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Локальні об'єкти мають зону видимості, обмежену програмною одиницією, 

де вони описані. До таких об'єктів відносяться іменовані константи, змінні, 

масиви, внутришні процедури, мітки, параметри у списках параметрів 

програмних одиниць. Таким чином, якщо в різних програмних одиницях одного 

проекту зустрічаються однакові імена змінних, то це різні локальні змінні. 

Глобальні об’єкти мають абсолютну зону відімості. Доступ до цих об'єктів 

за ім’ям можливий в любій програмній одиниці. До таких об'єктів відносяться 

саме програмні одиниці, спільні блоки пам’яті та номери пристроїв. 

Зону видимості можливо змінити. Оператор PUBLIC призначає об'єктам 

глобальну зону видимості, оператор PRIVAT – локальну. 

Зону видимості об'єктів можливо розширити на вибрані програмні одиниці. 

Для цього застосовуються модулі та оператор USE. 

Внутрішні процедури оголошуються, мають формальний опис і 

викликаються в одній і тій самій програмній одиниці. Це локальні об’єкти. 

Правила запису вихідного коду таких процедур не відрізняються від правил 

написання звичайних програмних одиниць, але цей код повинен бути 

розташований наприкінці батьківської програмної одиниці, перед оператором 

END. Ознакою початку запису коду внутрішніх процедур є оператор CONTAINS. 

Передавати дані між програмними одиницями можливо в декілька способів: 

за допомогою списків параметрів, через спільні блоки пам’яті, через файли зі 

спільним доступом. Доступ до змінних та інших об'єктів по їх іменам в різних 

програмних одиницях можливий через застосування модулів. 

У відповідності до класичного підходу фон Неймана, програмний код і дані 

розділені, а формальний запис програмних одиниць є алгоритмічною абстракцією. 

В алгоритмічній абстракції застосовуються параметри, значення яких не 

визначені – формальні параметри. Їх фактичні значення передаються з програмної 

одиниці, яка викликає, в момент передавання керування програмній одиниці, яка 

викликається. 

 

Приклад. Фактичні та формальні параметри X1, X2 підпрограми TW. 
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Формальні параметри підпрограми: SUBROUTINE TW(X1, X2). 

Фактичні параметри підпрограми: CALL TW(X1, X2). 

Оскільки параметри в програмних одиницях є локальними об'єктами, то 

неможливо передати дані «за ім’ям» – дані передаються за значенням, тобто 

будуть передані тільки їх значення. Одночасно, на розробника програмного 

забезпечення покладається контроль за зберіганням порядку слідування 

параметрів в списках параметрів (перший фактичний параметр буде переданий на 

перший формальний, другий – на другий і т.д.) і їх кількості у списках 

взаємодіючих програмних одиниць. 

Компілятор, також, не несе відповідальності за відповідність типів даних, 

що передаються, типам даних, що очикуються в програмній одиниці, яка 

викликається. 

 


