،c مربوط بهsub2 وd مربوط بهmain

b وc مربوط بهsub2 ،d مربوط بهmain
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مثال
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محیط های 

ارجاع محلی
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متغیرهای محلی

. شوند، متغیرهای محلی نام دارندها تعریف میمتغیرهایی که در داخل زیر برنامه

:محلی انوا  متغیرهای 

.(شوندتعریف میstaticهایی که با واژه شناسهC++ , Cدر )محلی ایستا   -1

(. رنامه خاتمه یابدرود که زیر بها به محل حافظه از بین میشوند که اجرای زیر برنامه شرو  شود و وقتی بایند آنوقتی به حافظه بایند می)ای  محلی پویای پشته-2

.ای دارندفقط متغیرهای محلی پویای پشته++Java , C# , C، متدهای Adaهای برنامهزیر 

. ها سریع و مستقیم استبیشتر است و دستیابی به آنایستامحلیمتغیرهای کارایی 

:ایستا محلی عیب متغیرهای 

بازگشتیپشتیبانی از عدم -1

.فعالهای غیر های محلی زیر برنامهها، توسط شناسهآنقابل استفاده نبودن حافظه -2
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f( ){
static int x=1;
cout << x;
x++;

}
main( ){

f( ) ;
f( ) ;

}

12: خروجی

مثال
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:نوشته شده، توجه کنیدAdaبرنامه زیر که به زبان به 
procedure  p1   is

. . .

end;

procedure    p2   is

a : integer = 1;

begin

write (a);

p1;

a=a+2;

write (a);

end;

procedure   p3   is

. . .

p2;

end;

. قابل رویت نیستaدر حال اجرا است، p3وقتی 
. شودچاپ می1، مقدار write(a)در نظر گرفته شده و توسط 1با مقدار aکند، را فراخوانی میp2زیربرنامه p3وقتی 
. شودنگهداری میp1شود ولی در اثنای اجرای مخفی میaکند، وابستگی را فراخوانی میp1، زیر برنامه p2وقتی 
. شوددوباره قابل رویت میaگرداند، وابستگی برمیp2کنترل را به p1وقتی 

P2 اجرای خود را از سر گرفته و دو واحد بهaشودچاپ می3کند و سپس مقدار اضافه می .
. شوددوباره مخفی میaگرداند، وابستگی برمیp3کنترل را به p2وقتی 

مثال

. دوباره فراخوانی شودp2ممکن است نگهداری شود تا aوابستگی : نگهداری-1
. شوندکنند که نگهداری میهایی را اعالن میشناسهstaticبا واژه Cمثل هایی زبان

. ممکن است از بین برودaوابستگی :  حذف-2

:این وابستگی دو معنای مختلف ممکن است در نظر گرفته شودبرای 
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آننتایجازشیبخکهطوریبهباشد،حساسگذشتهبهنسبتکهبنویسدهاییزیربرنامهتادهدمیاجازهنویسبرنامهبهنگهداریروش
.اندشدهمحاسبهقبلیفعالیتسابقهحیندرکهشودمیتعیینمحلیهایدادهتوسطدیگربخشوورودیتوسطفراخوانیهردرها

.Cدرstaticمتغیرهایمثل

.داردوجوداجراحیندرهازیربرنامهتمامبرایمحلیمحیطهایجدولنگهداری،روشدر

هایفراخوانیبینبایدکهمتغیریبنابراین.شوندمنتقلدیگرفراخوانیبهفراخوانییکازتوانندنمیمحلیهایداده،حذفروشدر
.گردداعالنمحلیغیرصورتبهزیربرنامهآنبرایبایدشود،نگهداریمختلف

.استترمتداولحذفروشبازگشتیهایزیربرنامهدر

حالدرکهدارندوجودهاییزیربرنامهبرایفقطمحلیهایجدولکهطوریبهشود،میحافظهدرجوییصرفهموجبحذفروش
.استافتادهتعویقبهآنهااجراییاهستنداجرا
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پیاده سازی محیط ارجاع محلی

.برای پیاده سازی محیط ارجا  محلی، آن را به صورت جدول محیط محلی نشان می دهیم

:subجدول محیط محلی 
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:نگهداری 

گمنت سا ، بین فراخوانی های مختلف باقی بماند، جدول حاوی متغیرهایی که باید نگهداری شوند، به عنوان بخشی از subاگر قرار باشد محیط محلی زیربرنامه 

.تخصیص می یابدکد 

:حذف

ایاد حاذف   که بیی اگر قرار باشد محیط محلی زیر برنامه، بین فراخوانی های مختلف از بین برود و دوباره ایجاد شود، آن گاه جدول محیط محلی حاوی متغیرها

.زیر برنامه تخصیص می یابندرکورد فعالیت شوند، به عنوان بخشی از 

ار صورت خودکور چون با ورود به زیربرنامه، رکورد فعالیت آن در پشته قرار می گیرد و با خروج از آن ، رکورد فعالیت حذف می شود ، حذف محیط محلی به ط

.می گیرد
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تخصیص و ارجاع به متغیرهای قابل حذف شدن

اند،دهشاعالنزیربرنامهابتدایدرمحلیمتغیرهایتماماینکهفرضبا
محیطجدولدرراکدامهراندازهومتغیرهاتعدادتواندمیکامپایلر
ابتدایازرادادهشیءهرشرو آفستسپسوکندمحاسبهمحلی
.کندمحاسبهفعالیترکورد

یتفعالرکوردابتدایبهاجراحیندرپویاپیوندنامبهگریاشاره
.کندمیاشارهپشتهدرزیربرنامه

دادهشیءمحلکند،مراجعهyمتغیربهاجراحیندربرنامهزیراگر
.شودمیپیداyآفستبهپویاپیوندگراشارهافزودنباآنبهوابسته

راشدنحذفقابلمحلیمتغیرهایبهارجا وتخصیصمقابلشکل
.دهدمینشان
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پارامترهای مجازی و واقعی

:ها دسترسی داشته باشندتوانند به داده، به دو طریق می( کالسغیر از متدهای )ها زیر برنامه
پارامترها-1
متغیرهای غیر محلی-2

. روش دسترسی به کمک پارامترها، قابلیت انعطاف بیشتری دارد

.کاهددستیابی به متغیرهای غیر محلی از میزان قابلیت خوانایی و قابلیت اعتماد برنامه می

:باشندپارامترها بر دو نو  می
:  (formal)مجازی-1

(a. )شوندکه در سرآیند زیر برنامه ظاهر میپارامترهایی 

: واقعی-2
(x. )رودکه در دستور فراخوانی به کار میپارامترهایی 

int f (int a ) {

….

}

main( ) {

int x=1 ;

…

f(x);
{
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و ناو   شود، باین پارامترهاای مجاازی و واقعای د    برنامه با لیستی از پارامترهای واقعی فراخوانی میزیر وقتی 

:تناظر باید وجود داشته باشد

موقعیتی تناظر -1

(. توانند در لیست پارامترها ظاهر شوندپارامترها به هر ترتیبی می)بر اساس نام تناظر -2

تناظر بین پارامترها
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f (a => x , b => y);

. اندمتناظر شدهyو xبا پارامترهای واقعی  است که به ترتیب bو aدارای پارامترهای مجازی fکند که زیر برنامه این دستور فراخوانی مشخص می

: توجه کنیدAdaدر fبه فراخوانی رویه 
f (a ,b){

…

}

drawLetter( C => ’A’; Font => TimesNewRoman ,  Size => 12 )

مثال

: مثال
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.عیب روش تناظر بر اساس نام این است که کاربر باید اسامی پارامترهای مجازی را بداند

. ترکیب دو روش نیز ممکن استAdaزبان در 

. برابر باشندتوانند مقدار اولیه بگیرند، در هنگام فراخوانی، تعداد پارامترهای واقعی باید با تعداد پارامترهای مجازیهایی که پارامترهای مجازی نمیدر زبان

(.  ها باید یکسان باشدنو  آن) توانند تعداد متغیری از پارامترها را دریافت کنند متدها می#Cدر 

. شوندمشخص میparamsپارامترهای مجازی متدها با واژه  #Cدر 
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روش های 

پارامترارسال 
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پارامترروش های ارسال 

مقدارارسال با -1

ارسال با نتیجه-2

ارسال با مقدار و نتیجه-3

ارجاعارسال با -4

نامارسال با -5

Pass-by-value

Pass-by-result

Pass-by-value-result

Pass-by-reference

Pass-by-name
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.سه مدل معنایی انتقال پارامترها ، وقتی انتقال فیزیکی صورت می گیرد

:مدل معنایی مشخص می شوند3پارامترهای مجازی با 

.ندداده ها را می توانند از پارامترهای واقعی متناظر دریافت کن-1

.داده ها را می توانند به پارامترهای واقعی انتقال دهند-2

.هر دو مورد فوق را با هم انجام می دهند-3

a , b , c:پارامترهای واقعی 
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.کندشود که به عنوان یک متغیر مجازی در زیر برنامه عمل میمقدار پارامتر واقعی در پارامتر مجازی متناظر کپی می

void f ( int x){

x=5; 

cout << x;   

}

main ( ){

int a=1;

f (a);

cout << a;
}

:خروجی

5     
1   

مقدار با ارسال 
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int x = 1; 

void   f (int a){

x = 2;

a = 5;

}

void main ( ) {

f(x);

cout<<x;                        

}

مثال
Call by Value

2 :خروجی
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مثال
Call by Value

var y : integer;

procedure A(x : integer);

begin

write(x);

x := 1;

write(y+x);

end;

begin

y := 5;

A(y);

write(y);

end;

5 , 6 , 5 :خروجی
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. یابدشود، هیچ مقداری به زیر برنامه انتقال نمیپارامتر با نتیجه ارسال میوقتی 

ارامتر واقعی کند، اما درست قبل از اینکه کنترل به فراخوان برگردد، مقدارش به پمجازی متناظر با آن به عنوان متغیر محلی عمل میپارامتر 

.شودفراخوان منتقل می

نتیجهبا ارسال 

. ان است، استفاده از پارامترهای واقعی یکسارسال با نتیجهیکی از مشکالت •

.، برنامه قابلیت حمل نداردارسال با نتیجهروش در •
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. کندشود که به عنوان متغیر محلی عمل میپارامتر واقعی موجب مقدار اولیه دادن به پارامتر مجازی میمقدار 

. ای وابسته به زیر برنامه فراخوانی شده داشته باشندمجازی، باید حافظهپارامترهای 

. شودخاتمه زیر برنامه، مقدار پارامتر مجازی به پارامتر واقعی برگردانده میبا 

نتیجهبا مقدار و ارسال 

int x = 1; 

void f (int a) {

a = 3;

x = 4;

}

main ( ) {

f(x);

cout<<x;                        

}
3

Call by Value-result
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مثال
Call by Value-Result

var y : integer;

procedure A(x : integer);

begin

write(x);

x := 1;

write(y+x);

end;

begin

y := 5;

A(y);

write(y);

end;
1

5

6
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مثال

.را مشخص کنید by value resultپارامترانتقال خروجی اجرای برنامه زیر با روش

Program M;

var x : integer ;

Procedure F( i , j : integer);

begin

i :=3;

j :=2;

end;

begin

x :=5;

F(x , x);

write(x)

end.

از زیر برنامه به برنامه اصلی بر می گردیم، وقتی 

.شودمیکپیxسراسریمتغیردرjمقدارسپسوiمقدارابتدا

2
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.را مشخص کنیدby value resultپارامترانتقال خروجی اجرای برنامه زیر با روش
Program X;

C : integer;

B: array[1..2] of integer;

Procedure f ( A : integer);

begin

A:=A+3;

write( A ) ;

End

begin

C :=1;

B[1]:=1;

f ( B[C] );

write ( B[1]);

End.

مثال

4

4
.شودمی4برابرB[1]وشودمیکپیB[1]درAمقداربرنامه،زیرازبرگشتهنگامدر
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مثال
var A[1..4]: integer = {1,2,3,4};

var K , B : integer ;

Procedure P(x , y , z : integer);

begin

A[K]:=7;

A[y] :=8;

Z:=6;

end

Procedure F ( x , y : integer);

begin

x :=10;

y :=4;

p( x , y , B );

end

begin

B :=5;

K :=1;

F ( A[K] , K );

Print ( K , B ,A[1]);

end

A[1]=7:داریم،Pبرنامهزیرداخلدر , A[4]=8 , Z=6

:کپی می شود Bدر Z، مقدار متغیر Pدر زمان برگشت از زیر برنامه 

A[1]=10 , K=4

4,6,10

:کپی می شود Kدر yو مقدار A[1]در xمقدار متغیر ، fدر زمان برگشت از زیر برنامه 

B=6

.را مشخص کنیدby value resultپارامترانتقال خروجی اجرای برنامه زیر با روش
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پیاده سازی

.صورت می گیردپشته زمان اجرا ارتباط پارامترها به وسیله

با مقدار

نتیجه با 

نتیجهمقدار و با  main( ){

…

sub(w,x,y);

…

}

sub(a,b,c ){

…

…

}

a,b,c:مجازیپارامترهای 
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. شودبه زیر برنامه ارسال می( آدرس)کرد، مسیر دستیابی خالف روش قبل که مقادیر را کپی میبر 

.تواند به پارامتر واقعی در زیر برنامه فراخوان دستیابی داشته باشدبرنامه فراخوانی شده میزیر 

void f ( int x) {

x=5; 

cout << x;   

}

main ( ){

int a=1;

f (&a);

cout << a;
}

5

(call by refrence)با ارجاع ارسال 

5
. از نظر زمان و فضا کارآمد استارسال با ارجا  •

.، ایجاد نام مستعار استارسال با ارجا معایب از •

. ، کندتر از ارسال با مقدار استارسال با ارجا به پارمترهای مجازی در دستیابی •
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مثال
Call by Reference

var y : integer;

procedure A(var x : integer);

begin

write(x);

x := 1;

write(y+x);

end;

begin

y := 5;

A(y);

write(y);

end;

5

1

2

چیست؟شدهچاپمقدار

Without var : (5,6,5)
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void   swap (int *a, int *b) {
int t;
t = *a;
*a = *b;
*b = t;

}

cدر 

All parameters passed by value.

++cدر 

C++ has reference parameters.

void   swap (int &a, int &b) {

int t;

t = a;

a = b;

b = t;

}

انتقال پارامتر

swap (p,q);swap(&p,&q);
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. دگیرواقعی از نظر متنی، به جای پارامتر مجازی در داخل زیر برنامه قرار میپارامترهای 

بایناد  ، ولیشودبایند میمجازی، در زمان فراخوانی زیر برنامه به روش دستیابی پارامترهای 

.تدافبه مقدار یا آدرس، تا انتساب به پارامتر مجازی یا ارجا  به آن، به تاخیر میواقعی 

ی کاه  شوند، تا زماان در این روش، هنگام فراخوانی زیر برنامه، پارامترهای واقعی ارزیابی نمی

. ها مراجعه شودبرنامه به آنزیر در 

ارزیاابی  ها راگیرد که کی آنشوند و زیر برنامه تصمیم میبدون ارزیابی ارسال میپارامترها 

.کند

var i : integer;

function f ( x : integer) : integer ;

begin

i=2;

x=8;

end;

begin

a : array [1..2]  of  integer = {7,3};

i=1;

f ( a [ i ] ) ;

print( a[1] );        

print( a[2] );        

end;

i=2;

a[i]=8;

نامبا ارسال 

7

8
.(شداستفاده میALGOLدر . )های متداول کاربرد نداردارسال با نام در زبانروش 
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Program.را مشخص کنید by nameپارامترانتقال خروجی اجرای برنامه زیر با روش X;

A : array[1..2] of integer;

K : integer;

Procedure f ( N : integer);

begin

N:=N+3;

K:=K+1;

write( A[1] ) ;

write( N ) ;

end

begin

K:=1;

A[1]:=1;

A[2]:=5;

f ( A[K] );

write ( A[1]);

End.

مثال

A[K]=A[K]+3;

K=K+1;

write( A[1] );

write( A[K] ); 5

4
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P(x) {

x = x + x;

} 

F(m) {

m = m + 1; 

return m;

}

A[F(m)] = A[F(m)]  + A[F(m)] 

A[++m]   = A[++m]   + A[++m]

A[2] = A[3]        + A[4]

int A[10]; 

m = 1;

مثال

P( A[ F(m) ] );
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procedure swap(a,b:integer);        

var t : integer:

begin 

t := a:

a := b:

b := t;

end;

...

var i:integer;

var A: array[1..10] of integer;

i := 3;

A[3] := 17;

swap(i,A[i]);

Call by Name آنومالی  در

t := i;
i := A[i];
A[i] := t;

17 assigned to i

3 assigned to A[17] (out of range)فرادرس 

FaraDars.org
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پارامترهای چند بعدی به عنوان آرایه

ع نگاشت حافظاه  شود، کامپایلر با دیدن متن زیر برنامه باید یک تاب، وقتی آرایه چند بعدی به عنوان پارامتر به زیر برنامه ارسال میC++ , Cدر 
. کند، ترجمه شودای که آن را فراخوانی میتواند جدا از برنامهتولید کند، زیرا زیر برنامه می( فرمول دستیابی)

. گردندشوند و به صورت سطری ذخیره میها در نظر گرفته میای از آرایه، به صورت آرایهCچند بعدی در های آرایه

ع چاون در تااب  . هاا را مشاخص کناد   شود، پارامتر مجازی فقط باید تعداد ساتون ، وقتی آرایه دو بعدی به صورت پارامتر ارسال میC++ , Cدر 
:نگاشت حافظه داریم

jcolsijimataddress ])][[( α : [0] [0]عنصر آدرس

cols : های آرایه ستونتعداد
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مثال

void    f ( int.گری نوشتبرای هر ماتریسی با ستون های مختلف باید تابع دستیابی دی: مشکل  b[ ][5] ){

….

}

void  main( ){

int a[2][5];

…

f(a);

…

}

void   f ( float  *p , int row , int col );

#define  f(r,c)   (*(p+(r) * col) + (c) ))

p(r,c)=x;

:رفع این مشکل 

: در داخل تابع[c][r]به عنصر xنحوه انتساب مقدار 
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مثال

.   توانند آرایه باشندها میاند ولی عناصر آناین اشیاء یک بعدی. به عنوان شیء هستندها آرایهJavaدر 
.دارد که مقدار آن در هنگام ایجاد شیء آرایه تعیین می شودlengthهر آرایه ثابتی به نام 

.پارامتر مجازی مربوط به ماتریس ها با دو کروشه خالی مشخص می شود

float   sum(float  a[ ][ ] ) 

{

float   s = 0.0f;

for(int row=0 ; row<a.length ; row++)

{

for(int col=0 ; col< a[row].length; col++)

{

s+=a[row][col];

}

}

return  s;

}

. به عنوان شیء هستندها نیز آرایه#Cدر 
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.شوندها میهای همنامی که پارامترهایی با مقادیر اولیه دارند، منجر به ابهام در فراخوانیبرنامهزیر 

.استتعریفچندونامیکباایبرنامهزیرهمنام،برنامهزیر

#Cدرهمنامهایبرنامهزیرترینمتداول , C++ , Java،اندسازندهمتدهای.

برنامه های همنامزیر 
(overloaded subprogram)

.اشندبمیموثرزبانکاربرددرولیکند،نمیایجادزباندررازیادیتغییراتها،برنامهزیراین

.هستندنویسیبرنامهمهمخاصیتیکعنوانبههمنامهایزیربرنامه،MLزباندر

.مفیدندهمنامهایزیربرنامهدهند،میانجامهادادهمختلفانوا بارامشابهکارهایتوابعیوقتی

.استشدهتعریفبارچندینبرنامهزیرعبارتیبه

.کندوقتی تابع فراخوانی می شود، کامپایلر با توجه به تعداد، انوا  و ترتیب پارامترهای آن، تابع مناسب را انتخاب می
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.ها را برگردانندها یا کالستوانند ساختمان دادهتوابع می++Cدر . توانند آرایه یا توابع دیگری را برگردانند، توابع نمیCدر 

Java  وC#اندتابع ندارند ولی متدها شبیه توابع .

. سال گرددتواند به عنوان پارامتر تابع ارگر به تابع میتوانند به عنوان پارامتر تابع دیگر ارسال شوند، ولی اشارهتوابع نمیC++ , Cدر 

زیربرنامه ها به عنوان پارامتر زیربرنامه

.انتگرال عددی را محاسبه می کند fفرض کنید زیربرنامه ای به نام 
.این تابع ناحیه زیر منحنی را با نمونه سازی در نقاط مختلف برآورده می نماید

.وقتی چنین زیربرنامه ای نوشته می شود، باید برای هر تابعی قابل استفاده باشد
.را ارزیابی می کند، باید به عنوان پارامتر زیربرنامه ارسال شودfنام تابعی که 

.انجام این کار مشکل لست

.می توان زیربرنامه ها را به عنوان پارامتر ارسال کردgenericبا استفاده از امکان Javaدر 
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(coroutine)همروال 

. ، زیر برنامه خاصی است که تفاوتی بین فراخوان و فراخوانی شونده وجود نداردهمروال
– masterهای معمولی، رابطه زیر برنامهدر  slaveوجود دارد .

.شودنامند، چون هر بار اجرای همروال، از نقطه خاصی شرو  میمی(resume)را از سرگیری همروالفراخوانی 

.در حال اجرا باشدتواند میهمروالدر هر زمان فقط یک 

. شوند که خودش همروال نیستایجاد می(master unit)ای به نام واحد اصلی در برنامههاهمروالمعموالً   فرادرس

FaraDars.org



طراحی و پیاده سازی زبان های
سازیبرنامه 

faradars.org/fvsft118

57

مثال

:توسط واحد اصلی آغاز می شودAاجرای همروال  :توسط واحد اصلی آغاز می شودBاجرای همروال 
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دنباله اجرای همروال ها با حلقه

.معموال همروال دارای حلقه حاوی از سرگیری است
.توسط واحد اصلی آغاز می شودAاجرای همروال 

.را از سر می گیردAنیز در داخل حلقه اصلی خود ، Bرا از سر می گیرد که Bهمروال A ،Aدر داخل حلقه اصلی 
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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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