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در.استممکنغیرگاهاومشکلیکپارچه،برنامهیکقالبدرمسالههمهنوشتنپیچیده،هایالگوریتمدر

برنامه،زیرمالگوریتطراحیازپسونمودهتقسیمکوچکتریهایبرنامهزیربهرابرنامهالگوریتمموارداین

(FUNCTION)تابعصورتدوبهفرترنزباندرهابرنامهزیر.کنیممیفراخوانیاصلیالگوریتمدرراآنها

.باشندمی(SUBROUTINE)روالزیرو

باشدمیجنبهدودارایبرنامهزیرهر:

عملکردهاستودستوراتازایمجموعهشاملکه:تعریفجنبه.

استاصلیبرنامهبهبرنامهزیردادنارتباطبرایدستوریشاملکه:فراخوانجنبه.

(Sub-Programs)زیر برنامه 
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(FUNCTION-تابع)زیر برنامه 
تابعیک90فرترندر(FUNCTION)استزیرساختاردارای:

FUNCTION function-name (arg1, arg2, ..., argn)

IMPLICIT NONE

[specification part]

[execution part]

[subprogram part]

END FUNCTION function-name

typeیعنی)باشدمینوعتعییندستورهمان90فرترندرREAL, INTEGER,…)

function-nameمعرفتعیینقوانیناز(identifier)کندمیپیروی.

arg1, arg2, ..., argnدارندنامتابعهایآرگومان.
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(FUNCTION-تابع)زیر برنامه 

تابعبرنامهزیر(FUNCTION)طریقازخارج،جهانازراورودیتعدادیکهاستبرنامهمجزایواحدیک

برمی(function-name)تابعنامطریقازرانتایجودادهانجامرامحاسباتگیرد،میهایشآرگومان

.گرداند

تابعبرنامهزیریکازجاییدر(FUNCTION)داشتهوجودزیرصورتبهانتسابیعبارتیکبایستمی

function-name:باشد = expression

.شودمیذخیرهتابعنامدرexpressionنتیجهآندرکه

تابعنام:تذکر(function-name)عبارتهیچراستسمتدرتواندنمی(expression)شودظاهر.
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(FUNCTION-تابع)زیر برنامه 
ویژگیدارایبایدهاآرگوماننوع،تعیینقسمتدرINTENT(IN)باشند.

ویژگیازمنظورINTENT(IN)دریافتراهاآرگومانمقادیرتواندمیتنهاتابع،برنامهزیرکهاستاین

هایهدادتواندمیتنهاآرگوماندیگرعبارتبه.نمایدایجادآندرتغییریهیچگونهتواندنمیونموده

.نمایدفراهمتابعبرنامهزیربرایراورودی

زیردردرومیکاربهاصلیبرنامهدرکهدستوراتیتمامیواستبرنامهمجزایواحدیکتابع،برنامهزیر

.رودکاربهتواندمینیزتابعبرنامه

عالمتوجوداینبا.باشدآرگومانفاقدتواندمیتابعبرنامهزیر( تابع،روالزیرنامتعریفزماندر(

.باشدمیضروری
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INTEGER FUNCTION Factorial(n)

IMPLICIT NONE

INTEGER, INTENT(IN) :: n

INTEGER :: i, Ans

Ans = 1

DO i = 1, n

Ans = Ans * i

END DO

Factorial = Ans

END FUNCTION Factorial

(FUNCTION-تابع)زیر برنامه 

nزیر برنامه تابع محاسبه فاکتوریل عدد : مثال•
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(FUNCTION-تابع)زیر برنامه 

اشتباهات متداول•

change INTENT(IN) argument forget to return a value
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(FUNCTION-تابع)زیر برنامه 

اشتباهات متداول•

forget function type

forget INTENT(IN) 

− not an error
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(محل قرار گرفتن زیر برنامه تابع-تابع)زیر برنامه 
گیردمیقراراصلیبرنامهدرخارجیوداخلیصورتدوبه90فرترندرتابعبرنامهزیر.
دستورازپیشدرستاصلیبرنامهدرونتابع،داخلیبرنامهزیردرEND PROGRAMداردقرار.

:استزیرصورتبهآنساختار

دراماد،باشدیگرتابعبرنامهزیردلخواهیتعدادشاملتواندمیتابعبرنامهزیرهرکلیحالتدر

.باشدنمیپذیرامکانامراینداخلیتابعبرنامهزیر

PROGRAM program-name

IMPLICIT NONE

[specification part]

[execution part]

CONTAINS

[functions]

END PROGRAM program-name
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PROGRAM twofunctions

IMPLICIT NONE

REAL :: a, b, A_Mean, G_Mean

WRITE(*,*) “Please enter two numbers”

READ(*,*) a, b

A_Mean = ArithMean(a, b)

G_Mean = GeoMean(a,b)

WRITE(*,*) a, b, A_Mean, G_Mean

CONTAINS

REAL FUNCTION ArithMean(x, y)

IMPLICIT NONE

REAL, INTENT(IN) :: x, y

ArithMean = (x+y)/2.0

END FUNCTION ArithMean

REAL FUNCTION GeoMean(z, k)

IMPLICIT NONE

REAL, INTENT(IN) :: z, k

GeoMean = SQRT(z*k)

END FUNCTION GeoMean

END PROGRAM twofunctions

نماید عدد را از کاربر دریافتدو برنامه ای بنویسید که : مثال•

نماید؟و میانگین ریاضی و میانگین هندسی دو عدد را محاسبه

ه شده استنوشتداخلیاین برنامه با استقاده از زیر برنامه تابع -

(FUNCTION-تابع)زیر برنامه 
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(محل قرار گرفتن زیر برنامه تابع-تابع)زیر برنامه 
گیردمیقراراصلیبرنامهدرخارجیوداخلیصورتدوبه90فرترندرتابعبرنامهزیر.
دستورازپسدرستاصلیبرنامهخارجتابع،خارجیبرنامهزیردرEND PROGRAMداردقرار.

:استزیرصورتبهآنساختار

PROGRAM program-name

IMPLICIT NONE

[specification part]

[execution part]

END PROGRAM program-name

[functions]
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PROGRAM twofunctions

IMPLICIT NONE

REAL :: a, b, A_Mean, G_Mean

WRITE(*,*) “Please enter two numbers”

READ(*,*) a, b

A_Mean = ArithMean(a, b)

G_Mean = GeoMean(a,b)

WRITE(*,*) a, b, A_Mean, G_Mean

END PROGRAM twofunctions

REAL FUNCTION ArithMean(x, y)

IMPLICIT NONE

REAL, INTENT(IN) :: x, y

ArithMean = (x+y)/2.0

END FUNCTION ArithMean

REAL FUNCTION GeoMean(z, k)

IMPLICIT NONE

REAL, INTENT(IN) :: z, k

GeoMean = SQRT(z*k)

END FUNCTION GeoMean

ماید و عدد را از کاربر دریافت ندو برنامه ای بنویسید که : مثال•
اید؟میانگین ریاضی و میانگین هندسی دو عدد را محاسبه نم

ده استنوشته شخارجیاین برنامه با استقاده از زیر برنامه تابع -

(FUNCTION-تابع)زیر برنامه 
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(FUNCTION-تابع)زیر برنامه 

شوندمیتعریفصورتدوبههاآرگومانبرنامهزیردر:

رسمیآرگومان(formal argument)بدلیآرگومانبهکه(dummy argument)عموما.شودمینامیدهنیز

.گویندرابرنامهزیردررفتهکاربههایآرگومان

اصلیآرگومان(actual argument)،میکاربهاصلیبرنامهدرکهایبرنامهزیردرشدهتعریفآرگومان

.استرود،

یابدمیانتقالبدلیهایآرگومانبهاصلیهایآرگومانمقادیرآندرکهروشیArgument Association

.داردنام

باشدیکسانبایستمیاصلیهایآرگومانبابدلیهایآرگومانجنسوتعداد.
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(Argument Association-تابع)زیر برنامه 

باشندمتغیراصلیهایآرگوماناگر:
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(Argument Association-تابع)زیر برنامه 
باشندعبارتشاملاصلیهایآرگوماناگر:
ومانآرگازمقداراینسپسشده،ذخیرهموقتمکانیکدروشدهمحاسبهعبارتمقدارابتداحالتایندر

(شدبامیموقتهایمکاندهندهنشانتیرهخطدارایهایمکان).یابدمیانتقالبدلیآرگومانبهاصلی
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(Argument Association-تابع)زیر برنامه 
باشندهاثابتشاملاصلیهایآرگوماناگر:
(باشدمیموقتهایمکاندهندهنشانتیرهخطدارایهایمکان)
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(حوزه تاثیر)زیر برنامه 

ازطهنقچندیندر(...وهاثابتمتغیرها،مانند)هامعرفاستممکناستبرنامهزیرشاملکهایبرنامهدر

ادیهایمعرفآندرکهبرنامهازقسمتی.شوندتعریف(هاماژول)هامدولیاوهابرنامهزیراصلی،برنامه

.شودمینامیدهمعرفآنتاثیرحوزههستند،گذارتاثیرودسترسقابلشده

شوندمیتقسیمدستهدوبهتاثیرحوزهاساسبرهامعرف:

oمحلی(هایکمیتیا)هامعرف(local):داردناممحلیکمیتشودتعریفبرنامهزیرداخلکههاییمعرف.

oعمومی(هایکمیتیا)هامعرف(global):نامعمومیکمیتشودمیتعریفاصلیبرنامهدرکههاییمعرف

.دارد
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استدهشتعریفآندرکهاستایبرنامهزیریااصلیبرنامه،(کمیتیا)معرفهرتاثیرحوزه:اصلیقانون.

(حوزه تاثیر)زیر برنامه 
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(حوزه تاثیر)زیر برنامه 

زیرازخارجدرمحلیهایکمیت:اولقانون
درومیعمکمیتاما.نیستدسترسیقابلبرنامه

ینکهامگربودخواهددسترسیقابلبرنامهتمام
فتعرینامهمانبهمحلیکمیتبرنامهزیردر

.باشدشده

اصلیبرنامه:نکته(MAIN PROGRAM)زیرو
FUNCTIONبرنامه Sum(n)متغیردارایدوهر
کامال(کمیت)معرفدوآنهااماباشند،میiصحیح

برنامهiدرتغییریهرروایناز.هستندمتفاوت
نخواهدبرنامهزیردرموجودiبرتاثیریاصلی

.داشت
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باشند،تهنداشنامهمانبامحلیکمیتکههاییبرنامهزیرواصلیبرنامهتمامدرعمومیکمیتیک:دومقانون
.استدسترسیقابل

(حوزه تاثیر)زیر برنامه 
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(مثال کاربردی)زیر برنامه 
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(SUBROUTINE-زیر روال)زیر برنامه 

مقداریکوگرفتههایشآرگومانطریقازراورودیمقادیرکهاستشدهطراحیایگونهبهتابعبرنامهزیر

.گرداندمیبر(function-name)تابعنامطریقازرا

بررامقداریکازبیشوگرفتههایشآرگومانطریقازراورودیمقادیرکهشدهطراحیایگونهبهروالزیر

کاربراتدستورنمایشنظیراعمالبرخیتنهاوگرداندنمیبررامقداریهیچگاهیروالزیرالبته.گرداندمی

.دهدمیانجامرا

ایبرنامهبهشدهبازگرداندهمقادیرکهصورتیدرگرداند،میبازتابعنامطریقازراخودمقدارتابعبرنامهزیر

.گرددمیتبادلروالزیردررفتهکاربههایآرگومانطریقازاستزدهصداراروالزیرکه
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(SUBROUTINE-زیر روال)زیر برنامه 

استزیرصورتبه90فرترندرروالزیرکلیشکل:

SUBROUTINE subroutine-name(arg1,arg2,...,argn)

IMPLICIT NONE

[specification part]

[execution part]

[subprogram part]

END SUBROUTINE subroutine-name

باشدنداشتهبدلیهایآرگومانبهنیازروالزیراگرarg1,arg2,...,argnاما.نمودحذفتوانمیرا

.باشدداشتهوجودروالزیرنامازپسبایستمی()عالمتهمچنان

هستندهاتابعبهشبیههاروالزیر.
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(( )INTENTویژگی-زیر روال)زیر برنامه 
دکنمیاستفادهمحاسباتنتایجبازگرداندنوهاورودیدریافتجهتبدلیهایآرگومانازهاروالزیر.

ویژگیINTENTتواندمیویژگیاین.کندمیرامعرفیبدلیهایآرگومانوشدهمربوطنوعاعالمدستوربه

:باشددارارازیرشکلسهازیکی

INTENT (IN):شودمیاستفادهروالزیربهورودیهایدادهانتقالبرایفقطبدلیآرگومان.

INTENT (OUT):ودشمیاستفادهفراخوانبرنامهبهنتایجبازگرداندنبرایفقطبدلیآرگومان.

INTENT (IN):جنتایبازگرداندنبرایهموروالزیربهورودیهایدادهانتقالبرایهمبدلیآرگومان

.شودمیاستفادهفراخوانبرنامهبه

ویژگیازمنظورINTENTچگونهساختگیآرگومانهرازنویسبرنامهدهداطالعکامپایلرکهاستاین

.کنداستفاده
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(( )INTENTویژگی-زیر روال)زیر برنامه 
:  مثال•
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(CALLدستور -زیر روال)زیر برنامه 

دستورازاصلیبرنامهدرروالزیرفراخوانیمنظوربهCALLزیرصورت3بهدستوراین.شودمیاستفاده

:کندمیفراخوانیاصلیبرنامهدرراروال

 CALL sub-name(arg1,arg2,…,argn)

 CALL sub-name( )

 CALL sub-name

دستورآخرشکلدوCALLدراستآرگومانفاقدکهروالیزیرفراخوانیمنظوربهوبودهمعادلهمبا

.رودمیکاربهاصلیبرنامه
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(CALLدستور -زیر روال)زیر برنامه 
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(آرگومان ها-زیر روال)زیر برنامه 

باهمراهبدلیهایآرگومانکههنگامیINTENT(OUT)وINTENT(INOUT)بهراخروجیمقادیر

.باشندمتغیرنوعازحتمابایستمیاصلیهایآرگومانگردانند،برمیاصلیهایآرگومان

PROGRAM Errors                               SUBROUTINE Sub(u,v,w,p,q)

IMPLICIT NONE                                   IMPLICIT NONE

INTEGER :: a, b, c                               INTEGER, INTENT(OUT) :: u

..........                                               INTEGER, INTENT(INOUT) :: v

CALL Sub(1,a,b+c,(c),1+a)                  INTEGER, INTENT(IN) :: w

..........                                                         INTEGER, p INTENT(OUT) :: p

END PROGRAM Errors                            INTEGER, INTENT(IN) :: q

..........

END SUBROUTINE Sub
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(آرگومان ها-زیر روال)زیر برنامه 

باهمراهبدلیهایآرگومانکههنگامیINTENT(OUT)وINTENT(INOUT)بهراخروجیمقادیر

.باشندمتغیرنوعازحتمابایستمیاصلیهایآرگومانگردانند،برمیاصلیهایآرگومان
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(آرگومان ها-زیر روال)زیر برنامه 

باشندیکسانهمبابایستمیبدلیواصلیهایآرگوماننوعوتعداد.

یستنمجازبدلیواصلیمتناظرهایآرگومانبیننوعتغییریاتبدیلهیچ.

PROGRAM Error                                                   SUBROUTINE ABC(p, q)

IMPLICIT NONE                                                    IMPLICIT NONE

INTEGER :: a, b                                                      INTEGER, INTENT(IN) :: p

CALL ABC(a, b)                                                      REAL, INTENT(OUT) :: q

CALL ABC(a)                                                                           ………

CONTAINS                                                               END SUBROUTINE ABC

………

END PROGRAM Error
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(آرگومان ها-زیر روال)زیر برنامه 

باشندیکسانهمبابایستمیبدلیواصلیهایآرگوماننوعوتعداد.

یستنمجازبدلیواصلیمتناظرهایآرگومانبیننوعتغییریاتبدیلهیچ.
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(MODULE-ماژول یا)مدول 
تمحاسباانجاممنظوربهکههستندبرنامهمجزایواحدهایهابرنامهزیرکهدیدیمقبلهایبخشدر

اینبرای90فرترن.هستندهابرنامهسایردراستفادهقابلهابرنامهزیربیشتر.شوندمینوشتهخاصی
.کندمیاستفادههاماژولازمنظور

استدادهجایخوددرونراهابرنامهزیرودادهنوعیاجنستعاریفکهاستایبرنامهواحدماژولیک.
:استزیرصورتبهآنکلیشکل

MODULE module-name

IMPLICIT NONE

[specification part]

CONTAINS

[internal functions/subroutines]

END MODULE module-name

تندهساختیاری(هاروالزیروتوابع)برنامهزیرو(هامتغیرمهاثابتتعریفشامل)تعریفهایبخش.
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(MODULE-ماژول یا)مدول 

:مثال•
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(MODULE-ماژول یا)مدول 

ماژول رو به رو هم قسمت تعریف :مثال•
.و هم بخش زیر برنامه را دارا  می باشد

MODULE DegreeRadianConversion
IMPLICIT  NONE
REAL, PARAMETER :: PI = 3.1415926
REAL, PARAMETER :: Degree180 = 180.0

CONTAINS
REAL FUNCTION  DegreeToRadian(Degree)

IMPLICIT  NONE
REAL, INTENT(IN) :: Degree
DegreeToRadian = Degree*PI/Degree180

END FUNCTION  DegreeToRadian

REAL FUNCTION  RadianToDegree(radian)
IMPLICIT  NONE
REAL, INTENT(IN) :: Radian
RadianToDegree = Radian*Degree180/PI

END FUNCTION  RadianToDegree

END MODULE  DegreeRadianConversion
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(MODULE-ماژول یا)مدول 

اصلیبرنامهوماژولتفاوت:
باماژولیکوجوداینبا.دارداصلیبرنامهساختاربامشابهساختاریتقریباماژولMODULEباوآغاز

END MODULEیابدمیپایان.

کلمهوتعریفبخشبینتواندنمیدستوریهیچاماهستند،برنامهزیروتعریفبخشدارایهاماژول

CONTAINاتدستورقسمتدارایاصلیهایبرنامههمانندتوانندنمیهاماژولروایناز.بگیردقرار

.باشنداجرایی

اژولمهمچنینواصلیبرنامهتوسطهموارهوروندکاربهتنهاییبهتوانندنمیهرگزهاماژولروایناز

.شوندمیاستفادهدیگر
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(PUBLIC/PRIVATE)مدول 

واردمبهبتواندتنهاکند،میاستفادهماژولازکهایبرنامهآندرکهشدهمهیاروشی90فرترندر

دستورهایتوسطماژول،درونبهدسترسیکنترلنوعاین.باشدداشتهدسترسیماژولدروندرمعینی

PUBLIC/PRIVATEپذیردمیصورت.
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