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  مقدمه -2-1
  شدند می طراحی اي گونه به باید اولیه زبانهاي لذا بودند گران کامپیوترها قدیم در

  و ) عددي محاسبات جهت( فرترن زبان مثالً .شوند اجرا کارآمد صورت به که
  زبان به خوبی به که بودند اي گونه به ) لیست پردازش جهت ( لیسپ زبان

.بود سخت ها آن در برنامه نوشتن  ولی شدند می تبدیل ماشین
  آن هدف لذا .است شده گران نویسی برنامه ولی اند شده ارزان ها ماشین امروزه اما

  مثالً .باشد کند قدري که هرچند نوشت برنامه بتوان سادگی به که است
  Ada در Package ویژگی و ML در ها داده نوع ، ++C در کالس خصوصیات

  هنگام در که عاملی سه .اند کرده تر ساده را آنها اشکال رفع و ها برنامه ساخت
 : از عبارتند گذارند اثر زبان یک توسعه

شوند می اجرا آن روي برنامه که کامپیوتري. 
پشتیبانی واقعی افزار سخت روي را زبان آن  که اي مجازي کامپیوتر یا اجرا مدل  

  .کند می
زبان آن محاسباتی مدل  
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  آن اجزاي و کامپیوتر -2-2
  ساختمان و ها الگوریتم از اي مجموعه صورت به را کامپیوتر درس این در ما

  طبق .دارد را ها برنامه اجراي و ذخیره توانایی که میکنیم تعریف ها داده
  نرم شده سازي شبیه یا افزاري سخت تواند می کامپیوتر تعریف این

  .باشد ) مجازي( افزاري
افزاري سخت کامپیوترهاي : 

  و افزاري سخت اجزاي از کامالً  که است کامپیوتري ، افزاري سخت کامپیوتر
  شده ساخته ... و ALU، ها ثبات ، اصلی حافظه شامل الکترونیکی مدارات

  زبان دستور هر به مربوط افزار سخت دقیقاً  ، کامپیوترها نوع این در .است
.دارد وجود ماشین
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افزار میان کامپیوترهاي  
  دستور هر صورتیکه در شود می نامیده افزار میان صورت به کامپیوتر یک

  برنامه قابل حافظه در که باشد می عملیات ریز از اي دنباله ماشین زبان
  .است شده ذخیره ریزي

شده تشکیل جز 6 از نویسی برنامه هاي زبان مشابه کامپیوتر هر  
  : است

int مثل ( اولیه هاي داده از اي مجموعه باید کامپیوتر یک  : داده -  , char
, real ( یافته ساخت هاي داده و ) انجام براي ) ... و آرایه ، رکورد مثل  

  .کند فراهم عملیات
  پردازش براي اولیه عملیات از اي مجموعه باید کامپیوتر یک : اولیه اعمال - 

)  ماشین زبان یا CPU دستورات مانند ( . باشد داشته را ها داده روي
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  براي مکانیزیمی باید کامپیوتر یک : دستورات انجام ترتیب کنترل - 
  عملیات اجراي ترتیب کنترل ( .باشد داشته عملیات اجراي ترتیب کنترل

  ) کاربر توسط شده تعریف یا اولیه
  هایی داده کنترل براي هایی مکانیزم باید کامپیوتر یک : داده به دستیابی - 

  بین داده انتقال کنترل ( .شوند می تولید عملیات اجراي با که باشد داشته
  ) ها برنامه و ها برنامه زیر

  حافظه تخصیص جهت هایی مکانیزم باید کامپیوتر یک : حافظه مدیریت - 
  .باشد داشته حافظه سازي آزاد همچنین و داده و برنامه براي

  با اطالعات مبادله براي هایی مکانیزم باید کامپیوتر یک : عملیاتی محیط - 
.سازد فراهم جانبی هاي دستگاه
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کامپیوتر سازمان : 
  واحد این .باشد می کامپیوتر یک مهم هاي بخش از (CPU) مرکزي پردازشگر واحد
  وجود که هایی ثبات .است شده تشکیل فعال پردازش عناصر و سریع هاي ثبات از

  .باشند می آدرس ثبات و داده هاي ثبات دارند
استفاده حافظه روي دستورات و ها داده کردن دهی آدرس براي آدرس هاي ثبات  

  نتایج و نیاز مورد هاي داده سازي ذخیره براي هم داده هاي ثبات و میشوند
  .شوند می استفاده اولیه اعمال از شده حاصل

این که باشد می هدف یک کننده مشخص اصلی حافظه روي العمل دستور هر  
  به الزم دستورات و ) عملیات گشایی کد ( شده ترجمه CPU مفسر توسط عمل

  می انجام ها داده روي بر اولیه عمل اینکه تا شود می داده مختلف هاي بخش
  شده تعیین آن براي که اي اولیه اعمال از CPU یک فعال پردازش عناصر .شود

. باشد مختلف هاي پردازشگر در است ممکن اولیه اعمال این است شده تشکیل
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. سازمان یک کامپیوتر معمولی در شکل زیر نشان داده شده است



12

 : تر مفصل طور به کامپیوتري گانه شش اجزاي توضیح
 ها داده -2-2-1

  ها داده حافظه اصلی جز سه باال شکل در .میشوند ذخیره حافظه در ها داده
  .است شده داده نمایش

خطی هاي بیت از اي دنباله صورت به اصلی حافظه : اصلی حافظه  
  .اند شده تشکیل ثابت طول با کلمات از که شوند می سازماندهی

طوري و است کلمات طول اندازه به سریع هاي ثبات طول : نهان حافظه  
  سریع حافظه .باشد دستیابی قابل آن قسمت هر که میشوند بندي تقسیم

  براي مکانیزمی و گیرد می قرار ها ثبات و حافظه بین معموالً  نهان
  .است حافظه در موجود ها داده به سریع دسترسی

یا دیسک روي بر که : ) جانبی هاي حافظه ( خارجی هاي فایل CD یا  
 .شوند می ذخیره مغناطیسی نواز
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2-2-2-  اعمال :
کامپیوتر باید مجموعه اي از اعمال اولیه توکار داشته باشد که متناظر با کد  

.  هاي عملیاتی هستند که به صورت دستورات زبان ماشین می باشند
 مثل :  اعمال اولیه محاسباتیADD , SUB , MULT , DIV
 مثل : اعمال اولیه براي تست خواصی از عناصر دادهSPA , SNA , SZA   )

) به ترتیب مقایسه با صفر و منفی یا مثبت بودن اعداد 
 اعمال اولیه براي کنترل دستگاه هايI/O  : مثلoutput , input , skip 

in , skip out
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  ترتیب کنترل -2-2-3
محتویات توسط شود اجرا باید که بعدي دستور برنامه اجراي حین در  

  بعدي آدرس حاوي ثبات این .شود می مشخص pc یا برنامه آدرس ثبات
.کند می استفاده آن از مفسر و است

 و اجرا را اي چرخه الگورتیمی معموالً  و است کامپیوتر عملکرد قلب مفسر  
  آدرس ثبات از را بعدي دستور آدرس مفسر چرخه هر در .میکند تکرار
  دستور آن  .کند می مکش حافظه از را نظر مورد دستور و گیرد می برنامه

  عملوند .کند می تبدیل ها عملوند از اي مجموعه و عملیاتی کد یک به را
  .کند می فراخوانی آن با را عملیات و کند می مکش لزوم صورت در را ها

  اصالح را ها ثبات یا حافظه در موجود هاي داده است ممکن اولیه اعمال
  .کنند
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. شکل زیر عملکرد یک مفسر را نشان می دهد
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2-2-4- ها داده به دستیابی
  کند مشخص را هایی عملوند باید ماشین دستور هر ، عملیاتی کد بر عالوه
  اصلی حافظه در است ممکن عملوند .کند می استفاده آن از عمل آن که
  بازیابی ، ها عملوند تعیین براي مکانیزمی باید کامپیوتر .باشد ثبات در یا

  کنترل امکانات این به که باشد داشته ها عملوند در نتایج ذخیره و آنها
  ، ها عملوند به دستیابی براي .میشود گفته ها داده به دستیابی

  .است ثبات یا حافظه آدرس راه متداولترین



17

2-2-5- حافظه مدیریت 
حافظه مثل کامپیوتر منابع تمام که است این ماشین طراحی در اصل یک  

  .باشند فعال است ممکن که  آنجایی تا جانبی هاي دستگاه و CPU ، اصلی
  تناقض یک اصل این در ، منابع این از یک هر متفاوت سرعت دلیل به ولی

  .دارد وجود
و خارجی هاي داده به دستیابی بین توازن عدم با مقابله براي CPU  

  که زمانی تا و کند می استفاده اي برنامه چند تکنیک از عامل سیستم
  CPU وقت شوند می خوانده خارجی هاي دستگاه از نظر مورد هاي داده

.شود می داده اختصاص دیگري برنامه به
 و اصلی حافظه بین توازن برقراري براي CPU می استفاده نهان حافظه از  

  .است اصلی حافظه و CPU بین کوچک حافظه یک نهان حافظه .شود
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2-2-6- عملیاتی محیط  
  و جانبی هاي حافظه از اي مجموعه از متشکل کامپیوتر عملیاتی محیط

  طریق از خارج دنیاي با کامپیوتر ارتباط هر .باشد می I/O هاي دستگاه
  با هاي حافظه : شامل عملیاتی محیط .گیرد می صورت عملیاتی محیط
CD مثل متوسط سرعت با حافظه Flash مانند باال سرعت , Disk  
  ، کلید صحفه ، printer مانند i/o هاي دستگاه و نوارها مانند کند حافظه
  .میباشد ... و مانیتور
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2-3-  کامپیوترهاي میان افزار
روي بر که شود می سازي شبیه اي برنامه ریز توسط افزار میان کامپیوتر  

  این ماشین زبان .شود می اجرا نویسی برنامه ریز قابل افزار سخت کامپیوتر
  که است دستورات ریز از پایین سطح بسیار مجموعه از کامپیوترمتشکل

  ثبات از و ها ثبات خود بین ، ها ثبات و اصلی حافظه بین را داده انتقال
. دهد می انجام پردازنده طریق از ، داده

 که شود می نوشته دستورات مجموعه این از استفاده با اي ویژه برنامه ریز  
  .کند می تعریف را نظر مورد کامپیوتر گوناگون اولیه اعمال و تفسیر چرخه

  ریز قابل میزبان کامپیوتر روي بر را مطلوب کامپیوتر عمل برنامه ریز
  فقط حافظه یک در برنامه ریز خود .کند می سازي شبیه نویسی برنامه

  افزار سخت با و شود می ذخیره میزبان کامپیوتر در ROM ویژه خواندنی
.شود می اجرا باالیی سرعت با میزبان کامپیوتر
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کامپیوتر آید می بوجود اي برنامه ریز سازي شبیه طریق از که کامپیوتري 
  در و شود می سازي شبیه برنامه ریز توسط زیرا .شود می نامیده مجازي
 .داشت نخواهد وجود ماشین برنامه ریز این وجود عدم صورت

مانند پایین سطح زبان به ماشین زبان که باشید داشته توجه نکته این به  
  زبان که ساخت کامپیوتري توان نمی مثالً .شود نمی محدود اسمبلی
  ولی گویند می ادا یا C مجازي کامپیوتر آن به که باشد ادا یا C ماشین
 .است کمتر نیز  آن کارایی و بوده پیچیده کامپیوتري چنین ساخت
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افزار میان کامپیوترهاي : دیگر تعریف  
  سخت کامالً  کامپیوتري توان می سازي برنامه زبان یک از توصیفی داشتن با

  .باشد ما نظر مورد زبان کامپیوتر آن ماشین زبان که کرد ایجاد افزاري
  ولی باشد C زبان آن ماشین زبان که ساخت کامپیوتري میتوان مثال براي
  که است حالتی به نسبت کمتري انعطاف و باال هزینه داراي کامپیوتر این

  .باشد پایین سطح از دستورات از جامعی و مختصر مجموعه ماشین زبان
  باال سطح زبان دستورات اجراي که ساخت کامپیوتري توان می عوض در
  هر براي که معنی این به باشد شده پیاده ریزي برنامه ریز روش به آن در

  آن پایین سطح دستورات به خود که دستوراتی ریز باال سطح دستور
  کامپیوتري مدل این به که باشد داشته وجود شوند می تبدیل کامپیوتر

.گویند می افزاري میان
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2-4-  مفسرها و معماري هاي مجازي
  این شود می ایجاد که سوالی شود می نوشته زبان یک به برنامه یک وقتی

  نظر صرف واقعی کامپیوتر یک در چگوه باال سطح زبان برنامه این که است
 : دارد وجود حل راه دو منظور این براي .شود می اجرا آن ماشین زبان از
  )Translation( کردن کامپایل ، ترجمه : اول روش
  )Interpreter( افزاري نرم سازي شبیه ، تفسیري : دوم روش
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2-4-1- ترجمه روش  
زبان به تبدیل هایی فرآیند طی باال سطح زبان به برنامه روش این در  

  ( مفسر کلی طور به . است افزار سخت روي اجرا قابل که شود می ماشین
  زبان به اي برنامه شودکه می گفته زبانی پردازنده هر به ) مترجم افزار نرم

  مقصد زبان به را آن و گرفته را باشد پایین یا باال سطح تواند می که منبع
  .کند می تبدیل

خود ابزارها این از کدام هر که است نیاز مورد ابزارهایی ترجمه روش در 
  ي برنامه که است افزاري نرم ) مفسر ( مترجم .باشند می مترجم نوع یک

  تبدیل مقصد زبان در معادل برنامه به و کرده دریافت را مبدا زبان یک به
  تطابق مبدا زبان ساختار با مبدا زبان به برنامه اگر ضمن در . کند می

  .شد خواهد صادر خطا پیغام باشد نداشته
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 انواع مترجم ها مفسر ها عبارتند از :
 اسمبلر)assembler  : (  مفسري می باشد که زبان منبع آن زبان اسمبلی

.  و زبان مقصد آن زبان ماشین براي برنامه واقعی می باشد
 کامپایلر)compiler : (  مفسري می باشد که زبان منبع آن یک زبان سطح

.می باشد )  مانند اسمبلی(باال و زبان مقصد آن نزدیک به زبان ماشین 
 بار کننده)loader ( مفسري می باشد که زبان منبع آن زبان ماشین به

و زبان مقصد آن کد ماشین واقعی  ) آدرس نسبی (شکل جابه جا پذیر 
بار کننده ، ماژولهاي مختلف اجرایی را به هم پیوند داده و آدرس . است 

.  هاي  آنها را به صورت مناسب جابجا می کند
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دهنده پیوند )linker( : دریافت را برنامه مختلف هاي بخش مفسر این  
  برنامه شبیه تقریباً خروجی برنامه و کرده بندي سرهم را آنها ، نموده

  .کند می تولید تر کامل شکل به ورودي
ماکرو پردازنده یا پردازنده پیش )perprocessor( : که باشد می مفسري  

 ++C مانند باال سطح زبان یک از اي یافته توسعه شکل آن منبع زبان
  .باشد می زبان همان از استانداردي شکل آن مقصد زبان و باشد می

  مثل شوند می شروع # با که دستوراتی C زبان در  مثالً )c برنامه همان(
  دستوراتی به و شده داده بسط ابتدا include هاي فایل یا ها ماکرو تعریف

.شوند می تبدیل C زبان از
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: امه به شکل زیر می باشد نترتیب اجراي مفسرها براي ترجمه یک بر
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: یک مثال براي نمایش  عملکرد بار کننده در شکل زیر آمده است 

زیر برنامه  
آدرس کامپایل شده  

)آدرس نسبی(
اجرایی آردس

)واقعی آدرس (
P999-0999-0
Q1999-02999-1000

3000-07999-4999توابع کتابخانه 

 .کند استفاده 7999 تا 0 هاي آدرس که است اي برنامه اجرایی برنامه
 .است مرحله یک از بیش اغلب ماشین زبان به باال سطح زبان از ترجمه مراحل : نکته

  : مثال عنوان به
++C               Cزبان ماشین             اسمبلی              
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  ) تفسیري( افزاري نرم سازي شبیه روش -2-4-2
مفسر یا افزاري نرم ساز شبیه به  مستقیماً منبع برنامه کد روش این در  

  اجرا بالفاصله و تفسیر را باال سطح زبان دستورات مفسر و شود می داده
  .کند می

به شود ترجمه ماشین زبان به باال سطح زبان اینکه جاي به روش این در  
  .شد خواهد اجرا ، میزبان کامپیوتر یک روي برنامه آن ،  سازي شبیه کمک

زبان یک آن ماشین زبان که است کامپیوتري میزبان کامپیوتر از منظور  
.است باال سطح
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2-4-3- تفسیري و ترجمه روش مقایسه  
رابه باال سطح زبان به هایی برنامه تفسیري و ترجمه روش دو هر آنکه با  

 : دارند تفاوت هم با زیر موارد در ولی کنند می دریافت ورودي عنوان
سپس و شده تبدیل ماشین زبان به کامل طور به برنامه ترجمه روش در  

  افزاري نرم سازي شبیه یا تفسیري روش در که حالی در . شود می اجرا
  الزم دستورات مجموعه و تفسیر ابتدا باال سطح زبان دستورات تک تک

 .شود می اجرا دستور آن سازي شبیه براي
سازي شبیه یا مفسري از بیشتر کامپایلري یا ترجمه روش در اجرا سرعت  

  در ولی ، هستند هم از جدا اجرا و ترجمه فاز ترجمه روش در چون است
  .هستند یکسان اجرا و  ترجمه فاز سازي شبیه

کند می پردازش ورودي فیزیکی ترتیب به را برنامه دستورات مترجم ،  
.کند می دنبال را برنامه منطقی جریان ) تفسیري روش ( ساز شبیه ولی
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ساز شبیه ولی کند می ترجمه یا پردزاش یکبار فقط را دستور هر مترجم  
  کرده پردازش بار چند را دستورات از برخی است ممکن ) تفسیري روش (

  یک مثل نکند پردازش اصالً  را آنها از برخی حتی و FOR حلقه مانند
  در که گرفت نتیجه تواند می بنابراین . است غلط همواره که شرطی بلوك
  ولی شد خواهد گرفته حتماً  باشد داشته وجود خطایی اگر کامپایلري روش

  میشود دنبال برنامه منطقی کنترل اینکه دلیل به سازي شبیه روش در
 .شوند گرفته نادیده خطاها از بعضی است ممکن

براي کامپایلري روش در N روش در ولی است الزم ترجمه یک اجرا بار  
  می تکرار حلقه واضح مثال . است الزم ترجمه N اجرا بار N براي تفسیري

.باشد
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عمل در . دارند تئوري حالت یعنی اند کرانه دو محض سازي شبیه و محض ترجمه  
  دقیقاً  ورودي زبان که مواردي در مگر . گیرد می صورت ندرت به محض ترجمه
  مورد ندرت به نیز محض سازي شبیه ، اسمبلی مانند باشد ماشین زبان شبیه

 کنترل هاي زبان یا اي محاوره هاي زبان مثل مواردي جز به گیرد می قرار استفاده
  می سازي پیاده تفسیري و ترجمه از ترکیبی صورت به ها زبان اغلب عامل سیستم

  .شوند
حلقه مثل شوند ترجمه اجرا از قبل است بهتر برنامه ساختار هاي جنبه از برخی 

 فقط است بهتر ها جنبه از دیگر برخی ولی شود اجرا بار 1000 است قرار که اي
  .شوند پردازش اجرا زمان در
به برنامه مثالً اگر است برنامه با رابطه در اطالعاتی رفتن دست از ترجمه مهم ایراد  

 منبع زبان دستور کدام اینکه تعیین ، دهد رخ خطایی و شود ترجمه ماشین زبان
  که ماشین زبان به ترجمه حاصل چون است سخت است کرده ایجاد را خطا این

  اطالعات تمام تفسیري روش در ولی است شده تبدیل باشد می 1 و 0 فقط
  در ولی است مبدا برنامه از بزرگتر کامپایلر، در مقصد برنامه . است موجود مربوطه

. است کوچکتر مقصد برنامه  معموالً تفسیري روش
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را خود اولیه شکل اجرا زمان تا دستورات که آنجایی از تفسیري روش در  
  در ترتیب بدین و شود نمی نگهداري آنها از کپی چند لذا داشت خواهند
  اجرا حال در اما شود می جویی صرفه حافظه در ترجمه روش با مقایسه

 ترجمه روش در مقابل در ، شود پرداخته باید رمزگشایی هزینه کل
.شود می ذخیره آن در ترجمه نتیجه که داریم فایل چندین

 استفاده زمانی ترجمه روش که گفت توان می کلی قاعده یک عنوان به  
  لذا و دارد مقصد زبان در مستقیمی نمایش منبع زبان ساختار که میشود
  تفسیري روش از موارد سایر در ، بود نخواهد سخت چندان کد تبدیل

.شود می استفاده
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2-5- ها زبان انواع  
  نمایش همان اجرا ضمن در برنامه اصلی نمایش آیا که است آن کلیدي سوال یک

  بندي تقسیم نوع دو اساس این بر که ؟ خیر یا است واقعی کامپیوتر ماشین زبان
  : دارد وجود ها زبان براي
2-5-1- کامپایلري زبانهاي  

  می ترجمه واقعی کامپیوتر زبان به ، اجرا شروع از قبل ها برنامه ، ها زبان این در
  طور به ، کنند می استفاده ترجمه روش از زبانها از گونه این حقیقت در .شوند

 : داشت خواهیم خالصه
شوند اجرا زیاد سرعت با ها برنامه شود می باعث کامپایلري روش از استفاده.  
هستند بزرگ و پیچیده  تقریباً کامپایلري زبانهاي مترجم.  
زبانهاي ADA , FORTRAN , C++ , C هستند کامپایلري زبانهاي.
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2-5-2- مفسري زبانهاي  
بلکه ، کند نمی تولید را واقعی کامپیوتر ماشین کد ، مترجم زبانها این در  

  از تر ساده آن اجراي که آورد  می پدید را برنامه از میانی شکل یک
  یک دستورات این مفسر .دارد فرق ماشین کد با ولی . است اولیه دستورات

  مثالً . است کامپایلري از تر کند آن  اجراي لذا و است افزاري نرم مفسر
Java شبیه C++ نام به میانی کد آن مفسر که است تفسیري ولی است  
  خواهیم خالصه طور به .میکند ایجاد Java مجازي ماشین براي را کد بایت

 : داشت
آنها اجراي که شود می هایی برنامه به منجر مفسري روش از استفاده  

 .است کندتر
هستند ساده بسیار مفسري زبانهاي مترجم.  
مثل زبانهایی ML , HTML , Basic , smalltalk , perl , postscript ,

lisp هستند مفسري يزبانها.
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2-6- مجازي کامپیوترهاي 
 ًها داده ساختمان و ها الگوریتم از اي مجموعه بصورت را کامپیوتر قبال  

  هاي روش .دارد را ها برنامه اجراي و ذخیره قابلیت که کردیم تعریف
 : از عبارتند کامپیوتر ساخت

افزار سخت طریق از )through a hard ware realization ( : ساختمان  
 .شود می سازي پیاده افزاري سخت صورت به ها الگوریتم و ها داده

افزار میان طریق از )through firmware realization( : داده ساختمان  
  مناسبت افزار سخت براي نویسی برنامه ریز طریق از ها الگوریتم و ها

 .شود می ایجاد
مجازي ماشین طریق از )through soft ware realization( : این در  

  هاي زبان و نویسی برنامه طریق از ها الگوریتم و ها داده ساختمان حالت
  .شوند می داده نمایش دیگر
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ترکیبی طریق از )through a hard ware realization( : تکنیک این در  
  شبیه وسیله به یا و افزار سخت در مستقیما کامپیوتر مختلف هاي بخش
 .شود می داده نمایش افزاري نرم سازي

سازي پیاده بین در هایی تفاوت به منجر عامل سه ، فوق موارد به توجه با  
 : شود می زبان یک هاي
است موجود پایه کامپیوتر روي که امکاناتی در اختالف.  
مجازي کامپیوتر سازي پیاده مفاهیم در اختالف )VC ( زبان تعریف  در ضمنی بطور که  

  .است ملموس
تواند می باال سطح زبانهاي سازي شبیه و سازي پیاده براي که هایی انتخاب در اختالف  

.شود گرفته بکار
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2-6-1- مجازي هاي کامپیوتر مراتب سلسله 
  زبانی به که کامپیوتري یعنی داریم يزمجا کامپیوتر یک عمل در

  که است مجازي کامپیوتري .کند می کار ماشین زبان از غیر
  برنامه دید از .شود می طراحی سازي برنامه زبان طراح توسط
 کامپیوتر یک ساختار عمل در و باال سطح زبان به نویسی
 نظر در زیر شکل مراتب سلسله صورت به توان می را مجازي
.گرفت
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  نویس برنامه توسط شده تعریف مجازي کامپیوتر
) باال سطح زبان توسط سازي پیاده(

 باال سطح زبان مجازي کامپیوتر
) OS توسط اجرا و ها برنامه توسط سازي پیاده (

 عامل سیستم مجازي کامپیوتر
) .گردد می سازي پیاده شوند می اجرا افزار میان یا مجازي کامپیوتر روي بر که هایی برنامه با (

 افزار میان مجازي کامیپوتر
) شود می اجرا واقعی کامپیوتر توسط دستورات ریز با که شده سازي پیاده ماشین زبان دستورات با (

 واقعی افزار سخت کامپیوتر
 ) است شده سازي پیاده فیزیکی اجزا توسط (

الیه هاي کامپیوتر هاي مجازي براي برنامه کاربردي وب  -2-2جدول 
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برنامه که دارد وجود واقعی افزار سخت ، کامپیوتر مراتب سلسله پایین در  
  نرم از هایی الیه .ندارد کار و سر کامپیوتر این با مستقیم طور به نویس
  زبان مجازي ماشین باالي در دارد وجود واقعی کامپیوتر این باالي در افزار

C زبان کامپایلر توسط که C نام به اي برنامه نویس برنامه ، شده ایجاد  
  ماشین ، گر مرور این .کند می اجرا C زبان از استفاده با را وب گر مرور

  و وب اصلی هاي داده ساختمان تواند می که میکند ایجاد را وب مجازي
  مراتب سلسله این سطح باالترین در .کند پردازش را HTML زبان

  با ، وب صفحات نویس برنامه که دارد قرار وب کاربردي برنامه ، کامپیوتر
.کند می اجرا را خود هاي برنامه وب مجازي ماشین از استفاده
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مجازي کامپیوترهاي بودن مراتبی سلسله بحث از که اي نتیجه : نکته  
  عبارتی به یا هستند هم معادل برنامه و داده که است این آید می بدست

  برنامه و داده بین مجازي کامپیوتر یک از استفاده در توان نمی همیشه
  .شد قائل تمایز

برنامه فایل یک اجراي مثال براي HTML نظر در را مرورگر برنامه روي بر  
  از حالیکه در شود می محسوب داده نظر مورد فایل مرورگر ازدید .بگیرید

  مرورگر برنامه خود .است برنامه یک فایل آن )web( وب ساز برنامه دید
  محسوب خروجی داده است کرده تولید را آن  که کامپایلري دید از نیز
  از میشود محسوب برنامه اینکه وجود با نیز کامپایلر آن خود و شود می
  زبان در .میشود محسوب داده ) کننده تولید کامپایلر ( آن سازنده دید

  ولی میشود ذخیره یکدیگر از جداي برنامه و داده fortran و c مثل هایی
prolog مثل هایی زبان در , lisp برنامه و میشوند ذخیره یکجا در دو هر 
.میکند تفکیک هم از را آنها  فرایند فقط .هستند مخلوط ها داده و ها
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2-7- انقیاد زمانهاي و انقیاد  
  تواند می برنامه این از عنصري برنامه یک اجراي یا و سازي پیاده هنگام

  به و انقیاد عمل این به بگیرد خود به را ممکن صفات مجموعه از صفتی
  صورت به انقیاد زمانهاي .شود می گفته انقیاد زمان عمل این انجام زمان

: شوند می بندي طبقه زیر
اجرا زمان 
ترجمه زمان
سازي پیاده زمان
زبان طراحی یا تعریف زمان
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2-7-1- اجرا زمان  
به متغیرها انقیاد مثل .گیرند می صورت برنامه اجرا هنگام در ها انقیاد این  

.حافظه از خاصی هاي محل به متغیرها انقیاد و مقادیرشان
 : میشوند تقسیم کلی ي دسته دو به اجرا زمان هاي انقیاد  
زبان در تابع زدن صدا هنگام مثال عنوان به : برنامه زیر به ورود هنگام در  

c یا pascal مجازي پارامترهاي انقیاد و واقعی به مجازي پارامترهاي انقیاد  
 . حافظه از هاي محل به
نقطه در ، اجرا حین در ها انقیاد از  برخی: برنامه اجراي از خاصی نقطه در  

  توسط مقادیرشان به متغیرها انقیاد مانند .پذیرد می انجام برنامه از خاصی
  هر در حافظه از هایی محل به متغیرها اسامی انقیاد یا انتساب دستور
lisp زبان در مثالً برنامه از اي نقطه , ml .



44

2-7-2- ترجمه زمان  
شوند می تقسیم دسته سه به و دهند می رخ ترجمه زمان در هاانقیاد این :  
نویس برنامه توسط ها برنامه نوشتن هنگام در که : نویس برنامه توسط  

  .دستورات ساختار و متغیرها نوع ، متیغرها اسامی مانند شود می انجام
گیرد می صورت زبان مترجم توسط ها انقیاد  بعضی: زبان مترجم توسط.  

  داده اختصاص برنامه زیر به که اي حافظه در داده نسبی محل انتخاب مثل
  دید از که ) ستونی یا سطري( ها آرایه سازي ذخیرهچگونگی یا شود می

  .گیرد می صورت مترجم توسط ، است پنهان کاربر
هستند برنامه زیر چند از متشکل ها برنامه که هنگامی : بارکننده توسط  

  ، ها برنامه زیر در موجود متغیرهاي آدرس ، حافظه در آنها کردن بار هنگام
.شوند انقیاد کامپیوتر در واقعی آدرس به باید
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2-7-3- سازي پیاده زمان  
آن مختلف هاي سازي پیاده در است ممکن زبان یک هاي ویژگی از برخی  

  باشد می افزاري سخت امکانات به توجه با زبان سازي پیاده .باشد متفاوت
  غیره و ریاضی محاسبات ، محاسباتی اعمال ، اعداد نمایش مثال عنوان به
short اعداد مقادیر محدوده یا گیرند می جاي محدوده این در int در  

  یک در مثالً  .باشند متفاوت است ممکن c زبان مختلف هاي سازي پیاده
short کامپیوتر یا ماشین int ،  8 باشد بیتی 16 دیگر ماشین در  بیتی.
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2-7-4- زبان طراحی یا تعریف زمان 
انواع ، دستورات مختلف هاي شکل ، نویسی برنامه هاي زبان ساختارهاي اغلب 

  معین زبان تعریف زمان در که هستند مواردي غیره و داده ساختمان انواع ، متغیرها
i متغیرهاي  مثالً .شوندمی , j , … , n نوع از فرض پیش طور به فرترن در 

integer است. 
باشد می زبان تعریف زمان در زیر سواالت پاسخ : 
شکل           ؟ کدامند عملگرها      ؟ کدامند ها ثابت       ؟ داریم انواعی چه  

 دستورات فرم       ؟ برنامه ساختار      ؟ دستورات syntax     ؟هاعملگر ظاهري
؟ دهد می انجام دستور هر که عملی و

اي کتابخانه توابع( شده تعریف پیش از توابع ( 
 حرف با که متغیرهایی ، مثال عنوان به j , i همگی شوند می شروع فرترن زبان در  

  .هستند integer نوع از
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پیاده زمان در نوع هر از متغیر یک براي ممکن مقادیر مجموعه : نکته  
    سازي پیاده در مقادیر مجموعه این است ممکن و شود می مشخص سازي
  نویسی برنامه زبان در نوع یک  اینکه .باشد داشته تفاوت مختلف هاي

  تعریف در متغیر یک اینکه ، زبان تعریف زمان در نباشد یا باشد موجود
  هر در متغیر یک مقدار و زبان ترجمه هنگام در باشد نوعی چه از برنامه
  .میباشد زبان اجراي هنگام در لحظه

زبان در زیر دستور هاي انقیاد تمام مثال L کنید بررسی را :  
x=x+10;

x براي ممکن انواع از اي مجموعه
تغیرم براي قبول قابل انوع از اي مجموعه x مشخص زبان تعریف زمان در  

Boolean انواع از توان می pascal در مثالً  شود می , set , integer
,char کرد استفاده غیره و.  
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جدیدي انواع خودش که دهد اجازه کاربر به نویسی برنامه زبان اگر : نکته  
  می مشخص ترجمه زمان در ممکن انواع از اي مجموعه آنگاه کند تعریف

ada هاي زبان در مثال عناون به .شود , pascal , c در شمارشی نوع که  
 .میشود تعریف نویس برنامه توسط pascal زبان

 :x متغیر نوع
ًدر مثال عنوان به شود می مشخص ترجمه زمان  در معموال pascal براي  

 .شود اعالن باید متغیر یک منظور این
مثل زبانها از برخی در : نکته prolog , smalltalk است ممکن داده نوع  

 ،x به نوع یک از مقداري انتساب که بطوري .شود مشخص اجرا زمان در
     x برنامه از قسمتی در است ممکن زبانها این در کند می مشخص را x  نوع

.باشد داشته کاراکتري مقداري دیگر جاي در و صحیح نوع از
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 :x متغیر براي ممکن مقادیر از اي مجموعه
متغییر براي ممکن مقادیر مجموعه x می مشخص سازي پیاده زمان در  

  مقدار یک دادن قرار براي ها بیت تعداد زبان سازي پیاده زمان در .شود
  x براي ممکن ازمقادیر دقیقی مجموعه لذا شود می تعیین float ازنوع

  یک براي بیت 16 اگر مثالً  میشود مشخص ها بیت تعداد این بوسیله
  از x براي ممکن مقادیر مجموعه شود گرفته نظر در صحیح نوع از متغیر

  .باشد می -216 تا 1-216
  :Xمتغیر مقدار

به خاصی مقدار برنامه اجراي از نقطه هر در x مقدار یعنی . شود می مفید  
.شود می مشخص اجرا زمان در x متغیر
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 :10 ثابت مقدار نمایش
در ) ده براي 10 ( یعنی برنامه داخل متن در دهدهی نمایش انتخاب  

  اي رشته  انتخاب : دهیم نمایش بیتی صورت به اگر ( . زبان تعریف زمان
  . )1010( سازي پیاده زمان در داخلی نمایش براي ها بیت از

 : + عملگر
شود می انجام زبان تعریف زمان در جمع عمل نمایش براي + نماد انتخاب  

  می مشخص ترجمه زمان در جمع عمل انجام براي + عملگر معناي ولی
  شود می تعیین ، ها عملوند نوع شدن مشخص از پس اینکه بدلیل .شود
  دو جمع یا صحیح عدد دو جمع ( دهد انجام را جمعی چه + عالمت که

 . ) اعشاري عدد
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انقیاد زمانهاي اهمیت : 
زمان در ها زبان تفاوت به واقع در ، نویسی برنامه زبانهاي بین هاي تفاوت از بسیاري  

 میگیرد صورت ترجمه زمان در انقیاد که است این به وابسته اغلب و گردد می بر انقیاد
.اجرا زمان در یا
 زبان در مثال عنوان به fortran در ولی ساده بزرگ هاي آرایه با کردن کار ML  

 ترجمه زمان در ها انقیاد اغلب fortran در که است آن موضوع این علت . است مشکل
.پذیرد می صورت اجرا زمان در ها انقیاد اغلب ML در و
 بنابراین fortran حالیکه در .دهد می انجام ترجمه زمان در یکبار فقط را ها انقیاد  

ML بنابراین .کند می اجرا زمان در ها انقیاد حذف و ایجاد صرف را خود وقت بیشتر  
  .است ML از بیشتر fortran  در محاسبات سرعت

پذیري انطاف ، دیگر سوي از ML بیشتراز ها رشته دستکاري در fortran که چرا است 
  در ولی باشد معین و مشخص باید ترجمه زمان در ها رشته اندازه fortran زبان در

ML دتبیف تعویق به ورودي از رشته خواندن تا توانند می ها انقیاد اینگونه.  
دارد عکس نسبت آن پذیري انعطاف با زبان یک سرعت یا کارایی عموماً  بنابراین.  

  .باشد موثر برنامه سرعت و پذیري انعطاف روي تواند می انقیاد زمان بنابراین
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و .شود می گفته دیررس انقیاد شود مشخص اجرا حین در انقیاد عمل اگر  
  .شود می گفته زودرس انقیاد شود مشخص ترجمه حین در انقیاد عمل اگر

هاي زبان در fortran , c , pascal ترجمه یا کامپایل زمان در ها انقیاد اغلب  
ml مثل زبانهایی در ولی شود می جامنا , lisp اجرا زمان در ها انقیاد اغلب  

  .گیرد می صورت
زبان در ada است شده طراحی کارایی براي هم و انعطاف قابلیت براي هم که  

  .کند انتخاب را انقیاد زمان تواند می نویس برنامه
در بزرگی تغییرات به منجر نویسی برنامه زبان یک در کوچک تغییرات اغلب  

fortran مثالً در میشود انقیاد زمان   راتیتغی به منجر بازگشتی از استفاده 90
  .شد fortran هاي ویژگی انقیاد زمان در اي عمده
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سازي مقید زمان براساس ها زبان انواع  
زودرس انقیاد با زبانهایی (EBT) : پایین انعطاف ، باال سرعت ، باال کارایی.  

…  زبانهاي مانند , PASCAL , C , FORTRAN زمان در ها آن در انقیاد که  
)  .است کامپایلري معموالً ( .شود می انجام ترجمه

دیررس انقیاد با زبانهایی )LBT( :  
زبانهاي مانند ML , LISP , PROLOG , BASIC در آنها  انقیاد اغلب که  

  ) .هستند مفسري معموال( .شود می انجام اجرا زمان
مثل زبانی در ADA شده طراحی کارایی براي هم و انعطاف قابلیت براي هم که  

 .کرد انتخاب را انقیاد زمان توان می
گرفت نتیجه توان می کلی طور به : 
زودرس انقیاد )EARLY BINDING (  - باال کارایی و سرعت – ترجمه– 

 . پایین پذیري انعطاف
دیررس انقیاد )LATE BINDING(– انعطاف – پایین کارایی و سرعت –اجرا  

.باال پذیري


