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  :تاریخچه و معرفی

افزار که شرکت بورلند آن را  نویسی است و بستري براي توسعه نرم یک زبان برنامه –یا به تعبیري ویژوآل پاسکال ) Delphi(دلفی 
افزار  ، به عنوان یکی از نخستین ابزارهایی مطرح شد که از توسعه نرم1995انتشار خود در سال  راین زبان، در بد. تولید کرده است

این  هاي کاربردي کردند؛ یعنی تولید و توسعه سریع برنامه پشتیبانی میRAD)(Rapid Application Developmentبر مبناي متدولوژي  
بیلدر را براي  پالس پالس اي از دلفی و سی البته بورلند نسخه. گرا بوده و از این زبان مشتق شده است نرم افزار بر مبناي پاسکال شی



 

 

افزارهاي دلفی  نرم. افزارهاي لینوکس قرار نگرفت مورد استقبال توسعه دهندگان نرمارائه کرد که ) Kylix(لینوکس به نام کایلیکس 
دلفی،  6کرد، اما پس از نسخه  استفاده می VCLهاي ویندوز و کتابخانه مخصوص خود به نام  در ابتدا به صورت مستقیم از کتابخانه

هاي ممکن در ایران  ترین زبان وان دلفی را یکی از رایجت در حال حاضر می. نت هم به آن اضافه شد امکانات استفاده از دات
افزاهاي تحت ویندوز به کار  شد و براي طراحی نرم خوانده می) Object-Pascal(زبانِ دلفی که پیشتر بنام پاسکال شیءگرا .دانست

. آید نت نیز به کار می دات عاملِ لینوکس و افزارهاي تحت سیستم رفت، امروزه چنان توسعه یافته است که براي تولید نرم می
، براي طراحی »منظوره -چند«است، اما به عنوان یک ابزارِ   ها ده هاي رومیزي و پایگاه دا بیشترین کاربرد دلفی در طراحی برنامه

  .گیرد افزاري نیز مورد استفاده قرار می هاي نرم انواع گوناگونی از پروژه

از زمان ایجاد  Borland نسل جدید کامپایلر هاي پاسکال است که شرکت 6فی دل. یک کامپایلر پاسکال است دلفی در واقع
  .عرضه کرد سال پیش به بازار 15در  Andres Hejlsberg اولین نسخه پاسکال توسط

 
. ستزیبایی و ظرافت و البته سرعت باالي کامپایل سود برده ا برنامه نویسی به زبان پاسکال در سالیان سال از استواري و ثبات،

معماري بهبود  کامپایلر دلفی ترکیبی از بیش از یک دهه تجربه طراحی کامپایلر پاسکال و. مستثنی نیست دلفی هم از این قاعده
زمان پیشرفت قابل توجهی داشته است ولی سرعت آن  اگرچه قابلیت هاي کامپایلرها با گذشت. بیتی است 32یافته کامپایلر هاي 

به عالوه استحکام و قدرت کامپایلر دلفی معیاري براي سنجش . باالیی برخوردار است همچنان از سرعتچندان کاهش نیافته و 
هاي آن می پردازیم و مشخصات مهم  در اینجا به بررسی تفصیلی روند حرکتی دلفی در هر یک از نسخه .کامپایلر هاست دیگر

   .آن را بررسی می کنیم

 

   تاریخچه زبان دلفی
از زمان ایجاد  Borland نسل جدید کامپایلر هاي پاسکال است که شرکت 6دلفی . یک کامپایلر پاسکال است دلفی در واقع

  .عرضه کرد سال پیش به بازار 15در  Andres Hejlsberg اولین نسخه پاسکال توسط

 
. سرعت باالي کامپایل سود برده استزیبایی و ظرافت و البته  برنامه نویسی به زبان پاسکال در سالیان سال از استواري و ثبات،

معماري بهبود  کامپایلر دلفی ترکیبی از بیش از یک دهه تجربه طراحی کامپایلر پاسکال و. مستثنی نیست دلفی هم از این قاعده
ت آن زمان پیشرفت قابل توجهی داشته است ولی سرع اگرچه قابلیت هاي کامپایلرها با گذشت. بیتی است 32یافته کامپایلر هاي 

به عالوه استحکام و قدرت کامپایلر دلفی معیاري براي سنجش . باالیی برخوردار است چندان کاهش نیافته و همچنان از سرعت
هاي آن می پردازیم و مشخصات مهم  در اینجا به بررسی تفصیلی روند حرکتی دلفی در هر یک از نسخه .کامپایلر هاست دیگر

  .آن را بررسی می کنیم

 
  Delphi1  1995سال 

و زبان کارآمد  Basic قدرت ولی کم سرعت برنامه نویسان مجبور بودند از بین زبان پر DOS در زمان استفاده از سیستم عامل
پاسکال با ارائه یک زبان ساخت یافته و یک کامپایلر سریع و کم . کنند یکی را انتخاب Assembly ولی پیچیده و نامفهوم

قدرتمند و  یکی زبان. هم با تصمیم گیري مشابهی رو برو شدند Windows 3.1 رنامه نویسانب. پرکرد نقص این شکاف را



 

 

  . Visual Basic و یکی زبان ساده و محدود کننده C++ سنگین

 
طراحی و . براي برنامه نویسی بود  دلفی مجموعه متفاوتی. در این مورد هم راه حل خوبی براي برنامه نویسان بود Delphi1 ارائه

 Delphi1 .که یک محیط ویژوال وسیع را تشکیل می داد... پایگاههاي داده و  ها، DLL توسعه برنامه هاي کاربردي، ایجاد
قوي به پایگاههاي داده را در  برنامه نویسی ویندوز بود که محیط طراحی ویژوال، کامپایلر بهینه کد برنامه و دسترسی اولین ابزار

 Rapid Application) نوین توسعه سریع نرم افزار کی از بهترین ابزارهاي روشیک جا جمع کرد که آن را به ی

Development) قدرتمند باعث شد که در همان زمان بسیاري از برنامه نویسان زبانهاي دیگر به این مجموعه. تبدیل کرد 

Delphi روي بیاورند و این موفقیت بزرگی براي Borland برنامه نویسان پاسکال دلفی  ري ازهمچنین بسیا. به حساب می آمد
در برنامه نویسی پاسکال استفاده می کردند و هم توانایی کار در ویندوز  را ابزاري یافتند که توسط آن هم از توانایی و تجربه خود

ود یک دانشگاهها ایجاد شده ب در (ObjectPascal) همچنین زبانی که در آن زمان با نام پاسکال شیئی. آوردند را به دست
  .کاربردي پیدا نکرد زبان بسیار خشک و محدود کننده بود که اصالٌ حالت

 
تیم . آن باعث شد که زبان پاسکال شیئی عمالٌ از رده خارج شود ویژگیهاي دلفی مثل طراحی ظاهري حساب شده و کاربر پسند

 در آن زمان زبانی نا VisualBasic .قبل از حضور دلفی هیچ رقیب مهمی براي خود نمی دید Microsoft در VB طراحی

در این سال . را نداشت Delphi 1 در عمل اصال توانایی رقابت با Visual Basic 3 .کارآ ، کم سرعت و کند ذهن بود
همچنین . که در نهایت هم متخلف شناخته شد بود Lotus گرفتار یک سري مشکالت قضائی با شرکت Borland شرکت

 همچنین. پیدا کرد Microsoft در تغییر دادن فضاي نرم افزار هاي بر سر تالش Microsoft درگیري مشابهی هم با

Borland و فروش طرح مشغول طراحی Quatro به شرکت Novell و طراحی پایگاه هاي داده dBase و Paradox 

  .با استقبال قابل توجهی مواجه نشد بود که

 
برباید و  Borland توانست گوي سبقت را از Microsft و تجاري بود قضایی مشغول فعالیتهاي Borland در این زمان که

طرز فکر را اشاعه دهد  را در اختیار بگیرد و سعی می کرد تا این Windows بازار ابزار هاي برنامه نویسی تحت قسمت اعظم
در . آن را نیز در دست دارد ابزار هاي برنامه نویسی تحت را طراحی کرده صالحیت و توانایی تهیه بهترین Windows که چون

 Microsoft سعی کرد خدشه اي در فرمانروایی Borland C++ و نسخه جدید Delphi با عرضه Borland این شرایط

  .و سهمی در بازار بزرگ این محصوالت داشته باشد وارد کند

 
  Delphi2 1996سال 

 (Windows 95,Windows NT) بیتی 32جدید تمام مزایاي نسخه قبلی را تحت سیستم هاي  Delphi2 سال بعد یک

توانایی هاي خود را افزایش  Delphi1 قویتري نسبت به با ارائه خصوصیات اضافه و کارکرد هاي Delphi2 همچنین. ارائه داد
مختلف، شیوه  بیتی که سرعت باالیی به نرم افزار ها می بخشید، کتابخانه بزرگ و کاملی از اشیاي 32ازجمله ارائه کامپایلر . (داد

، توانایی وراثت در فرمهاي  OLE پیشرفته، پشتیبانی از جدید و تکامل یافته اي براي اتصال به پایگاه هاي داده مختلف، ادیتور
 به معیاري براي سنجش و مقایسه همه ابزارهاي توسعه نرم Delphi1 ). Delphi2 بیتی 16 ویژوال و سازگاري با پروژه هاي

  .بدیل شدافزار در آن زمان ت

 
بسیار  Borland رخ داد و Windows جهش بزرگی در سیستم عاملWindows95 بیتی 32در آن زمان با ارائه سیستم 



 

 

زمان به منظور تاثیر در افکار  نکته این که در آن. را به بهترین ابزار برنامه نویسی سیستم جدید تبدیل کند Delphi مشتاق بود که
به بازار عرضه شود  Delphi32 قرار بود که نرم افزار با نام جدید بیتی 32در سیستم عامل  Delphi عمومی و تاکید بر قدرت

 است نام Delphi1 به خاطر اینکه نشان دهند این زبان زبانی رشد یافته و تکامل یافته نسخه قبلی یعنی ولی در آخرین مراحل

Delphi2 را براي آن انتخاب کردند.  

 
Microsoft با د کهتالش کر Visual Basic 4 با Delphi انتقال  مقابله کند ولی از ابتدا کیفیت پایین آن و ضعف آن در

 Visual Basic 4 موجب شکست زودهنگام بیتی و بروز اشکاالت ساختاري در طراحی آن 32بیتی به سیستم  16برنامه هاي 
هنچنین روشها و ابزارهاي  Borland .وفادار بودند Visual Basic نویسان به در این زمان هنوز تعداد زیادي از برنامه. شد

هنوز آن قدر  Delphi ارائه داد ولی Client/Server براي طراحی نرم افزار هاي PowerBuilder همچون قدرتمندي
  .پیدا کرده اند را براندازد قدرتمند نشده بود که بتواند نرم افزارهایی که جایی در بین توسعه گران

 
  Delphi3 1997سال 

 Delphi2 براي. در فکر گسترش و ایجاد یک زبان قدرتمند جهانی بود Delphi تیم توسعه Delphi1 از زمان تهیه و توسعه
بیتی و همچنین اضافه کردن  32ها به سیستم  این تیم تمام نیروي خود را صرف اعمال مربوط به انتقال تواناییها و کارکرد

تیم توسعه فرصت الزم براي گسترش مجموعه  Delphi3 در زمان تهیه .پایگاه داده کردو  Client/Server خصوصیات
مشکالت عمده  به عالوه راه حل هایی براي. بهبود یافت Delphi در این راستا کیفیت و کمیت ابزارهاي ابزار موجود را یافت و

 ActiveX و COM مثل(فناوري هاي پیچیده و نا مفهوم  به ویژه استفاده از برخی. و قدیمی برنامه نویسان تحت ویندوز ارائه شد

 روش نمایش کد برنامه همچنین توانایی کامل کردن). وکنترل پایگاههاي داده چند کاربره Web وتوسعه نرم افزار هاي تحت

و بیشتر موارد اساس  ضمن این که همچنان در. عملیات کد نویسی را راحت تر کرد (Code Completion) خودکار کد
  .تاکید می شد Pascal قوانین اصولی بود و بر پایبندي به Delphi1 متدولوژي برنامه نویسی مانند

 
 Visual با ارائه Microsoft .ابزار هاي برنامه نویسی بسیار تنگاتنگ شده بود در این زمان رقابت شرکت هاي تولید کننده

Basic 5 قوي ازدست یافت ازجمله پشتیبانی  به پیشرفت هاي خوبی COM و ActiveX خصوصیات و  و ایجاد برخی
و با استفاده از ساختار  Delphi پشتوانه قوي با Borland ضمن این در همین سال .VB تغییرات کلیدي و اساسی در کامپایلر

  .به بازار عرضه کرد BC++ Builder و Forte موفق آن ابزارهاي دیگري همچون

 
معمار  Andres Hejlsberg .از اعضاي کلیدي خود را از دست داد چند تن Delphi3 در زمان طراحی Delphi تیم

. بپیوندد Microsoft را ترك کرد و تصمیم گرفت به رقیب دیرینه یعنی Borland غیر منتظره اي در اقدام Delphi اصلی
توانست رهبري این تیم را  با او را داشت که سالها تجربه همکاري Hejlsberg متوقف نشد و معاون Delphi اما حرکت تیم

این . ملحق شد Microsoft هم در اقدام مشابهی به گروه (Paul Gross) همچنین مسئول فنی تیم. به خوبی در دست بگیرد
  .خاطر اختالفات شخصی بین افراد تیم بود و نه به خاطر مسائل حرفه اي تغییرات بیشتر به

 
  Delphi4  1998 سال

Delphi4  مرورگر روال ها .راحتتر کردن کار با دلفی متمرکز شدبیشتر بر روي (Module Explorer)  بهبود یافت و مرور
خود  کنترل کد و کامل کردن خودکار کالسها این فرصت را به کاربر داد که فکر و زمان. کرد ها را راحت تر Unit و ویرایش



 

 

کامالٌ عوض شد و بهبود یافت و اشکال  احی رابط کاربر همطر. را روي ساختار اصلی برنامه بگذارد و در وقت صرفه جویی کند
قابلیتهاي برنامه نویسان را در استفاده از تکنولوژیهاي چند  Delphi4 .نیز پیشرفت قابل توجهی داشت (Debugger) زدا

  .افزایش داد Corba و MIDAS  ،DCOM  ،MIS مثل منظوره خارجی

 
 رقابت با دیگران مستحکم کرده بود و کم کم به سمت دست یابی به سودآوري مالیرا در  جایگاه خود Delphi در این سال

 بعد از سالها آزمایش. نمایان می شد در واقع در این زمان بود که حاصل کار سنگین چند ساله تیم. مورد نظر خود پیش می رفت

Delphi برنامه نویسان شهرت و محبوبیت خاصی پیدا کرد و دیگر Delphi در این زمان. ی جدا شدن از آن را نداشتندتوانای 

Borland ال برانگیزي دست زد و به منظور تبلیغ بیشتر و برتري در جنگ روانی با دیگر بهشرکتها نام کار سو Inprise  را
  .براي فعالیتهاي تجاري خود برگزید

 
 در این زمینه براي موفقیت. ي ایجاد کندرا گسترش داد تا راه جدیدي براي سودآور Corba به فن آوري ابزار هاي مربوط

Corba دقیقاٌ همان کاري که . کار کردن با آن نیز راحت باشد نیاز به رابط کاربر قدرتمندي داشت که در کنار توانایی هاي آن
 نا بهبا این وجود ب. انجام شده بود و به موفقیت دست یافته بود Web برنامه نویسی تحت و COM در سالهاي قبل در مورد

به دست نیاورد و بر خالف  هیچ وقت تکامل و موفقیتی که مورد نظر بود را Corba دالیل مختلفی این گسترش و توسعه
ایفا  Delphi توانست نقش کوچکی در روند رو به جلوي تنها Corba تبلیغات و سرمایه گذاري هاي انجام شده فن آوري

  .کند

 
  Delphi5  1999سال 

Delphi5  که اوالٌ مسیري را. زمینه ها پیشرفت هاي قبلی را ادامه داده استدر برخی Delphi4  با اضافه کردن ویژگیهاي
کارهایی که قبالٌ به صرف وقت زیادي احتیاج داشت بسیار سریعتر انجام  باعث شد Delphi4 .زیادي شروع کرده بود ادامه داد

میخواهد بنویسد توجه  این امکان را می دهد که بیشتر به برنامه اي کهشکل امیدوار کننده اي به برنامه نویس  به Delphi .شود
این ویژگیهاي سودمند شامل رابط کاربر بهبودیافته و . کننده کند و نه به قواعد برنامه نویسی و نوشتن کد هاي تکراري و خسته

  .ترجمه می شود توانمند ، امکانات برنامه نویسی تیمی و ابزار هاي (Debugger)زدایی سیستم اشکال

این ویژگیها . را واقعاٌ راحت کرده است خصوصیات جدیدي را در بر می گیرد که توسعه برنامه هاي تحت وب Delphi5 ثانیا
 Internet ، اشیایی موسوم به(Active Server Page) صفحات براي ساختن ASP شامل طراح اشیاي مربوط به

Express براي پشتیبانی از XML جدید و خصوصیات MIDAS که آن را به یک ابزار همه کاره در پایگاه هاي داده تحت 

Web در نهایت با صرف وقت ، هزینه و صبر زیاد توانست. تبدیل کرد Delphi5 این فعالیت مدتها به . عرضه کند قدرتمند را
متهاي مختلف آن تغییر کرد و بهبود بازبینی ها و آزمایشهاي داخلی قس بارها در Delphi5طول انجامید و قبل از عرضه عمومی، 

  .یافت

Delphi5  در این زمان. ادامه داد به بازار عرضه شد و به نفوذ و تسلط بر بازار 1999در نیمه دوم سال Visual Basic  که کم
ه خارج تبدیل می شد هم با پیشرفتهایی توانست در رقابت دوام بیاورد و از صحن Microsoft کم به عضوي تحقیر آمیز براي

 طرفداران و مشتریان قدیمی این اقدام از سوي. بازگشت Borland دوباره به Inprise اقدام درست و به جایی نام در. نشود

Borland با استقبال خوبی مواجه شد.   
 
 



 

 

  Delphi6 2001سال 

این مسئله . نسبی رسیده بودو به یک تکامل  در زمینه هاي مختلف شکل گرفته بود Delphi ساختار Delphi6 در هنگام تهیه
بر روي طرحی که مدتها تنها در حد یک نظریه بود بگذارد و آن را بسیار زودتر از  باعث شد که تیم طراحی بتواند وقت خود را

در این  Delphi توسعه گران بیشتر نیروي . Windows گام نهادن به محیط هاي فراتر از: انتظار می رفت عملی کند آن که
بود  Microsoft درجه اول مبارزه اي آشکار با سلطه شد که این خود در Windows از بند Delphi رهانیدنمدت صرف 

می رفت  در ابتدا این عمل ریسک بزرگی بود و بیم آن. سوي فضا هاي دیگر برنامه نویسی باز کرد و ثانیاٌ راه برنامه نویسان را به
را به یکی از  Delphi قوتی بدل شد که د ولی در نهایت به نقطه رشد وهم به خطر بیفت Windows در Delphi که جایگاه

عضو ) Kylix را با Delphi روالهاي مختلف CLX تکنولوژي.تبدیل کرد Multi Platform بهترین ابزار برنامه نویسی
باعث شد  Java به اشتراك گذاشت و استفاده از سیستم بایت) کار می کند Linux که در فضاي Borland جدید خانواده

  .حتی از قید سخت افزار هم رها شود Delphi که

 
برنامه نویسان که  و Borland در دنیاي برنامه نویسان شود و نگرانی هاي Delphi این فعالیتها باعث ثبات به نظر می رسد که

خار و آرامش براي آنان و دست بدهند حال به افت جایگاه خود را از Windows همیشه می ترسیدند که مبادا با ضعیف شدن
  .شده است تبدیل Microsoft نگرانی براي طرفداران

 
 
  

  مدیریت حافظه در دلفی

  تخصیص خودکار حافظه

کنید، هیچ نگرانی درباره  براي ایجاد متغییرهاي خود استفاده می) …و Integer ،real ،word) هاي پایه شما از نوع وقتی
  .می کند و سپس آزاد میکند دلفی خودش آنرا تخصیص حافظهتخصیص حافظه آن وجود ندارد چون 

 
type  

TDay = (Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday)  
var  

Name : String; {256 Bytes}  

X, Y : Integer; {4 + 4 = 8 Bytes}  

List : array [0..10] of Double; {8 * 11 = 88 Bytes}  

Today : TDay; {1 Byte}  

 
 

  .پایان برنامه، تمام حافظه تخصیص داده شده فراخوانی و آزاد می شود دراین نمونه پس از

 
 

  تخصیص حافظه دینامیکی

  .تخصیص و آزاد کند "انباره حافظه را شخصا در این حالت برنامه نویس احتیاج دارد تا

 



 

 

  Pointer نوع

اي  را براي نوع ویژه گري که یک آدرس حافظه نخست، نوع اشاره. هاي مختلفی را در برگیرد شکلتوانند  دلفی می گرها در اشاره
 (Typed Pointer) از داده، همانند صحیح، رشته و غیره نگه میدارد

 
var  

;Number : ^Integer  
;Name : ^String  

 
 

اما . خیلی به نوع معمولی خود شبیه هستند (Untyped Pointers) گرهاي بدون نوع اشاره. گرهاي بدون نوع دوم، اشاره
  .کند را ندارد (Point) اشاره هایی مثل اینکه باید به نوع خاصی محدودیت

 
var  

;Something : Pointer  
 
 

تخصیص حافظه آن، از کمپلکس بیش از یک بیت  براي. گر بدون نوع ما می تواند به هر نوعی از داده اشاره کند حال اشاره
  .اي تخصیص نمیشود کامپایل می شود ولی در زمان اجرا حافظه براي مثال برنامه زیر. ه میکنیماستفاد

 
begin  

New(Something);  
Dispose(Something);  

end;  
 
 

  :حافظه کامپایلر باید بداند که نوع داده ما براي تخصیص حافظه چیست براي تخصیص

 
 

type  
IntPtr = ^Integer;  

 
var  

Something : Pointer;  
begin  

Something := New(IntPtr);  
Integer(Something^) := 10;  

Dispose(Something);  
end;  
 
 

  تخصیص بالکی از حافظه

 و GetMem هاي با رویه این کار را. هایی از تخصیص حافظه در سیستم استفاده کنیم توانیم از اشاره به بالك می ما
FreeMem یص و آزاد سازي حافظه استفاده میکنیمبراي تخص. 



 

 

 
 
var  

Something : Pointer  
begin  

GetMem(Something, 100);  

FreeMem(Something, 100);  

end;  
 
 
 

  قبل تخصیص داده شده اشاره به حافظه از

توانند اشاره به فضاي اشغال شده با  ا میاین بدان معناست که آنه. بکنند گرها می توانند به هر جایی از حافظه اشاره هر دو نوع اشاره
  .ندارد گر احتیاجی به تخصیص حافظه این نمونه اشاره. در حال حاضر موجودند داشته باشند هایی که داده

 
 
var  

Something : Pointer;  
MyString : PChar; // type PChar = ^Char;  

 
begin  

GetMem(Something, 100);  

MyString := Something;  
StrCopy(Something, 'Hello World');  

FreeMem(Something, 100);  

end;  
 
 

  Heap حافظه

Heap برنامه است که آنرا حافظه پویا می نامیم شامل قسمتی از حافظه موجود در یک. Heap  بخشی است که در آن
از حافظه  آن معناست که اگر شما سه بالكاین به . افتد اتفاق می (Random) حافظه به صورت تصادفی تخصیص و تعریف

جزئیات را براي شما نگهداري می  Heap مدیر. ببرید را به طور متوالی تخصیص دهید، می توانید بعد از هر دستور آنرا از بین
ختن هنگام سا constructor و یا بوسیله صدا زدن GetMem توانید یک حافظه جدید را با بنابراین شما به سادگی می. کند

فضاي موجود در برنامه  یکی از سه Heap .شی درخواست کنید و دلفی به شما یک بالك جدید را برخواهد گرداند یک
  .و پشته قرار می گیرند (Global) کاربردي را استفاده کرده و دوتاي دیگر به صورت فضاي یکپارچه

 
 

  Stack حافظه

Stack فرامین  برنامه است که دینامیکی است اما براي تخصیص و آزادسازيیک بخش از حافظه موجود یک  شامل قسمتی از
حافظه شیء شما تخصیص داه  این بدان معناست که آخرین. می باشد LIFO به صورت Stack تخصیص. مخصوص دارد



 

 

ید، وقتی شما یک روتین را صدا میزن. شود استفاده می هاي نوعی حافظه پشته در روتین. خواهد شد و سپس حذف می شود
 همچنین پارامترهایی که در یک روتین تعریف میشوند، در پشته ذخیره. پشته ریخته می شود پارامترهایش و روتین نوع آن در

  میشوند و وقتی روتین خاتمه پیدا می کند تمام
  .رود آنها به طور خودکار از بین می

   

  2006 یدلف

این برنامه جدید امکان برنامه نویسی با . افزار جدید خود را با ویژگیهاي جدید به بازار ارائه کرد نرم 2006شرکت بورلند در سال 
بدین ترتیب برنامه نویسانی که با ابزارهاي مختلفی . دهد زمان ارائه می شارپ را بطور هم دلفی و سی پالس پالس و همچنین سی

بحث  2005ویژگی مهم این نگارش نسبت به نگارش . توانند در این محیط جدید برنامه نویسی کنند یکنند براحتی م کار می
شرکت بورلند افتخار . ضعفهائی در این زمینه وجود داشت که در این نسخه حل شده است 2005در نگارش . مدیریت حافظه است

مخصوص زبان (نویسی مانند دلفی و سی شارپ بیلدر و جی بیلدرزبانهاي برنامه  IDEدارد که به عنوان اولین شرکت تولید کننده 
 .از تکنولوژي دات نت در محصوالت خود استفاده کرده است.... و ) جاوا

  2007دلفی 

را تاسیس کرد تا این شرکت بتواند تمام انرژي خود را  CodeGearشرکت بورلند یک شرکت تابع با نام  2006در اواخر سال 
شرکت . بود CodeGearبن اسمیت نام اولین مدیر . کند... بیلدر و C++نویسی مشهور خود یعنی دلفی و  مهصرف محیط هاي برنا

 CodeGearاولین محصول این شرکت، . دهد ادامه می Application Lifecycle Managementبورلند نیز فعالیتهاي خود را در زمینه 

Delphi 2007 از جمله سرعت پائین آن در این محصول برطرف شده است و  2006ی هست که بسیاري از نقائص موجود در دلف
. هم محصولی کارامد هست 2006توان از آن به عنوان محصولی مطمئن و قابل استفاده نام برد، هر چند که دلفی  می 7بعد از دلفی 

رابطه با استفاده از تکنولوژي  اشاره کرد که تحول شگرفی در Delphi 2007 For PHPتوان به  می CodeGearاز دیگر محصوالت 
Ajax در دلفی است.  

   

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Fortranزبان . 2

  

 معرفی و تاریخچه فرترن

زبان برنامه نویسی . مانطور که در اغلب کتابهاي مکانیک دیده اید، در اغلب برنامه هاي مهندسی از این زبان استفاده می گردده
استفاده  CFDفرترن با وجود سادگی از قدرت و سرعت باالیی برخوردار است، بطوریکه می توان از آن براي نوشتن برنامه هاي 

) FORmula TRANslation(فرترن اغلب با قابلیت فوق العاده در مورد اعداد معرفی می گردد و همانطور که از اسمش . کرد
در گذشته این زبان داراي محدودیتهایی بوده که در . پیداست، براي انجام محاسبات ریاضی در کارهاي علمی خلق شده است

اغلب کتابخانه هاي الزم براي . است و این زبان به یک زبان بسیار قوي تبدیل شده است نسخه هاي جدید این مشکالت حل شده



 

 

از قابلیت نوشتن برنامه هاي محاسبات موازي براي  90این زبان در استاندارد فرترن . انجام انواع محاسبات در این زبان وجود دارد
این زبان جزء . نشان می دهد CFDشنی را براي محاسبات سنگین کامپیوتر هاي چند پردازنده اي پشتیبانی می کند که آینده رو

قابلیت محاسبات سریع با سادگی در برنامه نویسی . نوشته شده است IBMاولین زبانهاي خلق شده براي کامپیوتر می باشد که در 
رنامه نویسی شیء گرا شده زبان فرترن در حال حاضر داراي قابلیت ب. باعث محبوبیت آن بین مهندسان و دانشمندان شده است

در این متن از استاندارد هاي برنامه . آن محبوبیت عمومی تري دارد 90استفاده می گردد که نسخه  90و  77معموالً از فرترن .است
  .هم بحث خواهیم کرد 77استفاده می کنیم و در موارد الزم در مورد فرترن  90نویسی فرترن 

  چرا فرترن؟

بنابراین الزم است . اغلب کدهاي قدیمی با این زبان نوشته شده است. سی در کاربردهاي علمی فرترن استزبان اصلی برنامه نوی
سالها پیش به نظر می رسید که با پیشرفت و محبوبیت عمومی زبانهایی . که یک دانشجوي مهندسی با این زبان آشنایی داشته باشد

این ماندگاري مدیون کتابخانه ها و . ا این زبان همچنان استفاده فراوان داردزبان فرترن منسوخ گردد، اما با گذشت ساله Cمانند 
این زبان همچنان . در هر حال استانداردهاي جدید این زبان قدرت زیادي به این زبان داده است. ساله این زبان است 40کدهاي 

انجام محاسبات ریاضی با سرعت و قابلیت باال طراحی فرترن براي . بعنوان مهمترین زبان براي مهندسان و دانشمندان بشمار می آید
البته زبان فرترن هنوز در ایجاد محیط گرافیکی کمبود دارد و اگر بخواهید براي فرترن یک رابط گرافیکی . شده است

راحت تر انتخاب . کنید!) ها API(بنویسید، باید خود را درگیر فراخوانی توابع ویندوز) Graphical User Interface(کاربر
را در این  GUIدر این روش  .براي ایجاد رابط گرافیکی کاربر است Delphiیا  Visual Basicاستفاده از یک زبان ساده مانند 

می نویسیم و بعد آنرا با فرمت  FORTRANزبانها می سازیم و موتور اصلی برنامه براي کار با معادالت و انجام محاسبات را در 
DLL )Dynamic Link Library (برنامه  .در اختیار برنامه قرار می دهیمAnsys  که بین مهندسان مکانیک محبوبیت دارد با

 .زبان فرترن نوشته شده است

  90فرترن 

این ویرایش کدهاي . فراتر از یک ویرایش جدید از استاندارد فرترن می باشد و برنامه نویسی را بسیار آسانتر کرده است 90فرترن 
این زبان امکانات برنامه نویسی شیء , یک زبان برنامه نویسی انعطاف پذیر و قوي است 90فرترن . ز پشتیبانی می کندرا نی 77فرترن 

استفاده از اشاره گرها و بسیاري امکانات دیگر به آن , امکانات دسترسی به امکانات سیستمی مانند تخصیص حافظه. گرا را داراست
استفاده از دستورات حالت , ارتقاء قابلیتهاي عددي! 77است تا فرترن  ++Cبیشتر شبیه به  90اضافه شده است؛ بعبارت دیگر فرترن 

این روند در . که یک پیشرفت شایان ذکر در برنامه نویسی علمی و نوشتن کدهاي موازي می باشد) چند پردازنده اي(موازي 
ن زبان امکانات گسترده تري براي برنامه نویسی علمی به دنبال شده است و انتظار می رود در ویرایش هاي جدیدتر ای 95فرترن 

  این زبان اضافه گردد

  استانداردهاي کد نویسی



 

 

  .براي سازگاري و خوانایی بیشتر در برنامه نویسی بهتر است که قوانین زیر را رعایت کنید

این زبان بین حروف (بنویسید همۀ کلمات کلیدي این زبان را با حروف بزرگ و همه چیز دیگر را با حروف کوچک       -1
البته این ساختار آنچنان مناسب نمی باشد و می تواند خوانایی برنامه را کاهش دهد !). کوچک و بزرگ فرقی نمی داند

  .در هر حال استفاده از این روش در برنامه نویسی مدرن کار درستی نیست. و دلیل استفاده از آن قدمت این روش است

  . ار کردن در متن اصلی برنامه و همچنین بلوکهاي دیگر استفاده کنیداز دندانه د      -2

  .اسم برنامه ها، زیر برنامه ها و توابع را در انتهاي آنها ذکر کنید      -3

 

  ساختار برنامه فرترن 

  .به ساختار زبانهاي برنامه نویسی دیگر شباهت زیادي دارد و به شکل زیر است 90ساختار برنامه در فرترن 

PROGRAM program_name  

 ! Comment and program information 

  Declaration of variables and/or external functions  

 Program body 

END PROGRAM program_name 

Declaration and body of user-made functions 

باید از قوانین زیر  77برنامه فرترن . محل مشخصی دارد ، کل صفحه به ستونهایی تقسیم می گردد و هر بخش از برنامه77در فرترن 
 :پیروي کند

  . از فایل قرار داشته باشند 72تا  7تمام دستورات فرترن باید بین ستون  .1
 ! فاصله خالی براي مترجم برنامه معنایی ندارد ولی براي خوانایی برنامه باید از آنها استفاده کرد .2
کاراکتري غیر از صفر قرار دارد به عنوان ادامه دستورات  6خالی است اما در ستون آنها  5تا  1دستوراتی که در ستون  .3

 !). خط مجاز است 19حداکثر تا (خط قبل به حساب می آیند 
فرترن به شماره خط (رقمی باشد  5نوشته شوند و حداکثر می تواند یک عدد  5تا  1شماره خط دستورات باید بین ستون  .4

 . استفاده می گردد GOTOارجاع از دستوراتی مانند  نیازي ندارد و فقط براي
 .خوب است که حداکثر با دو دندانه در برنامه بخشهاي مختلف را مشخص کنید .5
 . دارند Cتوضیحات برنامه در ستون اول خود  .6

 .به شکل زیر است 77با توجه به توضیحات باال ساختار برنامه فرترن 



 

 

    PROGRAM program_name 

C   Comment and program information 

 Declare of variables and/or external functions 

 Body of program 

       END PROGRAM program_name 

       Declaration an body of user-made functions  

  متغیرها

براي اینکه هیچ متغیري از قلم نیفتد، از . گردند) تعیین نوع(پیشنهاد می گردد که همۀ متغیرهاي برنامه در ابتداي برنامه تعریف 
این دستور به مترجم برنامه خواهد گفت که اگر در برنامه به متغیر . در ابتداي برنامه استفاده کنید IMPLICIT NONEدستور 

اما این کار خطاهاي برنامه نویسی شما را کاهش ! البته فرترن به تعیین نوع نیازي ندارد. عالم خطا کندتعریف نشده اي برخورد، ا
زبانهاي برنامه نویسی زیادي در اولین استفاده از متغیر براي آن متغیر نوعی در نظر می گیرند و نیازي نیست که برنامه . خواند داد

تعریف متغیر توسط برنامه نویس یا مترجم برنامه در برنامه نویسی . ن نیز چنین استنویس نوع متغیرها را مشخص کند زبان فرتر
حرفه اي براي مدت زیادي مورد بحث بود تا اینکه ناسا یکی از سنسورهاي سفینه فضایی ونوس را بعلت یک تعریف متغیر اشتباه 

بنابراین تعریف متغیر توسط برنامه نویس . از دست داد )مترجم نوع دیگري را براي متغیر در نظر گرفته بود(توسط مترجم برنامه 
خوشبختانه در بسیاري از زبانهاي برنامه نویسی مدرن تعریف متغیر توسط برنامه نویس . بعنوان یک روش مناسب انتخاب شد

 فرترن براي داشتن سازگاري از تعریف داخلی متغیر توسط مترجم پشتیبانی می کند. اجباري است

  :ذاري متغیرها قوانین نامگ

  . کاراکتر است 34حداکثر طول نام متغیرها  .1
)  _( خط -و کاراکتر زیر) 9,..,0,1(، اعداد),a...z A...Z( فقط امکان استفاده از حروف کوچک و بزرگ انگلیسی .2

 . وجود دارد
 . توجه داشته باشید که بزرگی یا کوچکی حروف براي فرترن فرقی ندارد .3
 . اولین کاراکتر یک اسم باید حرف باشد .4
 .از کلمات کلیدي در نامگذاري استفاده نکنید .5

  
   انواع داده ها

پیشتیبانی می گردند به شرح  77انواعی از داده ها که در فرترن . شما در برنامه متغیرها را براي انواع مختلفی از داده ها بکار می برید
  :زیر است



 

 

  یح براي اعداد صح INTEGERنوع  .1
 ) رقم 8تقریباً (براي اعداد اعشاري  REALنوع  .2
 ] این اعداد را مضاعف می نامیم) [رقم معنی دار 16تقریباً (براي اعداد اعشاري با دقت بیشتر  DOUBLEنوع  .3
 براي یک کاراکتر یا رشته اي از کاراکترها  CHARACTERنوع  .4
 براي مقادیر منطقی  LOGICALنوع  .5
بر روي اعداد مختلط  77، اغلب توابع فرترن REALبراي اعداد مختلط به عنوان یک جفت با دقت  COMPLEXنوع  .6

 قابل استفاده هستند

یک ثابت اعشار و  1.234E3یا  1234.0یک عدد ثابت صحیح است،  1234ثابت هاي هم به همین شکل بکار می روند مثالً 
1.234D3 1-,3.14(به شکل اعداد مختلط . عدد اعشار با دقت مضاعف استE5 ( نمایش داده می شوند و کاراکترها بین دو

به نقاط (را داشته باشند  .FALSE.و  .TRUE.ثابتهاي منطقی فقط می توانند دو مقدار . ’S‘یا ’AbBa‘ کوتیشن قرار می گیرند 
 ).ابتدایی و انتهایی هر یک توجه کنید

ت سیستم آنها را صفر در نظر گرفته و مشکل تقسیم بر صفر در محاسبات اگر اعداد بسیار کوچک یا بسیار بزرگ باشند، ممکن اس
  این خطاها بسیار رایج هستند و اشکال گزارش شده به سیستم بستگی خواهد داشت. پیش آید یا اینکه سیستم دچار سر ریز گردد

  تعریف متغیرها 

اگر از دستور . باید نام، نوع و اندازه هر متغیر را بداند) Compiler(براي تخصیص حافظه الزم به متغیرها، مترجم برنامه 
IMPILICIT NONE در غیر اینصورت نوع متغیر با حرف اول آن . استفاده گردد، الزم است که تمام متغیرها تعریف گردند

  .مشخص می گردد

     a..h وo..z  براي متغیرهاي اعشار  

   i,j,k,l,m,n براي متغیرهاي صحیح 

  عملیات محاسباتی عبارات و

اولویت . است ** عملگر توان در فرترن به شکل . را می شناسید) است× همان ( *و ) است÷ همان / (،  -، + عملگرهایی مانند 
  محاسبه در عبارات 

داخل پرانتز  اول داخلی ترین پرانتز محاسبه خواهد شد و به همین ترتیب عبارات. اگر در عبارات، پرانتز وجود داشته باشد –پرانتز 
  . اولویت اول را دارند

 توان 

 ضرب و تقسیم 



 

 

  جمع و منها

  توابع رشته اي

بترتیب  ICHARو  CHARاندازه رشته می دهد، توابع  LENبراي مثال تابع . در توابع داخلی فرترن، توابع رشته اي نیز وجود دارد
براي یافتن یک رشته در رشته دیگر  INDEX. براي تبدیل عدد صحیح به کاراکتر و تبدیل کاراکتر به عدد صحیح به کار می روند

و بسیارس از توابع دیگر وجود دارند که در صورت نیاز امکان  LLTو  LGE ،LGT ،LLEتوابع مقایسه رشته ها مانند . کاربرد دارد
  ید داشتمطالعه آنها را خواه

  ورودي و خروجی

در اغلب برنامه ها نیاز داریم که اطالعات ورودي را از صفحه کلید یا فایل بخوانیم و اطالعات خروجی را در صفحه نمایش نشان 
  .دهیم یا آنها را در فایل خروجی ذخیره کنیم

  ورودي و خروجی فایل

فایل هم مانند ورودي از صفحه کلید یا خروجی به نمایشگر با ورودي وخروجی . کار کردن با فایلها در فرترن بسیار ساده است
در این دستورات مشخص کننده نوع ورودي و خروجی  UNITدر این حالت بخش . صورت می گیرد WRITEو  READدستور 

براي . قرار می گیرد *در این دستورات برابر  UNITبراي ورودي از صفحه کلید و خروجی به صفحه نمایش، بخش . است
  .به فایل اختصاص می دهد) UNIT(ورودي و خروجی از فایل، ابتدا فایل را باز می کنیم، این کار یک عدد 

   

  

  

  

  ++Cزبان .3
  

  :++Cآشنایی کلی با 



 

 

هاي سطح باال و سطح  نویسی کامپیوتري عمومی با قابلیت یک زبان برنامه) سی پالس پالس: تلفظ می شود( C++نویسی  زبان برنامه
هاي کنترل نوع ایستا، نوشتار آزاد، چندمدلی، معموال زبان ترجمه شده با پشتیبانی از  این زبان داراي قابلیت. باشد پایین می

 .، برنامه نویسی جنریک استگرا نویسی شی یافته، برنامه نویسی ساخت برنامه

 .هاي سطح باال و پایین بصورت همزمان است این زبان داراي قابلیت زبان. شود یک زبان سطح میانی در نظر گرفته می c++زبان 

 ساخته شد  C و بر مبناي زبان ) Bell Labs(در آزمایشگاه هاي بل  1979تروپ دانمارکی در سال  یارنه استراس توسط بی C++زبان 
هاي دیگري  ها و ویژگی توسعه با اضافه نمودن کالس. تغییر نام داد c++به  1983در سال . گزاري نمودند نام "با کالس C"و آن را 

نویسی در سال  این زبان برنامه. مانند توابع مجازي، سربارگزاري عملگرها، وراثت چندگانه، قالب توابع، و پردازش استثنا انجام شد
نسخه جدیدي . است ISO/IEC 14882:2003نسخه فعلی استاندارد این زبان . استاندارد شد ISO/IEC 14882:1998تحت نام  1998

 .در دست تهیه است) شود نامیده می C++0xکه به صورت غیررسمی (از استاندارد 

 :زبان خچهیتار

خود به  يتز دکترا يدر زمان کار بر رو دیزبان جد نیساخت ا دهیا.آغاز کرد 1979را در سال » با کالس c«زبان  يکار بر رو تروپ استراس
استفاده  يبزرگ است اما برا اریبس يها ساخت برنامه يمناسب برا يها یژگیو يدارا موالیاو متوجه شد که س. تروپ خطور نمود ذهن استراس

تروپ  که استراس یزمان. است نییسطح پا اریبزرگ بس يها ساخت برنامه يبرا ادیز اریبا وجود سرعت بس BCPLار کند است اما یبس یعمل
با . شده روبرو شده بود عیبا توجه به محاسبات توز unixهسته  لیآغاز نمود با مشکل تحل) Bell Labs(بل  يها شگاهیکار خود را در آزما

زبان  کی Cانتخاب شد که  لیدل نیبه ا C. گسترش داد موالیس يها یژگیرا با استفاده از و Cدوران دکترا، او زبان  درخود  اتیتجرب يادآوری
، ALGOL 68 ،ADA ،CLUمانند  يگرید يها زبان موالیو س Cعالوه بر . قابل حمل، و بصورت گسترده در حال استفاده بود ع،یسر ،یعموم
ML و  ،یوابع درون خطت ،يمشتق شده، کنترل نوع قو يها کالس، کالس يها یژگیدر ابتداو. د اثر گذاشتیزبان جد نیبر ساختار ا زین

به » با کالس C«نام زبان از  1983سال  در.ارائه شد 1985در سال  ينسخه تجار نیاول. اضافه شد Cبه  Cfront قیاز طر فرض شیآرگومان پ
++C عملگر و نام تابع، ارجاعات، ثوابت، کنترل حافظه توسط کاربر بصورت  يسربارگزار ،يشامل توابع مجاز گرید يها یژگیو. افتی رییتغ

نسخه زبان  نیاول 1985 سالدر . به آن اضافه شد زین» //«با استفاده از  BCPLبه صورت  یخط کی حاتیآزاد، کنترل نوع بهتر، و توض
 شیرایو 1989در سال . وجود نداشت یاستاندارد رسم چیه هک یزبان فراهم شد در حال نیا يبرا یو مرجع مهم افتیانتشار  C++ یسینو برنامه

ثابت تابع، و  يااعض ع،یتوا يستایا ياعضا ،یانتزاع يها چندگانه، کالس يبر مانند ارث يدیجد يها یژگیو. ارائه شد C++از زبان  2.0
 نیآخر. شد يبعد ياستانداردها انیکار بن نیا. منتشر شد»  C++مرجع  يراهنما« 1990در سال . حفاظت شده به آن اضافه شد ياعضا

 C++تکامل  نیح در.ینوع داده منطق کیو  د،یجد التینام، تبد يقالب توابع، استثناها، فضاها: بودند ریاضافه شده شامل موارد ز يها یژگیو
در ادامه . شد scanfو  printf نیگزیکه جابود  I/O اناتینسخه کتاب استاندارد شامل کتابخانه جر نیاول. بوجود آمد زیکتابخانه استاندارد ن

  .بوده است Standard Template Libraryاضافه شده  یژگیو نیتر مهم

  :زبان استاندارد



 

 

به مدت چند سال پس از ). ISO/IEC 14882:1998(را استاندارد نمودند  C++ 1998در سال  ANSI–ISOمشترك  تهیها کار کم از سال بعد
 یفن یگزارش 2005در سال . منتشر شد C++قرار داده نسخه اصالح شده استاندارد  یرا مورد بررس بیگزارشات معا تهیکم نیانتشار استاندارد ا

از  یرسم یکه گزارش بخش نیبا وجود ا. افتیانتشار ) شود یخوانده م TR1که معموال بصورت اختصار (» 1کتابخانه  یگزارش فن«بنام 
 نیاز ا یبانیپشت. استاندارد در نظر گرفته شود يبعد يها در نسخه رود یرا به آن اضافه نموده که انتظار م ییها بخش یول ستیاستاندارد ن

مستندات بصورت آزادانه در  نیا ستیوابسته ن يا موسسه چیبه ه C++که  یحال در.است یفعل يلرهاین تمام کامپایب شیگزارش در حال افزا
 .ستندیدسترس ن

  :C++ نام

زبان  نیا قیدر طول مدت تحق. به کار برده شد 1983بار در دسامبر سال  نیاول ياست و برا) 1983اواسط ( یتیماسک کینام منسوب به ر نیا
نام از عملگر  نیآخر. شود یشناخته م Cبه عنوان ابرساختار  C++هنوز هم  وتریدر علوم کامپ. خوانده شد» با کالس C«و بعدها  »دیجد C«بنام 
+ توسط  ها تیقابل شینشان دادن افزا يعرف معمول برا کیو ) رود یواحد بکار م کیبه اندازه  ریمقدار متغ شیافزا يکه برا( Cزبان  در++ 
 نیبه ا رمرتبطیغ ینام زبان C+» .دهد یرا نشان م Cزبان در  یتکامل ها یژگینام و نیا«: تروپ از استراس یبا توجه به نقل قول. گشته است یناش

در  توان یرا م C++ گرید یکه معن دینما یاشاره م» C++ یسینو زبان برنامه«نام را در فصل اول کتاب خود  نیمبدا ا تروپ استراس.است بانز
بکار  يا و حرفه یاشاره به لغات فن يبرا» Cکلمات « Newspeak یلیدر سه قسمت از زبان تخ. افتی 1984ضمائم کتاب جرج ارول بنام 

 Cشباهت به  نیشتریبا ب یزبان يبه معنا C++ نیبنابرا رفت یبه کار م Newspeakاز صفات  یصفات عال جادیا يبرا» +مت دو عال«. رود یم
 نیدر ب یاسم بصورت خودمان نیاسم سوال شد او در جواب گفت که ا نیدر مورد ا یتیماسک کیاز ر یکه به صورت خصوص یوقت.است

  .دیزبان درآ نیا ینام بصورت نام رسم نیکه ا کردند یاست و تصور نم رفته یآنها به کار م

 ندهیآ توسعه

++C استاندارد  دینسخه جد. را پاسخگو باشد ندهیآ يازهایهمچنان در حال تکامل است تا ن++C است و تحت عنوان  یدر حال بررسC++0x 
. گردد یم دیتاک C++ یکه که همچنان به صورت چندمدل دهد ینشان م یکنون راتییتغ. منتشر گردد 2010در سال  رود یاست که انتظار م

زباله به آن به شدت  يآور جمع یژگیاضافه نمودن و. هاست راحت نمودن کار با قالب يبرا یمیو مفاه يا از چندرشته یبانیمهم پشت يها توسعه
آن  یسینو و فرابرنامه یتابع يها یژگیآنها و. باشد یم C++ یفعل يها یژگیاستفاده از و نیشتریب يبرا یگروه Boost.org. مورد بحث است

ها نساز به  و کدام کنند یخوب عمل نم ها یژگینموده است که کدام و ییها حتیاستاندارد نص تهیبه کم C++ موردو در  دهند یرا گسترش م
  .توسعه دارند

  فلسفه

نحوه  دنیبه فهم نیقوان نیدانستن ا. دینما یم انیرا ب C++ یمورد استفاده در طراح نیاستراستروپ قوان»  C++و تکامل  یطراح«کتاب  در
با کنترل  یزبان عموم کیشده است تا  یطراح C:++است یدر کتاب قابل دسترس شتریب اتیجزئ. کند یآن کمک م ییو چرا C++عملکرد 

 یسینو برنامه( یسینو برنامه وهیش نیع از چندو بصورت جام مایشده است تا مستق یطراح C.++قابل حمل و پربازده باشد Cو همانند  ستاینوع ا
  )کیجنر یسینو انتزاع داده، و برنامه گرا، یش یسینو برنامه افته،ی ساخت



 

 

++C انتخاب اشتباه باشد نیاگر ا یامکان انتخاب دهد حت سینو شده است تا به برنامه یطراح.  

++C شده است تا حداکثر تطابق با  یطراحC  انتقال راحت از  کیوجود داشته باشد وC را ممکن سازد.  

++C دینما یم يشدن است خوددار یخاص که مانع از عموم يها یژگیاز بکاربردن و.  

++C کند یاستفاده نم شوند یکه بکار برده نم ییها یژگیاز و.  

++C دیعمل نما دهیچیپ طیمح کیشده است تا بدون  یطراح.  

  استاندارد کتابخانه

و کتابخانه  STL يها بخش شتریکتابخانه شامل ب نیا. است C++شامل دو بخش هسته زبان و کتابخانه استاندارد  C++استاندارد  1998سال  در
 ییها در زبان توان یها را م کتابخانه وندیپ تیقابل فیاستفاده از تعر ایدر استاندارد وجود ندارند و  C++ يها کتابخانه شتریب. است Cاستاندارد 

  .استفاده نمود توان یمشخص خواهد شد که کدام زبان را م لریکامپا يها یژگیالبته با توجه به و. نوشته شوند کیسی، پاسکال، بCمانند فرترن، 

 STLکتابخانه  نیا يبخش بزرگ بعد. بهبود عملکرد است يبرا راتییتغ يسر کیبا  Cشامل کتابخانه استاندارد  C++استاندارد  کتابخانه
 يساز هیشب يبرا) شده یعموم يگرها اشاره(ها  ، تکرارکننده)listو  vectorمانند (ها  دارنده مانند نگه يقدرتمند اریشامل ابزار بس STL. است
و ) ریپذ شرکت هیآرا) (چندگانه يها نقشه(ها  نقشه. در آنها وجود دارند يساز جستجو و مرتب يبرا ییها تمیالگور هیمانند آرا یسدستر

دارنده  با هر نگه کیجنر يها تمیبا استفاده از قالب تابع، الگور جهیدر نت. سازند یفراهم م یعموم يها واسط) چندگانه يها مجموعه(ها  مجموعه
رد استاندا ندیسرآ کیشامل  #includeبا استفاده از شبه دستور  توان یکتابخانه را م يها یژگیو Cهمانند . دیتکرارکننده عمل نما ياو دار

مانند  -از کتابخانه استاندارد  استفاده.اند داده شده صیتا از آنها نامناسب تشخ 19کتابخانه استاندارد است که  69 يدارا c. اضافه نمود
std::vector ای std::string يها هیآرا يبه جا C- تر شده است مطمئن يها برنامه جادیموجب ا.STL جداگانه از  یدر آغاز محصولHP  و

 داند یاز کتابخانه م یبلکه آن را بخش برد یرا بکار نم STLاستاندارد عبارت . بوده است C++از ادغام در کتابخانه استاندارد  شیپ SGLسپس 
 ،يساز یجهان ،یخروج/يورود يها انیجر.(برند ینام بکار م نیمختلف کتابخانه با ا يها بخش يجداساز ياما مردم هنوز هم آن را برا

  )Cکتابخانه  رمجموعهیز ص،یتشخ

 يها پروژه. وجود دارند رین STLportهمانند  زین یمستقل يها يساز ادهیپ. دینما یم يساز ادهیرا پ STLکتابخانه استاندارد و  لرهایکامپا شتریب
  .آورند یبا توجه به اهداف خود بوجود م STLخود را از  يها يساز ادهیپ زین گرید

  C++شده در  یمعرف يها یژگیو

همانند تابع،  يها نوع رییبه عنوان عبارت، تغ ریمتغ فینموده است مانند تعر یرا معرف يدیجد يها یژگیو C++زبان  Cبا  سهیمقا در
new/delete نوع داده ،boolحوزه  نیینام و عملگر تع يعملگر و تابع، فضا يگرانبارساز شفرض،یآرگومان پ ،یخط ، توابع درون:: ،

ها،  ، قالب)ها و سازنده ،یانتزاع يها کالس ،يتابع، توابع مجاز يها همانند وراثت، اعضا مربوط به کالس يها یژگیوشامل تمام (ها  کالس
  ).>>( یو خروج) <<( يسربار شده ورود يپردازش استثنا، کنترل نوع زمان اجرا، عملگرها



 

 

 Cتوسط زبان  C++کلمه در  نیاز استفاده از ا شیپ یکم constکلمه . ننموده است ینوع داده ثابت را معرف C++باور عموم  برخالف
بخش  شتریاطالعات ب يبرا. (دهد یانجام م Cنسبت به زبان  يشتریتعداد کنترل نوع ب C++حاالت  یبعض در.بکار گرفته شد یبصورت رسم

به کار  C++شده بود که مجددا در زبان  یمعرف BCPLدر زبان  Cقبل از زبان // با استفاده از  حاتیتوض)دینیبب نییرا در پا» Cبا  یناهماهنگ«
  .گرفته شد

با  inline، و کلمه //)با استفاده از ( C++به شکل  حاتی، توضfor فیبه کار گرفته شد مانند نحوه تعر Cبعدا توسط  C++ يها یژگیو یبعض
 C++شده است که در  یمعرف ییها یژگیو C99در  نیهمچن. ندارد یهماهنگ C++آن در زبان  فیبا تعر C99کلمه در  نیا فیتعر نکهیوجود ا

اند اما در  نموده ادهیرا پ ها یژگیو نیا لرهایکامپا یبعض. به عنوان آرگومان ها هیو استفااده بهتر از آرا رییقابل تغ يمانند ماکروها دوجود ندارن
  .گردد یم یموجب ناهماهنگ ها یژگیو نیا هیبق

  

  پردازنده شیپ

++C ترجمه به کد  پردازنده، شیپ: گردد یدر سه فاز ترجمه م یبطور عمومobjectشناخته  لیکه دو مرحله آخر به عنوان عمل کامپا( وندی، پ
و آن را به به مراحل  ندینما یم جادیکد منبع ا يبر رو يلغو راتییتغ پردازنده شیدستورات پ شبه پردازنده، شیمرحله در پ نیدر اول.) شود یم
  .هندد یم لیتحو گرید

 يها رشته ای لیرا در کد منبع با فا ییها آغاز گشته و رشته یخال يقبل از هر گونه فضا #با استفاده از کاراکتر  پردازنده شیدستورات پ شبه
 ینیگزیجا: دهند یرا انجام م ریدستورات معموال اعمال ز نیا. دینما یم نیگزیجا سینو گشته توسط برنامه فیتعر نیبا توجه به قوان گرید
 ای/و یشرط لی، کامپا)ها کامپوننت/ها تیونی/ها جیپک/ها سطح باالتر مانند شمول ماجول یژگیبرخالف و( گرید يها لیشمول فا اکروها،م

   > include >iostream#                                                                                                                    :به عنوان مثال. یشمول شرط

  .سازد یمنبع وارد م لیرا در فا iostreamکتابخانه استاندارد  ندیسرا لیها در فا دستور تمام سمبل نیا که

  define MY_ASSERT(x) assert(x#(                                             :شود یبه عنوان ماکرو خوانده م گریمعمول د کاربرد

 اریتابع را در اخت نیامکان کنترل استفاده از ا ینیگزیجا نیکه ا. دینما یم نیگزیمنبع جا لیدر فا assert(x(را با  x)MY_ASSERT(کد  که
 جهیبرده در نت نیها را از ب چرا که امکان کنترل نوع آرگومان گردد ینم هیاز ماکروها در عمل چندان توص استفاده.دهد یقرار م سینو برنامه

دستورات معمول  بر شبه عالوه.است یخط کار استفاده از توابع درون نیانجام ا يبرا گرید قهیطر. دیرا وارد کد منبع نما یممکن است اشتباهات
 رایرا در اخت لیکامپا يها یژگیو ریسا ایکد  يا شمول قطعه عدم ایوجود دارد که امکان شمول  لیکامپا انیکنترل جر يشبه دستور برا يتعداد

 حیترج define# يبه جا constاکنون استفاده از  که هم رود یبه کار م زین يعدد يکاربردها يبرا پردازنده شیپ دستورات.دهد یما قرار م
بردن  نیاز ب ياستانداردساز تهیکم هدف.گردد ینام م يدر فضاها یمانع از گمراه يکنترل نوع قو جادیکار عالوه بر ا نیا. شود یداده م

  .باشد ریپذ حذف امکان نیکه ا دیآ یبه نظر م دیبع C++مدوالر  تیاست اما با توجه به خصوص پردازنده شیپ

  ها قالب



 

 

ها  قالب شوند یاستفاده م یشرط لیکامپا جادیا يبرا لیزمان کام پا يها یژگیو نیا يکه هر دو یدر حال. متفاوت با ماکروها هستند ها قالب
 لیزمان کامپا يها یژگیو رینوع در زبان استفاده شده و سا ستمیاز معنا و س یها با آگاه قالب. ستندین یو متن يلغو راتییمحدود هب تغ

 قیاز طر لیماکروها کنترل خود را بر کامپا. ندیاجرا براساس نوع پارامترها استفاده نما بیکنترل ترت يسطح باال برا اتیاز عمل توانند یم
از  شیپ یمتن راتییو فقط محدود به تغ ستندیو کنترل نوع ن دیانواع جد جادیقادر به ا یول دهند یشهد انجام م نییتع شیاز پ يها یژگیو

 توانند یها نم اما همانند قالب دهند یشده انجام م نییتع شیاز پ يها ماکروها کنترل خود را با استفاده از نشانه گریبه زبان د. ستنده لیکامپا
-نگیتور یژگیو کیها  قالب نیبر ا عالوه. است کیجنر یسینو و برنامه ستایا یختیچندر يبرا يها ابزار قالب. ندینما دجایها را خود ا نشانه

خالصه  بطور.ها نوشت قالب یسینو با استفاده از فرابرنامه توان یرا م وتریمعناست که هر برنامه قابل محاسبه توسط کامپ نیکامل هستند که به ا
  .میکن ینم نیمع لیاز کامپا شیانواع ممکن است که در قالب آن را پ یکالس باشتفاده از تمام اینوشتن هر تابع  يها به معنا استفاده از قالب

  ایاش

حضور دارد  گرا یش ریو بعضا غ گرا یش يها که در زبان یژگیکالس چهار و ینمود معرف یمعرف یرا زبان س گرا یش یژگیو نیچند++ یس
کالس را  توان یم. ساخته شده از کالس در زمان اجرا هستند يها نمونه ایاش. را فراهم کرد یختیوراثت، و چندر ،يبند انتزاع، بسته یعنی

  .دیآ یمورد از آنها بوجود م نیدانست که چند ها الباز ق يا نمونه

  يبند بسته

، publicهر کالس به صورت  فیامکان تعر جادیرا با ا يبند بسته++ یس. باشد یمحل م کیو داده در  اتیعمل يآور جمع يبه معنا يبند بسته
private ،protected ياعضا. نموده است يساز ادهیپ private شده  انیب قایها دق کالس ایکالس و  يفقط توسط اعضا)friend ( قابل

 در.هستند یقابل دسترس friend يها کالس و کالس يارث برده شده و اعضا يها توسط کالس protected يعضاا. هستند یدسترس
را با  یژگیو نیا++ یس. نوع بخصوص اطالع داشته باشد نیا يساز ادهیاز نحوه پ دیگردند که با يبند بسته یتنها توابع دیبا گرا یش فیتعار

 ندینما فیتعر یامکان وجود دارد که تمام نوع را عموم نیا++ یدر س. نکرده است یاستفاده از توابع عضو و توابع دوست فراهم نموده اما قطع
 یسینو همانند برنامه تر فیضع يها است از مدل گرا یزبان نه تنها ش نیا جهیگردد در نت یاز آن عموم یباشد فقط بخش ازیکه ن یاما در صورت
 دیکه با یگردند و فقط توابع لیحفاظت شده تبد ای یاست که تمام اعضا به صورت خصوص نیبر ا هیتوص عموما.دینما یم یبانیمدوالر پشت

  .بمانند یباق یها به عنوان واسط استفاده شوند عموم کالس گریتوسط د

  وراثت

 ای یخصوص ،یعموم تواند یم هیکالس پا کیوراثت از . انواع را داشته باشد گرید یژگینوع و کیکه  کند یم جادیامکان را ا نیا وراثت
حفاظت  ای یعموم يبه اعضا توانند یمشتق شده م اینامربوط و  يها کالس ایآ سازد یمشخص م یسطح دستزس نییتع نیا. حفاظت شده باشد

وراثت به ندرت  گریدو نوع د. وراثت به کار رفته بصورت عموم است يبه معنا یتنها وراثت عموم. داشته باشند یترسدس هیشده کالس پا
ساختمان به صورت  يو برا یکالس خصوص يبرا یحذف شود سطح دسترس یسطح دسترس کننده نییاگر تع. رندیگ یمورد استفاده قرار م

 نیتضم يوراثت مجاز. ندیگو يشوند که به آن وراثت مجاز فیتعر يمجاز ثورتیممکن است  هیپا يها کالس. گردد یم فیتعر یعموم
از  یکیچندگانه  وراثت.دیایند مشکالت وراثت چندگانه بوجد نهمان یوجود داشته باشد و مشکالت هینمونه از کالس پا کیکه فقط  کند یم



 

 

که موجب بوجود آمدن گراف  دینما یرا فراهم م هیوراثت چندگانه امکان اشتقاق از چند کالس پا. است++ یمورد بحث در س يها یژگیو
 گرید يها زبان رد. ارث برد» پستانداران پرنده«و کالس » گربه«از کالس  تواند یم» گربه پرنده«به عنوان مثال . است دهیچیپ اریرابطه وراثت بس

 کیاما فقط  ابدیواسط اشتقاق  نیاز چند تواند یهر کالس م دینما یم يساز ادهیمشابه را پ یژگیو يگریو جاوا به صورت د شارپ یمانند س
  ).گردند یرا شامل نم يساز ادهیپ گونه چیهستند و ه فیفقط تعر هیها برخالف کالس پا واسط(اشتقاق وجود دارد يبرا هیکالس پا

  یختیچندر

دو ++ یس.دهند یاز خود نشان م یمختلف رفتار مختلف طیدر شرا ایو اش دینما یفراهم م يساز ادهیپ نیچند يواسط برا کیاستفاده از  امکان
امکان  لیزمان کامپا یختیچندر. زمان اجرا یختیو چندر لیزمان کامپا یختیچندر: دهد یقرار م سینو برنامه اریدر اخت یختینوع چندر

  .گردد یم یآمدن بازده نییزمان اجرا اغلب موجب پا یختیو چندر سازد یزمان اجرا را فراهم نم يها يریگ میتصم

  ستایا یختیچندر

  .ها و تابع است و قالب کالس فرض، شیعملگر، آرگومان پ يتابع، گرانبارساز يشامل گرانبارساز ستایا یختیچندر

  عتاب يگرانبارساز

تعداد پارامترها  قیتوابع از طر نیا. سازد یمتفاوت را فراهم م يها اما با تعداد آرگومان کسانیتابع با نام  نیچند فیتابع امکان تعر يگرانبارساز
 یبرگشت هنوع داد. داشته باشد یمختلف ياستفاده معنا تیتابع ممکن است با توجه به موقع کی جهیدر نت. گردند یم ییآنها شناسا ینوع رسم ای

  .ردیگ یمورد استفاده قرار نم گریکدیتوابع از  صیتشخ يبرا

  عملگر يگرانبارساز

 نیا. خود دارد يبا توجه به عملوندها یکه عملکرد متفاوت شود یعملگر مشخص م کیعملگر امکان استفاده از  يمشابه گرانبارساز بطور
 يتعداد عملوندها ایاجرا  بیعملگر ترت يگرانبارساز. گردند یم تیمتناسب با آن موقع یتابع مشخص یگرانبار شده موجب فراخوان يعملگرها

  .گرانبار شوند توانند ینم ?. :: .*  يعملگرها. دهد ینم رییتغعملگر را  کی

  برنامه ها ساختار

به عنوان بدنه برنامه داشته ) main( یتابع اصل کی یستیهر برنامه با ،یصورت است که همانند زبان س نیزبان بد نیبرنامه ها در ا ساختار
 یالحاق يها لیفا نیو به ا) includeبا دستور (گردند  یشود که به هم الحاق م یم لیتشک لیفا يادیهر برنامه معموال از تعداد ز. باشد
باشند که در بدنه  یم) ها و توابع ریمجموعه متغ(کالس ها  ییاجرا ينسخه ها ایکد ها  يحاو یالحاق يها لیفا. مییگو یم) Header( ندیسرآ
 ندیسرآ کیرا در ) مربوط به آن است يبا متد ها ينوع داده ا کی فیکه تعر(معموالً هر کالس . شود یبرنامه از آنها استفاده م یاصل

 يها يساز ادهیپ ای C++به زبان  يساز ادهیپ يها لیکالس را در خود دارد به همراه فا) یمعرف( فیکه معموال تنها تعار ندیرآهر س. سندینو یم
 يساز ادهیپ ياز کالس ها يا کپارچهی يبه مجموعه ها. تواند به کار برده شود یم... )  ای so ای dllمانند  ایاش لیبه صورت فا(شده  لیکامپا



 

 

 C++کتابخانه  کیروند،  یبه کار م یسیبرنامه نو يکه برا) نیزبان ماش يایاش ایکد  يها يساز ادهیبا پ ندیسرآ يها لیفا تبه صور(شده 
 STL ،MFC ،QTمانند  C++بزرگ  يکتابخانه ها. باشد یآماده م يکتابخانه ها يریزبان در امکان به کارگ نیا یشود و قدرت اصل یگفته م

  .کرده اند جادیزبان ا نیبرنامه در ا دیتول يبرا يمجموعه قدرتمند... و 

  یسیبرنامه نو يها طیمح

 ،یسینو برنامه يها طیمح نیا. نوشته شود Dev C++و  Turbo C++ , Borland C++ يها طیتواند در مح یم C++برنامه به زبان  کی
 .کند یرا راحت م ییاجرا لیبرنامه به فا لیکه کار تبد شوند یعرضه م لریکمپا کیهمراه با 

   

  

  

  

 

  

  Basicزبان .4

  

Basic فرزند دردانه بیل گیتس! 

رئیس و بنیانگذار » بیل گیتس«به جرات مى توان ادعا کرد که در دنیاى امروز کمتر کسى را مى توان یافت که نام و آوازه 
است که پیش از مایکروسافت نام بیل گیتس اما دانستن این موضوع جالب . مایکروسافت و ثروتمندترین مرد جهان را نشنیده باشد

بازمى گردد و در واقع  1964در » پل آلن«عجین بوده است و این ماجرا به زمان دانشجویى گیتس و دوستش ) Basic(» بیسیک«با 
یک در این دو با تولد اولین بیس. همکارى مشترك آنها در توسعه بیسیک بود که چند سال بعد منجر به تاسیس مایکروسافت شد

در کالج دارتموث به تالش در توسعه آن همت گماشتند و در این راه با زیرکى و دوراندیشى مثال زدنى با طراحى  1964سال 
انواع مفسرها و مترجم هاى بیسیک توانستند آن را به عنوان یکى از فراگیرترین و کاربردى ترین زبان هاى کامپیوترى تا امروز 

ساله است و هنوز هم گیتس در مایکروسافت آن را تر و خشک مى کند و مانند فرزندى دردانه به  40بیسیک اکنون . مطرح سازند
از یک سو و ارائه بیسیک پیشرفته توسط مایکروسافت از  1975ظهور میکروکامپیوترها در سال .رشد و ترقى آن اهمیت مى دهد



 

 

که به صورت رایگان بر روى همه کامپیوترها قابل نصب  سوى دیگر خیلى سریع سبب شهرت بیسیک به مثابه یک زبان کاربردى
مقاله اى که پیش رو . در واقع بیسیک به علت ساختار مطلوبش پیش نیاز یادگیرى همه زبان هاى کامپیوترى شد. بود، گردید

آن براى اولین در مجله بایت منتشر کرد و طى ) سال پیش 15یعنى (سالگى فرزندش بیسیک  25دارید، بیل گیتس در جشن تولد 
بار به شرح ماجراى شکل گیرى و رشد زبان بیسیک به همراه پل آلن پرداخته است، که مقایسه داده هاى آن با امروز که بیسیک به 
سن چهل سالگى رسیده و کامپیوترهاى شخصى به اوج پیشرفت و همگانى شدن نایل آمده اند، براى خواننده عالقه مند خالى از 

تاکنون محاسبات وارد مرحله جدیدى  1948ن اجراى اولین برنامه بر روى یک کامپیوتر انگلیسى زبان در سال از زما.لطف نیست
مگابایت رم  4بیتى با  32کیلوبایت رم به کامپیوترهاى  4بیتى با  8سال شاهد رشد و ترقى کامپیوترهاى  15فقط در طول . شده است

با توجه به رشد بسیار گسترده در زمینه سخت افزار، زبان بیسیک نیز بیست و .ایمچه در زمینه صنعت و چه در زمینه علوم بوده 
سال است که میکروکامپیوترهاى میلیون ها نفر را قابل دسترسى کرده  15پنجمین سال تولد خود را پشت سر مى گذارد و مفسر آن 

زبان دیگرى قابل دسترسى بوده و هست چرا که مجاناً متاسفانه در ابتدا بیسیک خوب شناخته نشد، در همین حال بیشتر از هر .است
قدرت و توانایى، سادگى استفاده از یک مفسر، مدیریت قوى، گستردگى و همه منظوره . بر روى هر کامپیوترى نصب مى شود

تواند به  بودن، نوع انگلیسى لغات کلیدى و ترکیبات و آزادى بیسیک، همگى باعث تجربه بیشتر برنامه نویسان مى شود و مى
با توجه به سرگذشت بیسیک طى سال هاى طوالنى و . عنوان یک زبان ایده آل به مبتدیان در شناخت بهتر کامپیوترشان کمک کند

و ویژگى برنامه نویسى موضوعى مى توانید به خوبى شاهد چگونگى حضور و  OS/2با وجود تکنولوژى قوى سیستم عاملى مانند 
بیسیک بدون هیچ نیازى، مستقالً به عنوان وسیله اى براى تبادل اطالعات بین مردم و کامپیوتر ایجاد .یدرشد بیسیک تا به امروز باش

رئیس » جان کمنى«طرحى را تسلیم » توماس کورتس«یکى از ریاضیدانان کالج دارتموث به نام پروفسور  1962شد و در سال 
کامپیوترهاى .ساله تحصیلشان بودند 4آموختن کامپیوتر در دوره  در این طرح تمامى دانشجویان این کالج موظف به. کالج کرد

دسته گراى آن زمان چنین انتظارى را غیرممکن مى کردند چرا که اگر برنامه ساده اى به طور صحیح ترجمه مى شد کامپیوتر براى 
یجه یک محاسبه را به عنوان جواب درك آن گاهى اوقات به روزها وقت نیاز داشت در نتیجه چنین برنامه اى تنها مى توانست نت

کمنى و کورتس براى گسترش تحقیقات خود به . برگرداند و شخص برنامه نویس هرگز نمى توانست اجراى برنامه را ببیند
رفته و در آنجا سیستم عامل چند کاربره اى را براى کامپیوتر جدیدى که قرار بود به زودى تحویل » بل«و » هیت«آزمایشگاه هاى 

در همین زمان آنها به دانشجویان پیشنهاد کردند که زمان استفاده از کامپیوتر را بین خودشان تقسیم کنند اما به . شود ساختند کالج
» فورترن«متاسفانه . دلیل عدم وجود یک زبان ساده براى صحبت با ماشین دانشجویان به ندرت از کامپیوتر کالج استفاده مى کردند

د امکانات مناسب و آسانى را براى دانشجویان فراهم کنند لذا کد و دستورالعمل نمادى همه منظوره نمى توانستن» آلگول«و 
به عنوان یک ترکیب ساده و بهتر از فورترن و آلگول توسط دانشجویان کالج دارتموث ساخته ) بیسیک(مخصوص افراد مبتدى 

. در ترمینال هاى راه دورشان آشنا شدند >READYمعروف دانشجویان کالج دارتموث با اعالن  1964در اول ماه مى سال .شد
کمنى و کورتس به تولد بیسیک . بدین ترتیب آنها مى توانستند برنامه هاى ساده اى نوشته و آنها را براى ترجمه و اجرا انتقال دهند

  )1985، »ادیسون وزلى«انتشارات . (اشاره کرده اند» برگشت به بیسیک«در کتابشان به نام 

  :ظهور میکروکامپیوترها •



 

 

این کامپیوتر فقط زبان . به صحنه آمد 1975اولین میکروکامپیوتر با حافظه اى بسیار کوچک که بیشتر جنبه نمایشى داشت در سال 
 فرصت را غنیمت شمرده و برگردانى از بیسیک را» پل آلن«در این هنگام من به اتفاق یکى از دوستانم به نام . ماشین را مى فهمید

 MITSدانشجویان با استفاده از اولین بیسیک، که براى دستگاه هاى . به منظور اجرا در آن فضاى بسیار کوچک حافظه نوشتیم
در آن زمان براى ما . کیلوبایت اجرا کنند 4ساخته شده بود مى توانستند برنامه هایشان را بر روى این گونه کامپیوترها با حافظه 

که چهار کارکتر  - >READYبه طورى که مجبور شدیم براى اشغال فضاى کمترى از حافظه، اعالن حافظه بسیار ارزشمند بود 
فشار محدودیت حافظه تا اندازه اى بود که ما را بر آن . تبدیل کنیم _که دو کارکتر فضا مى گیرد  - >OKرا به  -فضا مى گرفت 

بیسیک، برنامه اى است که فایل هاى بیسیک را به زبان ماشین  مفسر. (داشت که بیسیک را به عنوان یک مفسر پیاده سازى کنیم
البته عامل دیگرى که ما را به سمت مفسرها هدایت مى کرد، متعادل بودن و آ سانى استفاده از مفسرها بود که به .) ترجمه مى کند

سر مى تواند به کامپیوتر وظیفه اى را یک برنامه نویس با استفاده از مف. برنامه نویسى با بیسیک هنر و زیبایى خاصى مى بخشید
محول کند، کامپیوتر نیز متقابالً و بالفاصله به او جواب خواهد داد که این جواب مى تواند شامل گزارشى از خطاهاى احتمالى نیز 

ن برنامه اى کامالً این تعامل مفسر به این خاطر است که وجود آن به عنوان بخشى از زبان در نظر گرفته شده است نه به عنوا. باشد
در دوران دبیرستان به دست  PdP-8با استفاده از تجربیاتى که از نوشتن یک مفسر بیسیک براى کامپیوتر .مجزا مانند یک مترجم

به این ترتیب براى ذخیره بیشتر . نمایش ساختیم _آورده بودم به اتفاق پل آلن بیسیک کامپیوتر اصلى خودمان را یک مفسر تک 
به  .ه فرم یک متن مجبور شدیم آن را به طور فشرده ترى ترجمه کنیم چرا که با فشار و محدودیت حافظه روبه رو بودیمکد مبدا ب

این ترتیب ما به مقصود خود رسیدیم و ترتیبى دادیم که برنامه نویس بتواند بالفاصله برنامه اش را دیده و هنگام اجراى برنامه با 
در مفسرى که ما ساختیم از تصاویرى پایین تر از یک بایت تا تصاویرى . آن را تشخیص دهدسرعتى قابل قبول مراحل مختلف 

همچنین براى اولین . نیاز دارد براى نشانگذارى کلمات کلیدى بیسیک استفاده شده بود) ASCII(بیشتر از آنچه که کدهاى اسکى 
دن ابزار اشکال زدایى توکار بیسیک مانند توانایى ردیابى را به منظور فعال و غیرفعال کر TRON _TROFFبار فرمان هاى کوتاه 

قرار دادن کلمات رزرو شده بیسیک، پیغام هاى خطا و کتابخانه اعداد با ممیز شناور به منظور اجراى .را درون آن مفسر قرار دادیم
کدهاى استفاده شده در . یاز داشتکیلوبایتى از کارهاى بسیار سختى بود که به کمى تیزهوشى و زیرکى ن 4برنامه در یک ماشین 

 .آن زمان که از ظرافت و انعطاف خاصى برخوردار بود هنوز براى من به یاد ماندنى و جالب است

   

  

  

  

  

  



 

 

  Visual Basicزبان  .6

  

visual basic  چیست؟  

visual basic  یک زبان برنامه نویسی تحتwindows برنامه هاي به زبان .استvisual basic در محیط برنامه نویسیIDA  
رادر اختیار برنامه نویس  visual basicتسهیالت الزم جهت پیاده سازي وخطا یابی برنامه هاي  IDAمحیط .پیاده سازي میشوند

 IDE  محیط. را میدهد visualنیست و امکان توسعه برنامه در کلیه محیطهاي  visual basicمنحصر به  IDE  محیط. قرار میدهد
ضمن انکه چنان تسهیالتی ایجاد کرده است که برنامه هاي  ،ن پیاده سازي برنامه ها را در حد اقل زمان فراهم کرده است امکا

زبانی است به وضوح متفاوت  Visual basic. بدون نیاز به برنامه نویس متخصص قابل پیاده سازي باشد windowsتحت 
برنامه نویسی  ، GUI WIN 32 API، OOP، ACTIVEXازترکیبات قدرتمند مانندازسایر زبانها که درعین سادگی امکان استفاده 

 Visual.کنترل خطاها و بسیاري از ترکیبات قدرتمند دیگررا براي برنامه نویس فراهم کرده است ،کنترل رویدادها ،ساخت یافته

basic در ویرایشهاي حرفه اي و تخصصی این امکان که بتوان کدهاي . یک زبان تفسیري استVisual basic  را به کد هاي
  .زبان ماشین تبدیل کرد وجود دارد

   visual basicتاریخچه 

Visual basic    از زبانbasic   برگرفته شده است.basic    و  "کمنی-جان"توسط پرفسور 1960ازاواسط دهه
ساخته شد و به عنوان یک زبان  برنامه نویسی براي پیاده سازي برنامه هاي "دارت موس"از دانشکده  "کورتس- توماس"رپرفسو

و به  basicاستفده متداول از .بود) آموزش برنامه نویسی( basicساده توسعه یافت ضمن انکه هدف نهایی از ایجاد وتوسعه زبان 
رابط « 1980در اواخر دهه . انگیزه و علتی براي توسعه و پیشرفت این زبان بود،مپیوتر کار گیري ان در هر مکان وبا هر نوع کا

  windows در محیط GUIبا  basicنتیجه سازگاري . توسعه یافت ،  windowsدر محیط- GUIیا به اختصار » گرافیکی کاربر
برنامه نویسی ، visual basicتا قبل از ظهور . میالدي توسط شرکت ماکروسافت ایجاد و به بازار عرضه شد 1991بود که در سال 

 1991از سال . رابسیار ساده کرد windowsبرنامه نویسی در محیط ،visual basic . کار پر زحمت وطاقت فرسایی بود
  .انتشار یافت 1998در سپتامبر  visual basic 6شش نسخه از این محصول به بازار عرضه شده است که اخرین نسخه ان،تاکنون

  برنامه نویسی ساخت یافته

به عنوان مثال پیاده سازي نرم . بود که برخی از نرم افزارهاي بزرگ با مشکالت سرویس دهی وخدمات مواجه شدند  1960دهه 
افزارها بیش از زمانبندي پیش بینی شده زمان می برد وهزینه تولید نرم افزارها بسیار افزون بر بودجه اي می گردید که در ابتداي 

این موضوع باعث تقویت این فکر شد که تولید و . همچنین محصوالت تکمیل شده قابل اعتماد نبودند . عمل بر اورد نشده بود
انجام شد نشان داد که  1960فعالیت تحقیقاتی که در سال . توسعه نرم افزار بسیار پیچیده تراز چیزي میباشد که تصور شده است



 

 

برنامه نویسی ساخت یافته یعنی بلوك بندي وایجاد نظم در نوشتن .د گره گشاي مشکالت باشد برنامه نویسی ساخت یافته میتوان
  .برنامه ها که باعث واضح تر شدن خطا یابی وهمچنین ساده تر شدن تغییر واصالح برنامه ها میشود

میالدي بود  1971در سال ) ورت -نیک الوس(توسط   pascal یکی از نتایج تحقیقات فوق ایجاد و توسعه زبان برنامه نویسی
ریاضیدان وفیلسوف بزرگ قرن هفتهم بود که پس از ان در اکثر دانشگاه ها به ) پاسکال -بلیاس(زبان پاسکال برگرفته شده ازنام 

 .عنوان زبان برنامه نویسی اصلی رحجان داده شد

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  #Cزبان . 6

  

  :معرفی و تاریخچه

 هیو بر پا Microsoftمحصول شرکت ). high level(گرا و سطح باال  شئ ست یجاوا زبان یسینو همچون زبان برنامه شارپ یس
.NET ریمد يو سطح باال بودن از ابزارها یگرائ که شئ ییاز آنجامدرن  نترنتیا ةدیچیپ يدر فضا یدگیچیمؤثّر و کارآمد پ تی
 web(تحت وب  يکاربرد يها و انجام برنامه جادیا يبرا یاصل يرا از جمله زبان ها شارپ یجاوا و س شود یباشند، در واقع م یم



 

 

applications (عا بر.و خدمات وب دانستیبه سرکردگ یمیتوسط ت 2000زبان در سال  نیا کروسافت،یشرکت ما ياساس اد 
. NET Platform SDKدات نت است در مجموعه  يکه فقط برا شارپ یس. ساخته شد لتاموثیسکات و زیآندرس هلزبرگ و ن

 2005و  2003 يها ، در نسخه)Visual Studio .NET(دات نت  يبصر يویاستود یسیبرنامه نو يها طیکه در مح دیارائه گرد
 شیدایزبان همانند پ نیا. ساده تر VBاست و از  C++و  Cمانند جاوا سطح باال تر از  شارپ یدستورات زبان س. آن موجود است

 شکل نیو سطح باال را به بهتر نیامکانات سطح پا تواندیموجب شد، چراکه به طور همزمان م یسیرا در امر برنامه نو یانقالب Cزبان 
مانند ساخت ( يتالش شده و اجازه هر کار اریدر زمان اجرا بس Bug شیدایاز پ يریجلوگ يزبان برا نیا یدر طراح. کند یبانیپشت

  )دیکارها داشته باش نیاصرار بر انجام ا نکهیمگر ا(دهدیرا نم) اشاره گر

  :سکّوي دات نت
خود را  یسیبرنامه نو دیجد) platform( يسکّو جادیابداع و ا کروسافتیبود که شرکت ما يالدیم 2000ماه ژوئن سال  در

 يرا برا يا نت مدل تازه کروسافت،داتیما نیشیپ يدر جهت بهبود سکّوها. اعالم نمود) Microsoft .NET(موسوم به دات نت 
به  گریکدیو با  رندیتوانند در کنار هم قرار گ یگوناگون م يکه در آنجا زبان ها دهد یارائه م يکاربرد ينرم افزار ها جادیا

 یدر سطوح توانندیبدانگونه که عوامل گوناگون م نترنتیا يفضا یست از تمام يتر درست مدل کوچک نیا. بپردازند يهمکار
  .اقدام کنند يگسترده به همکار

  :پذیري سی شارپانعطاف 
 لیاز فا گرید يگرا یش ياز زبانها ياریزبان مانند بس نیا NET Framework. هیگرا و بر پا یاست کامال ش یشارپ زبان یس
که ) بعد از آن ای(Microsoft Windows XP SP2عامل  ستمیس يفقط بر رو نیو همچن کندیاستفاده م. Net يکتابخانه ا يها

.NET Framework پروژه  دیشده و عالوه بر تول یدات نت طراح يبرا یشارپ به کل یس شودیآن نصب باشد اجرا م يبر رو
 یس هیاول هینظر هیشارپ بر پا یاست س يقو اریهم بس Windows Application دیدر تول Console Programs يها

 هیبر پا کروسافتیبه گفته ما یه است ولبه ارث برد Delphiو  Javaو ++ Cاز صفات خود را از  ياریبس نیشده و همچن یطراح
C رقابت با  يبراJava یو به سادگ VB طیکه در مح باشدیگرا م یش زهیزبان مدرن کیشارپ  یدر کل س. شده است یطراح 

Visual Studio است  افتهیقدرت  اریبس.  

  شارپ یاز س یمثال

  :است  نیچن نیشارپ ا یبرنامه ساده س کی شوندیم فیکالس ها تعر هیشارپ بر پا یس يکدها تمام

public class MyClass { public MyClass() { // implementation}} { {  



 

 

  شودیشارپ نوشته م یدر س نیچن کندیچاپ م یرا در خرج یکه متن يساده ا برنامه

hello.cs: public class Program { public void Main() { System.Console.WirteLine("Hello , 
World);}}"  

  :منبع اطالعات در سی شارپ
که در  یژگیو نیا ردیاز آنها اطالعات بگ ایو  شیرایها ارتباط برقرار کرده و آنها را و Databaseبا  یبه خوب تواندیشارپ م یس

Visual Studio .NET توانیکه فقط با چند دستور ساده م ییراحت کرده تا جا اریکاربر بس يشده کار را برا یبانیپشت یبه خوب 
شکل که  نیبه ا. شودیاستفاده م Connectionlessزبان از بانک اطالعات به صورت  نیدر ا. کرد رقراربا منبع اطالعات ارتباط ب

 کیکاهش تراف روش به منظور نیا.شودیو سپس استفاه م شودیم یکپ یحافظه اصل يبر رو Dataset کیکل بانک به داخل 
  .شده است یشبکه طراح

  :فایلهاي تولیدي در سی شارپ
هر  ياست که برا Solution يسطح باال لیفا نیا:  Sln.با پسوند  يلهایفا: با کاربر سر و کار دارند عبارتند از  شتریکه ب ییلهایفا

: Csproj.با پسوند  يلهایفا. پروژه را در خود دارد لیچند فا ای کی Solution لیهر فا. نوع موجود است  نیاز ا لیفا کیبرنامه 
زبان  کیبه  دیپروژه با کیسورس در  يها لیفا. سورس دارد  لیچند فا ای کیپروژه  لیهر فا.است  #C هپروژ لیفا کی نیا

 لیفا نیشود و ا ینوشته م لیفا نیسورس است و کد برنامه در ا لیفا کی نیا: Csبا پسوند  يلهایفا. نوشته شود  یسیبرنامه نو
 گریسورس د لیفا کی نیا: Assemblyinfo.cs لیفا. کند  یم جادیبه صورت خود کار ا ویاستود ژوالیاست که و يشامل کد
نوشتن برنامه و امثال آن به برنامه  خیو تار سندهیمثل اسم نو ياضافه کردن موارد يبرا لیفا نیتوان از ا یتفاوت که م نیاست با ا
  .ردیگ یقرار م فهیدر نوار وظ مهبرنا يکه در زمان اجرا یکونیآ.برنامه است  کونیآ نیا: Ico. لیفا. شود یاستفاده م

  :ابزارهاي دیگر در سی شارپ
 يتر يکاربرد يبا آن نرم افزارها توانیاست بلکه م Windows Form ای DOSبرنامه  کیشارپ نه فقط مخصوص ساخت  یس

 Screen Saverزبان در ساخت  نیا يباال اریقدرت بس یکرد حت لیکمپا یها را به صورت سفارش Movie Collectionمانند 
زبان  نیا یول رودیبه شمار م یسیبرنامه نو ينرم افزارها گرید ای++ Cبه  بتنس تیمز یخود نوع نیزبان زد است که ا اریها هم بس

 ينرم افزار برا یانجام دهد طراح تواندیزبان م نیکه ا ییاز جمله کارها. نشده است یساده طراح يکارها نیا يبرا
SmartPhone,Pocket PC ,Windows CE, Linux زبان  هب تیوب سا یطراح يزبان برا نیدر ضمن ا. استASP.Net 

ها APIو  یعاتاطال يکار با بانکها نهیدر زم. زبان است نیمناسبتر لهایو فا Registryکار با  يبرا نینیهمچ. شودیبه کار برده م زین
 .است يقو اریبس زین



 

 

   

  

 

  

  

  

  

  

  

 

  PhPزبان .7

PHP چیست؟ 

دامنه در  125.000.000تا به حال بیش از  .هر روز وب سایت ها گسترش پیدا میکنند و مخاطبان بیشتري را در بر میگیرند
شدن مخاطبان وب سایت ها با بزرگ شدن و زیاد . اینترنت ثبت شده است که نشان دهنده گسترش سریع اینترنت می باشد

عمل  Dektop پاسخگوي نیاز مدیران وب سایت ها نبود، از این رو به زبانی نیاز بود تا بتواند مانند نرم افزارهاي HTML دیگر
در . به وجود آمدند تا به وب سایت ها خدمت کنند... و  PHP, Asp, Java زبان هایی مانند. کند و به راحتی قابل گسترش باشد

خواهیم  PHP آشنا میکنیم و نگاه کوتاهی به تاریخچه و عمل کرد PHP مقاله شما را تا حدودي با زبان برنامه نویسیاین 
  .انداخت

 

PHP این زبان اسکریپتی میتواند با. یک زبان قدرتمند براي ساخت وب سایت هاي پویا است HTML ادغام شود. php  یک
و یا خروجی هاي دیگري  html روي سرور تفسیر میشوند و خروجی php هايبدین معنا که کد, زبان در سمت سرور است

  .تولید میکند که توسط کاربر قابل مشاهده است

php  توسط 1994در سال Rasmus Lerdorf از آن زمان تا به حال تغییرات زیادي در این زبان اسکریپتی تحت . ارایه شد



 

 

تا به امروز حدودا . عرضه شده است php آن توسط تیم گسترش دهنده 5لینوکس ایجاد شده است و در حال حاضر نسخه 
وب سایت از این زبان براي ساخت برنامه هاي تحت وب خود استفاده کرده اند و به عنوان یکی از  35.000.000بیش از 

  .پرطرفدارترین زبان هاي اسکریپتی به حساب می آید

 

برتریهاي بسیاري در مقایسه با رقیبان خود  php اما زبان ASP.NET و Perl, JSP, ColdFusion :عبارتند از php برخی از رقباي
  :دارد مانند

کارایی باال، واسطه هاي مختلف براي سیستم پایگاه هاي اطالعاتی مختلف، کتابخانه داخلی براي انجام امور متداول، هزینه 
محیط کار بودن آن است، بدین صورت که در تمامی کامپیوترها  مستقل از php یکی از نکات مهم زبان ... پایین، امنییت باال و

  .به سادگی اجرا میشود ...روي لینوکس، ویندوز و  php .و سیستم عامل ها قابل اجرا است

 

در آن قرار دارد میرویم و با در خواست ما  php به وب سایتی که برنامه. را به وسیله مرورگر وب اجرا میکنیم php برنامه هاي
میتوان وب  php با استفاده از زبان. به ما نشان میدهد html را تجزیه و تحلیل میکند و پاسخ آن را به صورت php سرور کدهاي

  :سایت هایی را ساخت که

  .داده ها را از منابع مختلفی مانند بانک هاي اطالعاتی و یا فایل ها جمع آوري کنند

  .ایجاد کرد... خروج کاربران، گالري عکس و  عناصري مثل جستجو، فروم، عضوییت، ورود و

  ... سیستم پست الکترونیکی ایجاد کرد، فروشگاه آنالین ساخت و به کاربران اجاز خرید داد و

براي وب سایت هایی مناسب است که با کاربران زیادي سر و کار داردند و به صورت مرتب به  php به طور کلی میتوان گفت
است و بسیاري از قسمت هاي  php به عنوان یکی از هامیان Yahoo ن نکته براي شما جالب باشد که بدانیدشاید ای. روز میشوند

 و Google, flickr استفاده میکنند میتوان به php از وب سایت هاي معروفی دیگري که از. ساخته است php خود را با زبان
Facebook اشاره کرد.  

 

برنامه خود را ) بدون اتصال به اینترنت(صورت است که برنامه نویسان در یک کامپیوتر  معموال به این php برنامه نویسی
در بیشتر موارد برنامه . مینویسند، آزمایشات مقدماتی خود را روي آن انجام میدهند سپس آن را روي سرور منتقل میکنند

اتی مانند شناسه کاربران و کلمات عبورشان، نویس اطالعات وب سایت را در داخل یک بانک اطالعاتی قرار میدهید، اطالع
یکی از متداولترین . به بانک اطالعاتی متصل میشوند و با اطالعات آن کار میکنند php سپس با استفاده از ....اخبار و نوشته ها 

ریداري خ Sun چندي پیش توسط شرکت MySQL .است MySQL مورد استفاده قرار میگیرد php بانک هاي اطالعاتی که براي
  .آن آخرین نسخه ارایه داده شده می باشد 5شد و در حال حاضر نسخه 

 

چندي پیش (است  php آخرین نسخه ارایه شده توسط تیم php 5 همانطور که در باال هم گفته شد در زمان نوشتن این مقاله
بیندازیم میتوانیم  php5 کوتاهی بهاگر بخواهیم نگاه ). را به صورت رسمی کنار گذاشت php 4گسترش و پشتیبانی  php تیم

  :به نکات زیر اشاره کنیم



 

 

 پشتیبانی کامال مناسب از مدل شیء گرا 

  XML مدیریت آسان داده هاي

  ... مدیریت استثنایی خطاها

 

 php بار دیگر از رقیب خود یعنی Asp سازنده زبان Microsoft ایجاد شد به صورتی که php تحول جدیدي در php 5 با آمدن

   .عقب افتاد

زبانی است که وب سایت را به همان صورت که تمایل دارید میسازد و رویاهاي برنامه نویسان را به  php در آخر میتوان گفت
  .حقیقت تبدیل میکند

 

  Javaزبان .8

  :جاوا

:( Java)  ایجاد شد  سان مایکروسیستمزدر شرکت  جیمز گوسلینگکه براي اولین بار توسط  گراست شئنویسی  یک زبان برنامه
تري دارد و از  آسان مدل شیءگراییاست اما ++C زبان جاوا شبیه به . منتشر شد سکوي جاوابه عنوان بخشی از  1995و در سال 

را بطور خودکار  همدیریت حافظهاي اصلی جاوا این است که  یکی از قابلیت. کند هاي سطح پایین کمتري پشتیبانی می قابلیت
رت خاصی نیست، به عبا عامل سیستمشده به این زبان باال است و وابسته به  هاي نوشته ضریب اطمینان عملکرد برنامه. دهد انجام می
) کامپایل(همگردانیی هاي جاوا به صورت کدهاي بیت برنامه. اجرا کرد عاملی سیستمبا هر نوع  رایانهتوان آن را روي هر  دیگر می

  .خاصی نیستند عامل سیستمهستند و به ویژه وابسته به  ماشینکه مانند کد . شوند می

 :تاریخچه

 ) sunشرکت. ، جاوا زبان نسبتاً جدیدتري استفورترنیا  بیسیکیا C++ هاي دیگر، همچون  در مقایسه با زبان

)Microsystemsیک پروژه تحقیقاتی به نام گرین 1991در سال  سان مایکروسیستمز) Green( هدف این پروژه . را آغاز کرد
اما بعدها به دلیل برخی . نامید)Oak ( بلوط، آن را جیمز گاسلینگبود که نویسنده اصلی آن، C++ ایجاد زبانی جدید شبیه به 

 .نام آن به جاوا تغییر کرد از میان لیستی از کلمات تصادفی مشکالت حقوقی

هاي وافر  تواناییباعث نمایش  1993پروژه گرین به دلیل مشکالت بازاریابی در شرف لغو شدن بود تا اینکه گسترش وب در سال 
 .جاوا را رسماً به بازار عرضه کرد 1995اینگونه بود که شرکت سان مایکروسیستمز در مه  .جاوا در این عرصه گشت

به عنوان بخش  1995است و در سال  است که در آغاز توسط شرکت سان مایکروسیستمز ایجاد شده نویسی زبان برنامهجاوا یک 
 گرایی شیگرفته اما داراي مدل ++C و C خود را از  گرامرهاي بسیاري از  این زبان قسمت. منتشر شد ي جاواسکواصلی 

به صورت بایت کد است که قابلیت اجرا روي تمامی  کامپایل کاربرد جاوا در. اي است و امکانات سطح پایین کمی دارد ساده



 

 

جاوا، اجراي اصلی کامپایلرهاي . سازي جاوا را داشته باشد صرف نظر از معماري و خصوصیات آن کامپیوتر هاي شبیه ماشین
افزار رایگان  این شرکت، نرم may 1997در . منتشر شد 1995هاي آن توسط این شرکت از سال  سازي و کتابخانه هاي پیاده ماشین

 .براي جاوا GNU کامپایلردیگران هم کاربردهاي دیگري از این زبان را منتشر کردند مثل . این زبان را فراهم کرد

را بدون صفحات وب اجرا کنند و به این صورت جاوا خیلی  جاوا اپلتمرورگرهاي اصلی وب، به هم پیوستند تا به طور مطمئن 
ها  هاي مختلف پلت فرم هاي جدیدي را براي نوع ، نسخه جدید توانست ترکیبjava2 با پیدایش. زود معروف و محبوب شد

براي موبایل منتشر  سکوي جاوا، نسخه میکروتصادي، و نسخه ، باهدف کاربرد براي تشکیالت اقJ2EE به عنوان مثال. ایجاد کند
سکوي جاوا، نسخه ، نسخه سازمانی سکوي جاوا،هاي  را با نام J2 دف بازاریابی، این شرکت نسخه جدیدبا ه 1996در سال . شد

 ISO/IEC JTC1 standardsشرکت سان میکروسیستمز، 1997در سال . منتشر کرد سکوي جاوا، نسخه استانداردو  میکرو

body و Ecma International شرکت. را به فرمول جاوا تغییر داد sun  بسیاري از کاربردهاي جاوایش را بدون هیچ
Java Enterprise System با فروش مجوز براي بعضی از کاربردهاي خاصش مثل   sunشرکت. اي فراهم آورد هزینه

 13در . ودها ب و سرفایلJRE داد شامل فقدان کامپایلر براي  سکوي جاواو SDK اولین تمایزي که بین . رددرآمدي را بدست آو
افزاري  جاوا یک پلتفرم نرم. افزار جاوا را به صورت رایگان و با مجوز عمومی براي همه منتشر کرد نرم sun شرکت 1996نوامبر 

  .است

 اهداف اولیه

 .گرا و مشهور باشد این زبان باید ساده، شی .1

 .مطمئن و بدون خطا باشد .2

 .باشدوابسته به معماري کامپیوتر نبوده و قابل انتقال  .3

 .باید با کارایی باال اجرا شود .4

  .شده باشد کشی باید به صورت پویا و نخ .5

 ها هاي جاوا و اپلت برنامه

 :هاي زیر را نوشت توان انواع برنامه با جاوا می. هاي کاربردي مناسب است جاوا براي نوشتن انواع برنامه

 تحت وبهاي  برنامه 

 سی و پی، پاکت موبایلهاي کوچک مانند  سیستم نویسی برنامه... 

 هاي کاربردي بزرگ برنامه (Enterprise) 

 هاي رومیزي برنامه (Desktop) 

 و غیره. 

نویسان  در اختیار برنامه تحت وبهاي  ها امکانات فراوانی براي نوشتن برنامه اپلت .اپلتقابلیت خاصی در جاوا وجود دارد بنام 
ها  اپلت. البته وجود ماشین مجازي جاوا براي اجراي اپلت الزم است .نویسی فاقد آن هستند هاي برنامه دهند که دیگر زبان قرار می

. افزایندسازد تا امکاناتی را به مرورگر کاربر بی نویسان را قادر می هستند که برنامه مایکروسافتشرکت  اکتیوایکسنظیر فناوري 



 

 

شوند امن هستند ولی  ها بدلیل اینکه در محیطی به نام جعبه شنی اجرا می اي که اپلت باشد به گونه البته تفاوت این دو در امنیت می
Activexقد چنین امنیتی هستندفا ها. 

شوند و برخی ویندوز را  قوي باشند تنها بر روي پلت فرم ویندوز اجرا می net.هر چقدر زبانهاي :عامل سیستم .1
 .ولی جاوا از این نظر انتخابی خوب است .دانند می Enterprise یر قابل اعتمادي در برنامه نویسیغ عامل سیستم

و ماشین رختشویی گرفته تا سرورهاي  ATM گوناگونی قابل اجرا است، از هاي پلتفرمجاوا بر روي  :قابلیت حمل .2
 .براي پردازش cpu 1024قابلیت پشتیبانی از  با سوالریس

نویسان زیادي  هایی متشکل از بزرگان صنایع و برنامه جاوا فقط یک زبان نیست و انجمن :جاوا بیشتر از یک زبان است .3
 .مشغول به توسعه و ایجاد استانداردهاي جدید و به روز هستند

 خط مشی جاوا

یعنی برنامه نوشته شده به زبان جاوا باید به طور مشابهی در کامپیوترهاي . استهاي جاوا قابل حمل بودن آن  یکی از ویژگی
و باید این توانایی را داشته باشد که برنامه یک بار نوشته شود، یک بار کامپایل شود و . افزارهاي متفاوت اجرا شود مختلف با سخت

صورت کد ماشین بلکه  کند، اما نه به وا را ذخیره میبه این صورت که کد کامپایل شده جا. در همه کامپیوترها اجرا گردد
افزارهاي  هاي مجازي که به طور خاص براي سخت ها شبیه کد ماشین هستند، اما با ماشین دستورالعمل. صورت بایت کد جاوا به

. کند نصب شده روي ماشین خود یا مرورگر وب استفاده می سکوي جاوادر نهایت کاربر از . شوند اند، اجرا می مختلف نوشته شده
در . کشی و شبکه مانند گرافیک، نخ. کنند هاي خاص فراهم می هاي استاندارد یک راه عمومی براي دسترسی به ویژگی کتابخانه

فایده . کامپایل شوند توانند قبل و در زمان اجراي برنامه به کدهاي محلی می بایت کدها ماشین مجازي جاواهاي  بعضی از نسخه
هاي  هاي ترجمه شده تقریباً همیشه کندتر از برنامه اما ترجمه کلی یعنی برنامه. اصلی استفاده از بایت کد، قسمت کردن است

قبلی معرفی شد، کم  JVM بینانه که در کاربردهاي تواند با چند تکنیک خوش این شکاف می. شوند کامپایل شده محلی اجرا می
در نتیجه برنامه . کند است که بایت کد جاوا را به کد محلی ترجمه کرده و سپس آن را پنهان می JIT ها از این تکنیکیکی . شود

صورت کامپایل مجدد پویا،  هاي پیشرفته، بهVM بیشتر. شود تر نسبت به کدهاي ترجمه شده خالص شروع و اجرا می خیلی سریع
کامپایل . شوند هاي برنامه، استفاده می سازي قسمت امپایل مجدد انتخاب شده و بهینه، رفتار برنامه اجرا شده و کVM در آنالیز

هاي داخلی که ممکن  برنامه و گاهی حلقه hot spot تواند قسمت زیرا می .سازي کند تواند کامپایل ایستا را بهینه مجدد پویا می
دهد که  هاي جاوا اجازه می و کامپایل مجدد پویا به برنامهJIT کامپایل . است زمان اجراي برنامه را افزایش دهند را تشخیص دهد

 .سرعت اجراي کدهاي محلی بدون از دست دادن قابلیت انتقال افزایش پیدا کند

هاي محلی است مانند بسیاري از کامپایلرهاي که کامپایل مستقیم به کد. است تکنیک بعدي به عنوان کامپایل ایستا شناخته شده
 .کند کامپایلر ایستاي جاوا، بایت کدها را به کدهاي شی محلی ترجمه می. قدیمی

کامالََ مشابه کامپایلر  JITها نشان داده شد که کارایی کامپایلر در تعدادي از تست. هاي اولیه بیشتر شد کارایی جاوا نسبت به نسخه
هاي بی نظیر در در زمان  یکی از پیشرفت. دهند پایلرها لزوماَ کارایی کدهاي کامپایل شده را نشان نمیعملکرد کام. محلی شد

عالوه بر این در زمان اجراي ماشینی مانند جاوا وسایلی وجود . کردند اجراي ماشین این بود که خطاها ماشین را دچار اشکال نمی



 

 

دهد، اطالعات اشکال زدایی که در حافظه وجود دارد،  انی که یک استثنا رخ میدارد که به زمان اجراي ماشین متصل شده و هر زم
 .کنند ثبت می

 پیاده سازي

. است دادهSolaris .، و لینوکس ,مایکروسافت ویندوزشرکت سان میکروسیستم مجوز رسمی براي پلت فرم استاندارد جاوا را به 
عالمت تجاري مجوز شرکت سان میکروسیستم طوري بود  .است دهها فراهم آور هاي دیگري براي دیگر پلت فرم همچنین محیط

به علت اختالف قانونی که با ماکروسافت پیدا کرد، زمانی که شرکت سان ادعا کرد که . ها سازگار باشد که با همه پیاده سازي
شرکت سان در . است کردههاي خاصی را براي خودش اضافه  پشتیبانی نکرده و ویژگی JNI یا RMI پیاده سازي ماکروسافت از

در نتیجه کمی بعدماکروسافت جاوا را به . میلیون دالري برنده شد 20در توافقی  2001پیگیري قانونی کرد و در سال  1997سال 
شرکت سان و دیگران یک . تواند از جاوا پلت فرم پشتیبانی کند در نسخه اخیر ویندوز، مرورگر اینترنت نمی. ویندوز فرستاد

 .هاي دیگر ویندوز فراهم آوردند راي جاواي رایگان براي آنها و نسخهسیستم اج

 اداره خودکار حافظه

نویس زمانی که اشیا به وجود  برنامه. کند جاوا از حافظه بازیافتی خودکار براي اداره حافظه در چرخه زندگی یک شی استفاده می
زمانی که این اشیا در استفاده زیاد طوالنی نباشند، برنامه نویس مسئول و در زمان اجرا نیز، . کند آیند، این حافظه را تعیین می می

هاي غیر قابل دسترس براي آزاد شدن به صورت  هاي باقیمانده نیست، شی زمانی که مرجعی براي شی. است بازگرداندن این حافظه
هایی که زیاد طوالنی نیستند، نگه  ا براي شینویس مقداري از حافظه ر اگر برنامه. شوند خودکار توسط بازیافت حافظه، انتخاب می

 .افتند دارد، چیزهایی شبیه سوراخ حافظه اتفاق می

نویس هزینه اجراي اداره دستی حافظه  یکی از عقایدي که پشت سر مدل اداره حافظه خودکار جاوا وجود دارد، این است که برنامه
ي ایجاد یک شی، به صورت ضمنی و بدون شرط، به پشته تخصیص داده ها حافظه الزم برا در بعضی از زبان. گیرد را نادیده می

ها، مسئولیت اداره اقامت  در هر کدام از این راه. شود بازگردانده می heap طور صریح اختصاص داده شده و از و یا به. شود می
اي را که  اگر برنامه تالش کند به حافظه. افتد اگر برنامه شی را برنگرداند، سوراخ حافظه اتفاق می. نویس است حافظه با برنامه

ثبات شده و یا تخریب  اکنون بازگردانده شده، دستیابی پیدا کند یا برگرداند، نتیجه تعریف شده نیست و ممکن است برنامه بی هم
زیافت حافظه اجازه با. شود گر مدتی باقی بماند، اما سرباري و پیچیدگی برنامه زیاد می این ممکن است با استفاده از اشاره. شود

اگر حافظه خالی کافی براي تخصیص . کار باشد افتد که برنامه بی طوري که این زمانی اتفاق می به. دارد در هر زمانی اتفاق بیفتد
در جایی که زمان پاسخ یا اجرا مهم . وجود نداشته باشد، ممکن است برنامه براي چند دقیقه متوقف شودheap شی جدید در 

 .شوند منابع اشیا استفاده می باشد، اداره حافظه و

توانند به جاي هم استفاده  در جایی که آدرس اشیا و اعداد صحیح می. کند پشتیبانی نمی C++ و C گر ریاضی جاوا از نوع اشاره
ستقیماً هاي اولیه، م مقدار نوع. گرا نبودند هاي اولیه جاوا شی گراي دیگر، متغیرهاي نوع هاي شی و بعضی زبان C++ همانند. شوند

این یک تصمیم . شود استفاده میheap ، بیشتر از )براي توابع(و در پشته ) براي اشیا(در فیلدها . شوند در فیلدها ذخیره می
 .آید گراي خالص به حساب نمی به همین دلیل جاوا یک زبان شی. هوشیارانه توسط طراح جاوا براي اجرا است



 

 

  گرامر

بلکه زبان جاوا . باشد، نیست گرا می هاي شی که ترکیب ساختارها و برنامه ++C مثل. است ++C گرامر جاوا خیلی بزرگتر از
شود و همه چیزهایی که داخل شی است، با استثنائات  همه کدهایی که داخل کالس نوشته می. گراي خالص است یک زبان شی

تر  ها براي ساده از کالس. کند تیبانی میها را پش جاوا بسیاري از ویژگی .نوع داده اصلی، که به صورت کالس نیستند، براي اجرا
 .کردن زبان و جلوگیري از رخداد خطا

 هاي جاوا هایی از برنامه نمونه

کیت توسعه البته براي کامپایل کردن این برنامه بایستی . است است آورده شده اي که در جاوا نوشته شده اي از برنامه در زیر نمونه
 .بر روي سیستم مورد نظر نصب شده باشد جاوا

public class Test{ 
public static void main(String[] args) { 

System.out.println("HelloWorld!"); 
} 
} 

 :ساخته شود و سپس کامپایل شود Test.java براي اجراي برنامه باال، ابتدا باید یک فایل به نام

$ javac Test.java 

 :بعد با استفاده از دستور زیر برنامه قابل اجرا است. شود دریافت می Test.class سپس یک فایل خروجی به نام

$ java Test 

  ها مثال

 :تواند نوشته شود به این صورت در زبان جاوا می Hello world برنامه

// HelloWorld.java 
public class HelloWorld { 

public static void main(String[] args) { 
System.out.println("Hello, World!"); 

} 
} 

 :را به این صورت اضافه کرد java سپس باید پسوند. شوند میهاي عمومی نام گذاري  بر طبق قرارداد فایل هل بعد از کالس

Hello world.java. در نتیجه فایل . این فایل اول باید با استفاده از کامپایلر جاوا به بایت کد کامپایل شودHello 

world.class تواند  اما می. باشدفایل جاوا ممکن است فقط یک کالس عمومی داشته . این فایل قابل اجرا است. شود ایجاد می
 .شامل چندین کالس با دستیابی عمومی کمتر باشد



 

 

کامپایلر براي هر کالسی که در فایل  .ذخیره شود java.شود ممکن است در فایل کالسی که به صورت خصوصی تعریف می
 class.که نام این کالس فایل همنام کالس است با پسوند. کند شود یک کالس فایل تولید می اصلی تعریف می

. شود هاي دیگر صدا زده بشوند، به کار برده می توانند از کدهاي کالس هایی که می براي قسمت) عمومی) public کلمه کلیدي
هایی  در جلوي یک تابع، یک تابع ایستا را که فقط وابسته به کالس است و نه قابل استفاده براي نمونه) ایستا) static کلمه کلیدي

هاي ایستا به متغیرهایی که ایستا  داده. توانند توسط اشیا بدون مرجع صدا زده شوند هاي ایستا می فقط تابع. هدد از کالس، نشان می
 .توانند دسترسی داشته باشند نیستند، نمی

مه اگر برنامه جاوا بخواهد با خطا از برنا. گرداند هیچ مقداري را بر نمی main دهد که تابع نشان می) تهی) void کلمه کلیدي
این نام واقعی تابعی است  .یک کلمه کلیدي در زبان جاوا نیست main کلمه. صدا زده شود ()system.exitخارج شود، باید 

برنامه جاوا ممکن است شامل چندین کالس باشد که هر کدام داراي تابع . زند که جاوا براي فرستادن کنترل به برنامه، صدا می
main هستند. 

 public static void هاي متغیر به شکل تواند از آرگومان می main تابع. اي را بپذیرد اي از اشیا رشته یهباید آرا main تابع

main(string…args) استفاده کند که به تابع main اي را فراخوانی کند دهد اعدادي دلخواه از اشیا رشته اجازه می .
 .شود، است هایی که به کالس فرستاده می امل تمام آرگوماناي از اشیا رشته ایست که ش آرایه string[]argsپارامتر

 شی. است تعریف کرده out کالس سیستم یک فیلد استاتیک عمومی به نام. چاپ کردن، قسمتی از کتابخانه استاندارد جاوا است

out  یک نمونه از کالسprintstream استاندارد است است و شامل تعداد زیادي تابع براي چاپ کردن اطالعات در خروجی .
 .کند براي اضافه کردن یک خط جدید براي رشته فرستاده شده اضافه می println(string) همچنین شامل

 هاي جاوا توزیع

 هاي استاندارد زبان جاوا هاي مختلفی است که براي کامپایلر جاوا و همچنین مجموعه کتابخانه سازي منظور از توزیع جاوا پیاده

(JDK) کننده عمده جاوا وجود دارند در حال حاضر چهار توزیع. وجود دارد: 

 شود جاوا منظور  در اکثر موارد هنگامی که گفته می. باشد توزیع کننده اصلی جاوا و مبدع آن می :سان میکروسیستمز
 .باشد توزیع سان می

 GNU Classpath: کتابخانه استاندارد زبان افزارهاي آزاد منتشر شده و تقریبا تمامی  این توزیع از سوي موسسه نرم
 GNU یک کامپایلر به نام. است سازي شده گیري از توزیع شرکت سان از اول پیاده جاوا در آن بدون بهره

Compiler for Java فلسفه انتخاب نام. است نیز براي کامپایل کردن کدهاي جاوا توسط این موسسه ایجاد شده 

Classpath ژي جاوا از وابستگی به عالمت تجاري جاوا است بطوریکه هیچ براي این پروژه رها کردن تکنولو
 وابستگی یا محدودیتی براي استفاده آن از لحاظ قوانین حقوقی ایجاد نشود و از طرفی به خاطر وجود متغیر محیطی

classpath کند القا میهاي جاوا، این نام به نوعی تکنولوژي جاوا را براي خواننده  هاي احرایی برنامه در تمامی محیط .
الزم به ذکر است که در حال . را داراست) در مقابل بایت کد توزیع سان(توانایی ایجاد کد اجرایی  GNU کامپایلر

است و  افزارهاي آزاد به صورت متن باز منتشر کرده را تحت مجوز نرم JDK حاضر شرکت سان تقریبا تمامی کدهاي



 

 

هاي ثانویه نتوانسته به صورت  دلیل استفاده از کدهاي شرکت ه را که بهقول انتشار قسمت بسیار کوچکی از این مجموع
 .است متن باز منتشر نماید در آینده نزدیک با بازنویسی این کدها داده

 مایکروسافت #J: باشد که توسط مایکروسافت و در  بلکه زبانی مشابه می. این در حقیقت یک توزیع جاوا نیست
 .عاملی غیر از ویندوز هم اجرا شود را نداشته باشید نتظار اینکه در سیستما. است ارائه شده net.چارچوب

 AspectJ: باشد که امکان برنامه نویسی بلکه یک برنامه الحاقی می. این نیز یک زبان مجزا نیست Aspect 

Oriented است ارائه شدهگرا و به صورت کدباز  نویسی جلوه این برنامه توسط بنیاد برنامه. افزاید را به جاوا می. 

 هاي خاص کالس

  هاي کاربردي کوچک برنامه

شود  باعث می import واژه. اند هایی هستند که براي کاربردهایی نظیر نمایش در صفحات وب، ایجاد شده اپلت جاواها برنامه
 Hello کالس .را به کامپایل برنامه اضافه کند java.awt.Graphicsو javaapplet.Appletهاي  کامپایلر جاوا کالس

کالس اپلت چارچوبی براي کاربردهاي گروهی براي نمایش و کنترل چرخه زندگی اپلت، . دهد را توسعه می Applet کالس
هاي کوچکی با قابلیت نشان دادن واسط گرافیکی براي کاربر  اي مجرد است که برنامه کالس اپلت یک تابع پنجره. کند درست می

کند، براي اینکه  باطل می container را از سوپر کالس print(Graphics)تابع موروثی  Hello کالس. کند را فراهم می
فرستد تا  هاي گرافیکی هستند را می هاي گرافیکی را که شامل زمینه شی paint تابع. دهد، فراهم کند کدي که اپلت را نمایش می

را صدا  drawstring(string,int,int) تابع "!Hello world" براي نمایش paint تابع .ها استفاده شوند براي نمایش اپلت
 .زند می

 جاوا سرولت

ی براي توسعه تابعی سرور وب و های و شامل مکانیزم. کند جاوا گسترس وب را به آسانی فراهم می servlet تکنولوژي
 .دهد هاي مشتري پاسخ می است که به درخواست javaEE قسمتی از servlet.هاي تجاري موجود است برایدسترسی به سیستم

// Hello.java 
import java.io. *; 

import javax.servlet. *; 
 

public class Hello extends GenericServlet { 
public void service(ServletRequest request, ServletResponse response) 

throws ServletException, IOException { 
response.setContentType("text/html"); 

final PrintWriter pw = response.getWriter(); 
pw.println("Hello, world!"); 

pw.close(); 
} 
} 

 java.servletو java.io هاي ها را از بسته هاي عمومی و واسط کند که تمام کالس ایت میکامپایلر جاوا را هد import واژه

 .را در کامپایل وارد کند



 

 

کند تا  واسطی براي سرور فراهم می Genericservlet کالس. دهد را توسعه می Genericservlet کالس Hello کالس
 .ا کنترل کندر servlet بفرستد و چرخه زندگی servlet درخواست را به

JSP 

از  HTTP هاي به درخواست HTML نوعاَ صفحات. کند است که پاسخ تولید می javaEE صفحه سرور جاوا قسمتی از سرور
کامپایل  javaservlet به JSP.کنند اضافه می <%and%>را با استفاده از حائل  HTML ها کد جاوا در صفحهJSP.مشتري

 .شود می

 سوینگ

Swing کتابخانه واسط گرافیکی کاربر است براي پلت فرم javaSE.  ،ابزاري مشابه پنجرهGTK و motif توسط شرکت 

sun این مثال کاربرد . اند فراهم شدهswing یک پنجره واحد همراه با Hello world کند را ایجاد می. 

// Hello.java (Java SE 5) 
import java.awt.BorderLayout; 

import javax.swing. *; 
 

public class Hello extends JFrame { 
public Hello() { 
super("hello"); 

setDefaultCloseOperation(WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE); 
setLayout(new BorderLayout()); 

add(new JLabel("Hello, world!")); 
pack(); 

} 
 

public static void main(String[] args) { 
new Hello().setVisible(true); 

      } 
} 

در جاوا به کامپایل اضافه  java.awt را از بسته Borderlayout کندتا کالس کامپایلر جاوا را هدایت می import اولین جمله
 کالس Helloکالس . کند اضافه می javax.swing ها را از بسته واسط آنهاي عمومی و  دوم همه کالس import و. کند

Jframe کالس. دهد را توسعه می Jframe یک پنجره با میله عنوان و کنترل بستن است. 

را ایجاد کرده و با  Hello این یک نمونه جدید از کالس. شود صدا زده می JVM با main شود، تابع زمانی که برنامه آغاز می
 .شود نمایش داده می true با مقدار setvisible(boolean)ا زدن تابع صد

Generics 

هاي ظرف این امر  به عنوان مثال براي کالس .کردیم هاي عمومی براي هر متغیر باید یک نوع خاص تعریف می قبل از کالس
هاي عمومی  کالس .از اشیا را بپذیردهاي خاصی  وجود نداشت که نوع container مشکل بود زیرا را آسانی براي ایجاد یک

 .همه آنها کدهاي مشابهی دارند. ، چک شودcontainer دهند نوع زمان کامپایل، بدون نیاز به ایجاد تعداد زیادي از اجازه می



 

 

 هاي کالس کتابخانه

 JREکاربردهاي جاوا، توسطاند، براي پشتیبانی از بعضی از  هاي جاوا که به صورت بایت کد از کد اصلی کامپایل شده کتابخانه

 :ها عبارتند از هایی از این کتابخانه مثال. است منتشر شده

 هاي مرکزي که شامل کتابخانه: 

 ها ها، مترجم ها، مجموعه ها، درخت مثل لیست. هایی که براي ساختار داده کاربرد دارند کتابخانه. 

 )کتابخانه پرداز XML (تجزیه، تغییر شکل، اعتبار 

 المللی ي موضعی و بینها کتابخانه 

 دهند هاي بیرونی را می هاي انتگرال گیري که امکان تایپ کردن توسط سیستم کتابخانه. 

 JDBC ها براي دستیابی به داده 

 JNDI براي مراجعه و کشف کردن 

 CORBA & RMI براي توسعه کاربرد توزیع کردن 

 هاي واسط کاربر کتابخانه 

 AWT )ایی ازه که قسمت)اي مجرد توابع پنجره GUI کنند را فراهم می. 

 هاي کتابخانه swing که در AWT اند اما کاربردهایی از ساخته شده AWT widgetry کنند را فراهم می. 

 APLها براي ضبط صدا، پردازش و بازنواختی 

 هاي مجازي جاوا کاربردهاي وابسته پلت فرم ماشین 

 Plugins  دهد اپلت میکه توانایی اجرا شدن در مرورگرهاي وب را به. 
 java web start 
 دادن مجوز و مستند سازي 

 :است نوع ویرایش از کاربردهاي مختلف جاوا را ارائه داده 4شرکت سان میکروسیستم، 

1. Java card for smartcard 
2. JavaME 
3. JavaSE 
4. JavaEE 

  : ایرادات مطرح شده

تر  ها سطح پایین جاوا در مقایسه با زبان  رند سرعت اجرایی پایینگی ها به زبان جاوا می ترین ایرادي که برنامه نویسان سایر زبان مهم
به همین دلیل . باشد و باید در ماشین مجازي جاوا اجرا گردد یک برنامه جاوا به صورت بایت کد می. و اسمبلی است C++ مانند

برابر سریعتر  10به طور متوسط تا  C به صورت دیگر یک برنامه. دارد C++ هایی همچون سرعت اجراي پایینی را در مقابل زبان
 .گردد از برنامه مشابه جاوا اجرا می

ها قابلیت  از جمله این قسمت .[است گرایی را نادیده گرفته ها برخی از اصول شی در بخشی از قسمت شیءگرا بودنجاوا علی رغم 
و ایجاد تغییر در برنامه در حال اجرا است ولی این مهم با ) مشاهده(هدف اصلی بازتابش بررسی . باشد می Reflection بازتابش



 

 

ضمن اجراي و در صورت داشتن مجوز الزم (براي نمونه با استفاده از بازتابش . است زیر پا گذاشتن بعضی اصول ممکن شده
 .ها دسترسی داشت توان به متدهاي خصوصی دیگر کالس می) برنامه

از موارد که باعث  این آسانتر بودن با حذف بسیاري. ساده تر و یادگیري آن آسانتر است++C زبان جاوا در مقابل زبانی مثل
اند که در زبان جاوا  بوده وراثت چندگانها و ترین این موارد اشاره گره مهم. است اند ایجاد شده بوده++C زبان  قدرتمندتر بودن

 .شوند یافت نمی

به . پذیرد عامل در برنامه را به طور مستقیم نمی اده از توابع سیستمباشد پس استف از آنجایی که جاوا زبانی با عدم وابستگی به بستر می
 .هاي برنامه نویسی غیر از جاوا در آن استفاده نمود توان به طور مستقیم از واسط همین صورت نمی

 :پاسخ به ایرادات

اي که سرعت را کند  ب مسئلهشوند مالك کارایی نبوده زیرا در محیط و هاي جاوا در محیطی که اجرا می سرعت پایین برنامه
و  JDK 5.0 هاي رومیزي هم در از طرف دیگر در برنامه. ها برداشت سازد، شبکه بوده و ابتدا باید سربار شبکه را از روي برنامه می

، بهینه سازي بسیاري بوجود آمده که این مسئله باعث شده که در آخرین تست کارایی که انجام شده یک برنامه جاوا در 6٫0
آن مربوط  0٫8آن مربوط به بخش واسط کاربري و سرعت  1٫3کارایی داشته باشد که  C++ همان برنامه در 1٫3تا  0٫8محدوده 

همچنین سال . جاوا پیشی بگیرد Garbage Collector شده که هیج الگوریتمی نتوانست از الگوریتم به بسته تخلیه حافظه می
نویسد از انتخاب  اي را می نویسی که برنامه به این مسئله را ثابت کردند که تجربه برنامه Lutz Prechelt اي آقاي در مقاله 1999

نویس  شود در کارایی تأثیر بیشتري دارد و این بدان معناست که کارایی یک برنامه را برنامه زبانی که برنامه برروي آن نوشته می
 .)ه از زبان جاوا استفاده نمودند تا ذهنیت بد را از بین ببرندایشان در همان مقال(نویسی کند و نه زبان برنامه مشخص می

 .افزار براي دستیابی به سرعت بیشتر افزار است و نه تهیه سخت افزار هزینه اصلی مربوط به ساخت نرم همچنین در صنعت نرم

هاي  اگرچه این موارد در برنامه اند، گرها در جاوا به دلیل مشکالتی بوده که آنها در طول تاریخشان بوجود آورده حذف اشاره
توانند اثراتی به مراتب شدیدتر نسبت به  وب که بستر اصلی جاوا هستند می هاي تحت رسد ولی در محیط نظر می سیستمی الزم به

مینان و نویسان از مسائلی چون کارایی، قابلیت اط شود که توجه برنامه هاي سیستمی دارند داشته باشند و باعث می آنچه در برنامه
 .گرها معطوف گردد پذیري برنامه به تنظیم اشاره مقیاس

از آن دوري  C++ نویسان گردید که اکثر برنامه اي می ، باعث ایجاد مشکالت اساسیC++ وجود وراثت چندگانه در زبانی مانند
بوده و بنابراین توجیهی براي  ولی قابلیت چندریخته شدن یک کالس از لحاظ شی گرایی بسیار مهم .کنند کرده و هنوز هم می می

، دیگر نیازي به (Interface) سازي در جاوا با وارد شدن مفهومی به نام واسط برنامه. نمود وجود وراثت چندگانه را فراهم می
جه ها حتی به این نتی در حال حاضر اکثر طراحان برنامه. وجود وراثت چندگانه احساس نشد و بنابراین از زبان جاوا حذف گردید

استفاده نمود و در تمامی  Composition شود باید از اند که وراثت تکی هم باعث ایجاد مشکل بوده و تا آنجایی که می رسیده
 .اند به این طرف چاپ شده به آن اشاره نموده 2000هاي طراحی که از سال  کتاب



 

 

آن وجود داشته که قابلیت فراخوانی و دستکاري در  JNI - Java Native Interface از ابتداي بوجود آمدن جاوا، کتابخانه
هاي ویندوز براي  ایست که از کتابخانه که یک بسته Jtwain توان به هاي آن می داده که از نمونه را می... و C++ هایی در برنامه

) عامل حسب سیستمبر(هاي ویندوز و لینوکس  افزاریست که از کتابخانه که یک بسته نرم SWT کند، یا اسکن عکس استفاده می
 .کند، نام برد استفاده می (UI) براي ساخت واسط کاربري

 .هاي سطح باال هستند و نه جاوا بسیاري از موارد یاد شده به عنوان ایرادات به جاوا به عنوان ایرادات به طراحی زبان

 :یک اشتباه متداول

در حالیکه این دو زبان گرچه در ظاهر و کلمات . گیرند را با هم اشتباه می جاوااسکریپتبرخی مردم به علت شباهت اسمی، جاوا و 
جاوا براي اجرا باید به زبان . است نت اسکیپسکریپت محصول شرکت جاوا ا. شبیهند ولی بطور ساختاري با یکدیگر متفاوتند

ر تفسیر شود و توسط مرورگ ماشین مجازي ترجمه شود اما جاوااسکریپت زبانی است که معموال در صفحات وب نوشته می
شوند اما در جاواسکریپت نوع متغیرها به صورت ضمنی مشخص  در جاوا متغیرها همگی بر اساس نوعشان معرفی می. گردد می
 .شود می

   

   

   


