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مفاهيم اوليه

و  كپسوله سازيچه بهتر و عميق تر وراثت مي بايستي دو مفهوم ديگر يعني براي فهم هر

.نيز به اختصار توضيح داده شوند چندشكلي

.ابتدا به به معرفي خالصه اي از كپسوله سازي مي پردازيم



كپسوله سازي

 آوري كرده و كپسول بدستكپسوله سازي مكانيزميست كه يك كد و داده ي مربوط به آن را يكجا گرد

دستيابي به ساختار يك كپسول از طريق رابط .آمده را در برابر دخالت هاي غير مجاز محافظت مي كند

.هاي تعريف شده براي كپسول امكان پذير است

                                                                                                  

                                                                                        CLASS

METHODS

VARIABLE



مزيت اصلي كپسوله سازي

تواند ند و ميدسترسي پيدا كمزيت اصلي كپسوله سازي در اين است كه هر كس مي داند چگونه به آنها 

.ده كندصرف نظر از جزييات اجرا و بدون ترس از تاثيرات جانبي از آنها استفا



...كپسوله سازي

.صورت مي گيرد كالسدر زبانهاي برنامه سازي فرايند كپسوله سازي توسط 

.در اين تصوير كالس ماشين را مشاهده ميكنيد

.كه كه توسط يك مجموعه از اشيا استفاده مي شود رفتاريستكالس توصيف كننده ي ساختار 

نمونه هايي در واقع اشيا .هر كالس داراي ساختار و ويژگي هاي تعريف شده توسط همان كالس است

.از يك كالس هستند

.ستفيزيكي واقعيتفيزيكي است و يك شي داراي يك  ساختاربنابراين يك كالس يك 



.مي گويندمتغيرهاي نمونه متغيرهاي تعريف شده توسط كالس را 
.مي گويند توابعكدي را كه بر روي داده هاي يك كالس عمل مي كند را 

.استموارد پيچيده براي كپسوله سازي هدف يك كالس 
.اين پيچيدگي ها وجود داشته باشدپنهان كردن بنابراين بايد راهي براي 

.باشد عمومييا  خصوصيهر روش يا تابع موجود دريك كالس مي تواند 

PUBLIC CLASS VECHILE {

PRIVATE INT COLOR;

PRIVATE INT DOOR;

PUBLIC FOLAT MAXSPEED;

PUBLIC VOID RUN (){

//RUN METHOD

{

}



معرفي اوليه از وراثت

.كند رويه اي است كه طي آن يك شي خصوصيات و ويژگي هاي شي ديگر را كسب مي�

.كند مراتبي حمايت مي اين موضوع اهميت بسيار ويژه اي دارد زيرا از مفهوم طبقه بندي سلسله�



به طور مثال

يكي از انواع طبقه بندي هاي ماشين محسوب مي شودماشين مسابقه 

.مي باشدوسايل نقليه كه آن نيز به نوبه ي خودجزيي از كالس  

له مراتب كافيست اما در صورت استفاده از سلس. جداگانه تعريف كرد بدون استفاده از سلسله مراتب بايد خصوصيات هر يك از اشيا را به طور

فقط 

الدين از چرا كه آن شي خصوصيات عمومي را از و. ميسازد را توصيف كنيم منحصربه فردخصوصياتي كه آن شي را در آن كالس 

.دمي تر باشبه طور كلي يك شي در ارث بري مي تواند يك حالت مشخص از يك حالت عمو. كالس تعريف شده به ارث مي برد

ه باشيم بايستي اگر بخواهيم توصيف يك كالس دقيق تر از وسايل نقليه مثال ماشين داشت

از زير كالس را مشخص كنيم اين موضوع را يك ... خصويات دقيق تري مانند تعداد چرخ و وزن و 

وصيات اجداديك زير كالس ارث برنده كليه خص. مي گويندسوپر كالس باال يا يك كالس وسايل نقليه و خود وسايل نقليه را 

.خود يعني خصويات و سايل نقيليه و ماشين را به ارث مي برد 

vechile

car

Speed car



...ادامه مثال
PUBLIC CLASS CAR EXTENDEDEXTENDEDEXTENDEDEXTENDED VEHICAL{

PUBLIC CAR(){

SETSETSETSET MAXSPEED(200.00)

SET MAXPASSENGER(4)

SET RIDEON(“SURFACE”)  }



وراثت

يعني (ي گيردصورت م ضمنياين كار بطور . اطالعات يك بخش برنامه در بخشهاي ديگر مورد استفاده قرار مي گيرند  �

ته باشد بان برنامه سازي مي تواند وجود داشنياز به آوردن كل اطالعات نيست از طريق اعالن هايي مشخص كه در هر ز

)ستفاده قرار بگيرنداظالعات مربوط به يك بخش مي توانند با يك دستور در بخش ديگر مورد ا

رنامه خواص و ويژگي هاي يك قطعه از ببطور كلي همانطور كه در اساليد هاي قبل هم گفته شد وراثت يعني اخذ  �

.توسط قطعه ايي ديگر بر اساس روابطي كه بين قطعات وجود دارد



وراثت چندگانه
به طور  Aنوشته مي شود و اشيايي از كالس  A=>Bبرقرار شود ، به صورت  Bو كالس  Aاگر رابطه بين كالس   •

.  قابل استفاده اند Bضمني به ارث برده مي شوند و در 

:  مثال 

، از طريق  Bدركالس  Xمجددا تعريف نشده باشد ، هر مراجعه به  Bتعريف شده باشد و در كالس  Aكالس در  Xاگر شي 

.اشاره مي كند Aكالس  Xوراثت ، به شي 

يا  زيركالسيا  فرزند، كالس وابسته  Bيا ابركالس است و كالس پدر  A، مي گوييم  A=>Bاگر داشته باشيم �

.است Bبالفصل جد A. كالس مشتق است

.هستند اين پدر مشترك بالفصلهستند و اين فرزندان ، فرزندان  همزاداگرچند كالس پدرمشتركي داشته باشند �

�



…

.كالس فقط يك پدر دارد: وراثت يگانه �

.كالس بتواند چند پدر داشته باشد: وراثت چندگانه �
A

B

D

C

وراثت يگانه

U

W

Y

X

V

XXXXوراثت چندگانه براي



چند نكته مهم

.وراثت چندگانه وجود دارد ولي در جاوا ممكن نيست ++Cدر به ياد داشته باشيد 

.دارندارتباط تنگاتنگي و اسمالتاك و جاوا با بسته بندي  ++Cها در زبانهايي مثل كالس 

. است يمخفد و بخش ديگري دارند كه يعني كالس ها معموال بخشي دارندكه توسط كالس ديگربه ارث برده مي شو



كالسها و بسته بندي

)درخارج ازكالس قابل استفاده و قابل ارث بري هستند PUBLICاسامي بعد از (:در كالس زير )++C(مثال 

)آمده اند ،فقط در داخل كالس قابل دستيابي اند PRIVATEكه بعد از  STORAGEو  SIZEاعالن هاي (

CLASS INTSTACK {

PUBLIC:PUBLIC:PUBLIC:PUBLIC:     

INTSTACK() { SIZE = 0;}

VOID PUSH(INT I) { SIZE = SIZE + 1; STORAGE[SIZE] = I; }

INT POP …

PRIVATE:PRIVATE:PRIVATE:PRIVATE:

INT SIZE;

INT STORAGE(100);

}



بررسي چند مفهوم 

نام  متد اين توابع. نوع عمل مي كننديك هر انتزاع شامل توصيفگر داده ها و توابعي است كه بر روي اشيايي از متد چيست؟ •

.دارند

در كالس  ()intstackمثل .شود تابعي كه همنام كالس است و هنگام ايجاد شي از آن كالس، فراخواني ميسازنده چيست؟ •

intstack

اين تابع هنگام از بين رفتن . نام داردمخرب كالس ،) شروع مي شود ~با  ++Cكه در (تابعي همنام با كالس چيست؟ مخرب •

.شيئي از آن كالس فراخواني مي شود



کالسهای مشتق

Class elem {
Public:

elem() { v = 0; }
void ToElem(int b) { v = b; }
int fromElem().{ return v; }

Private:
int v; }

• CLASS ELEMSTACK: ELEM {

• PUBLIC:    

• ELEMSTACK() { SIZE = 0;}

• VOID PUSH(ELEM I)

• { SIZE = SIZE + 1; STORAGE[SIZE] = I; }

• ELEM POP()

• { SIZE = SIZE - 1;RETURN STORAGE[SIZE + 1] }

• PRIVATE:

• INT SIZE;

• ELEM STORAGE[100];



پياده سازي كالسها

اين اسامی در .به ارث برده شوند ELEMSTACKمی توانند توسط کالس  ELEMتمامی اسامی عمومی کالس 

ELEMCLASS نيز عمومی اند.

.داده های اختصاصی اند و در خارج از تعريف کالس شناخته شده نيستند ELEMمحتويات يک شی داده از نوع 

 از اين رو.داده ها و اشاره گرهايي به متدهاي كالس است هر نمونه اي از كالس ، حافظه داده ي مخصوص به خود را دارد كه شامل �

:پياده سازي براي كالس ها داريمدو مدل 

روش كپي -1

روش اشتراك حافظه -2



روشهاي پياده سازي

و  به خود را دارد كه شامل در اين مدل هر نمونه اي از كالس مشتق، : روش كپي �

ود و ي شاگر شيئي از كالس پايه اي مشتق شود ، اين وراثت توسط مترجم اداره م. به متدهاي كالس پايه نيز هست

.آن استحافظه واقعي آن شي 

C++  فقط از روش كپي استفاده مي كند.

 خواص ارثي ، در كالس. ي كنددر اين روش همه اشياء از كالس مشتق ، از حافظه كالس پايه استفاده م: روش اشتراك حافظه �

ت منجربه به طوري كه تغييرات در شي كالس پايه ممكن اس. اين مدل نيازمند نوعي اشتراك داده است. مشتق تكرار نمي شوند

.اين روش موجب استقاده بهينه از حافظه مي شود. تغيير در شي مشتق شود



 متدها

. ’’I AM TYPE ELEMSTACK ’’:كه نام نوع را چاپ مي كندوجود دارد  ELEMSTACKدر كالس  MYTYPEعمومي زيربرنامه  

VOID MYTYPE() {PRINTF(“I AM TYPE ELEMSTACK \ N”)}

باشد كه  PEEKرفتار كند ، اما شامل متد جديد  ELEMSTACKاست تا مانند  NEWSTACKاگر فرض كنيم نياز به كالس جديدي به نام 

:از وراثت استفاده كرد NEWSTACKمي توان به جاي تعريف مجدد كالس . عنصرباالي پشته را برمي گرداند و پشته را نيز تغيير نمي دهد

CLASSNEWSTACK: ELEMSTACK {

PUBLIC:

INT PEEK() { RETURN STORAGE[SIZE].FROMELEM()} }

اما مشكلي در اينجا وجود دارد؟؟؟



مشكالت متد ارثي

’’پيام  MYTYPE، متد  NEWSTACKبراي اشياء كالس • I AM TYPE ELEMSTACK’’  را چاپ

:اين مشكل را به دو طريق مي توان حل كرد. است ELEMSTACKمي كند، زيرا تعريف متدارثي ازكالس 

:دوباره تعريف كنيم NEWSTACKرا در تعريف كالس  MYTYPEمي توانيم متد . 1

VOID MYTYPE() {PRINTF(“I AM TYPE NEWSTACK \ N”)}

.استفاده شود (VIRTUAL)تابع مجازي از . 2



تابع مجازي

:را به صورت زير تعريف مي كنيم MYTYPE، زيربرنامه  ELEMSTACKدر تعريف كالس 

VIRTUAL VOID TYPENAME() {PRINTF(“ELEMSTACK \ N ”)}

VOID MYTYPE() {PRINTF(“ I AM TYPE”, TYPENAME())}

:را به صورت زير تعريف مي كنيم TYPENAMEمي توانيم  NEWSTACKو در كالس 

VIRTUAL VOID TYPENAME() {PRINTF(“NEWSTACK \ N ”)}

درهركالس مشتق فقط يك تابع مجازي  MYTYPEبه جاي تكرار متد

.كوچك بايد در هركالس مشتق تعريف شود



كالسهاي انتزاعي

.از آن ساخته شده اندگاهي تعريف يك كالس مي تواند بصورت يك قالب باشد كه كالسهاي ديگري   �

:دو روش براي اين منظور وجود دارد�

ابر كالسهاي انتزاعي 1)

)مي تواند به هر كالسي اعمال شود DELTADELTADELTADELTAامتياز اين روش اين است كه كالس (MIXINMIXINMIXINMIXINوراثت 2)



ابر كالس انتزاعي

اي  نيم ولي كالسهايي هم وجود دارند كه از آنها شيدر اغلب موارد ما كالسها را مي سازيم تا اشيايي را از آنها ايجاد ك:ابر كالس انتزاعي 

است كه يك  سسوپركالهدف از ايجاد يك كالس انتزاعي ايجاد يك . گفته مي شودكالسهاي انتزاعي به اين كالسها ساخته نمي شود 

ركالس انتزاعي به نام مثال مي توانيم يك سوپ. بايد خيلي كلي باشند طرح كلي و مشترك را به اشتراك بگذارد به طور منطقي اين سوپر كالسها

ي اي از اين سوپر پس شچه شكلي؟؟؟ : ي كسي از شما بخواد كه يك شكل دو بعدي بكش شما مي پرسيدتداشته باشيم وقشكل دو بعدي 

د و بايد پياده ولي اين كالسها ناقصن. مربع،مستطيل،مثل: در عوض زير كالس هايي از آن ساخته مي شود مثل كالسهاي .كالس ايجاد نمي شود

زاعي باشد زير متد اگر انت.فقط اسم متد و تعداد و نوع پارامترها مشخص مي شود نميدهدسازي شوند يك متد انتزاعي در اين كالسها كاري انجام 

.  پياده سازي توسط سازنده ي زير كالس صورت مي گيرد.كه آن را پياده سازي كننداجبار مي كند كالسهاي خود را 



چند ريختي

در آن ايجاد مي كنيم همانطوري كه در اساليد قبل   MOVE MOVE MOVE MOVEرا ايجاد مي كنيم و يك متد  ANIMALANIMALANIMALANIMALفرض كنيد يك كالس انتزاعي به نام 

ايجاد مي  ANIMALANIMALANIMALANIMALرا از كالس  الكپشت،قورباغه،پرندهسه زير كالس .هم گفته شد شد هيچ پياده سازي اي براي اين متد وجود ندارد

. در سوپركالس تعريف نشده استتعريف نشده هيچگونه پياده سازي اي  MOVEرا به ارث مي برند براي متد   MOVEكنيم كه متد 

نيد برنامه نويس فرض ك.مثال پرنده سه متر پرواز ميكند قورباغه يك متر مي پرد.بنابراين هر يك از زير كالسها موظفند كه اينكار را انجام دهند

ا بدون هيچ اين انتساب ه.نسبت داده مي شوندايجاد مي كند كه عناصرآن هر يك به اشيا داده قورباغه،پرنده،الكپشت  ANIMALاز آرايه اي 

با اين كار ما اشيا داده اي مثل قورباغه . است ANIMALو بدليل اينكه يك پرنده يك .خاصيت ارث بريمشكلي انجام مي شوند به دليل 

ها مي توانيم بگوييم كه حركت كن با  ANIMALو به هريك از اين .قرار داديم ANIMALبه نام گروه بزرگتري ،الكپشت و پرنده  را در 

ن را چگونه پياده سازي مي كنند ما فرضمان بر اين است كه هر يك از اي MOVEصرف نظر از اينكه اين اشيا داده متد  MOVEفراخواني متد 

.است چندريختياشياع اين كار رو به درستي انجام مي دهند اين دقيقا همان مفهوم 



MIXINMIXINMIXINMIXIN وراثت  

.ريف مي كنيمشكل ديگري از وراثت كه درآن تفاوت بين كالس پايه و مشتق جديد را تع mixinmixinmixinmixinوراثت •

.تعريف مي كنيم كه شامل تغييرات باشد DELTAبراي اين كار يك كالس •

:را در نظر بگيرد NEWSTACKو كالس مشتق  ELEMSTACKكالس 

DELTACLASS STACKMOD {

INT PEEK() { RETURN STORAGE[SIZE].FROMELEM();}

:سپس كالس جديد خود را مي توانيم به صورت زير ايجاد كنيم

CLASS NEWSTACK = CLASS ELEMSTACK + DELTACLASS STACKMODE

اعمال شد را به ارث  STACKMODرا با تغييراتي كه توسط كالس  ELEMSTACKتمامي صفات كالس  NEWSTACKاين يعني كاالس 

.مي برد

.به هركالسي مي توانيم كالس جديدي ايجاد كرد DELTADELTADELTADELTAبا اعمال كالس : mixinmixinmixinmixinامتياز 



ه براي بدست آوردن رابطه اي عميق و سرشار از محبت با پديد

.هاي مورد عالقه تان خود را به زحمت بيندازيد
پروفسور حسابي


