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ناحیه ذخیره داده ها
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ناحیه ذخیره داده ها در کامپیوتر حقیقی
حافظه ، ثباتها و رسانه های خارجی•
مه ساختار نسبتا ساده ای از بیت ها دارند که به صورت بایت یا کل•

.گروه بندی می شوند
به صورت ایستا •
ناحیه ذخیره داده ها در کامپیوتر مجازی

ساختار پیچیده ای دارند •
کاراکتریهای ، اعداد، رشته آرایه ها، پشته ها•
به صورت پویا•



شیئ داده
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:تعریف•
.استبرای مقادیرداده ظرفی •
بازیابی میو بعداً است که مقادیر داده در آنجا ذخیره به عبارتی محلی •

.شوند

مهم شود که مشخص می از صفات مجموعه ای توسط داده شیئ یک •
.و طول عمر آن استترین آنها نوع داده 

دمتغیر بوجود می آید تا زمانی که از بین می رومدت زمانی که : طول عمر.



دادهانواع اشیای 
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ا، اشیای داده که توسط برنامه نویس تعریف شده اند مانند متغیره•
ثوابت، آرایه ها و فایل ها

یجاد برنامه نویس آنها را با استفاده از اعالن ها و دستورات زبان، در برنامه ا•
.و دستکاری می کند

.اشیای داده ای که توسط سیستم تعریف می شوند•
رای کامپیوتر مجازی آنها را ایجاد می کند تا در حین اجرای برنامه از آنها ب•

.ذخیره داده ها استفاده کند
.مستقیماً در اختیار برنامه نویس قرار نمی گیرد•
ایل مانند پشته های زمان اجرا، رکوردهای فعالیت زیر برنامه ها، بافرهای ف•

و لیست های فضای آزاد



شیئ داده و مقدار داده
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 تعریف مقدار داده
ودمقدار داده با الگوی خاصی از بیت ها در حافظه کامپیوتر نمایش داده می ش.
به صورت عدد، کاراکتر یا اشاره گر به شیئ داده دیگر می باشد.

 تفاوت شئ داده و مقدار داده
شیئ داده محلیست در حافظه
مقدار داده الگویی از بیت هاست.

 وقتی می گوییم شیئ دادهAحاوی مقدارB است معنایش این است که بلوکی از
.استBاست حاوی الگوی بیتی Aحافظه که نشانده 



...داده شیئ داده و مقدار 
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مثال:
 محلی در حافظه کامپیوتر به نام : شیئ دادهA

A:

10001:                              مقدار داده
در برنامه استفاده می شود 17الگوی بیتی است که هر وقت از عدد •

مترجم از ان استفاده می کند   

:         متغیر مقید •

A:

.مقید می شود17شیئ داده به مقدار داده ی •
0000000000010001



شیئ داده اولیه و ساختمان
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شیئ داده ی اولیه
 واحد، مقداری باشد که همیشه به عنوان یک ای که حاوی داده شیئ

. دستکاری شود
.برای یک مقدار داده باشدحافظه دارای یک محل تنها •

ساختمان
شیئ داده، مجموعه ای از سایر اشیای داده دیگر است.
 مانند آرایه



دادهشیئ های انقیاد 
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رد نسبت دادن مجموعه ای از مقادیر که شیئ داده می تواند بپذی: نوع
به آن شیئ

انقیاد محل ذخیره در حافظه، که شئ داده در آنجا نمایش داده : محل
.می شود

مستقیماً توسط روالهای مدیریت حافظه کامپیوتر مجازی•

نتیجه عمل انتساب : مقدار
 ین انقیاد به یک یا چند نام که بوسیله ی آن، به اشیای داده در ح:نام

.اجرای برنامه مراجعه می شود
آن صورت میتوسط اعالن ها و توسط فراخوانی زیربرنامه و برگشت از •

.گیرد

انقیاد شئ داده به یک یا چند شئ داده به عنوان اجزای آن:اجزا
ح توسط مقدار اشاره گر نمایش داده می شود و با تغییر در اشاره گر اصال•

. می شود



فهرست مطالب
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متغیرها و ثابت ها
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متغیر
.شیئ داده ای است که توسط برنامه نویس تعریف و نامگذاری می شود•
.مقدار آن در طول عمرش با عملیات انتساب تغییر می کند•
intمانند• a  ،char b

ثابت•
یک شیئ داده دارای نام است که مقداری به آن نسبت داده می شود و در •

.طول عمر آن ثابت است
Constمانند• int max=30; درزبانc

ثابت لیترال•
استثابتی است که نام آن همان نمایش مقدارش •
.است21، که یک یک شیئ داده با مقدار عددی دهدهی 21مانند •



...ها متغیرها و ثابت 

12کیبید: مدرس –انواع داده اولیه : فصل پنجم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 

 مثال در زبانc

Const int MAX=30;

Int N;

N=27;

N=N+MAX;

 دادهاشیای:MAX, N, “30” ,”27”

متغیر :N 

ثابت:MAX 

30,27:ثابت لیترال



ماندگاری داده
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ماندگاری
ازبین نرفتن انقیاد مکان و مقدار بعد از اتمام برنامه

 نی است یعموارد طول عمر متغیرها با زمان اجرای برنامه یکی در اکثر
.می روندبا اتمام اجرای برنامه، متغیرها ازبین 

 ممکن است طول عمر داده بیشتر از یک اجرا باشد در این حالت می
گوییم داده ها ماندگار هستند و بین اجراهای مختلف برنامه وجود 

.دارند
کاربرد در سیستم رزرواسیون هواپیما



فهرست مطالب
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خواص انواع واشیاء

انواع داده اسکالر

انواع داده مرکب

دادهاشیاء 
متغیرهامقادیر ثابت و 

انواع داده و اعالن
کنترل نوع و تبدیل نوع

انتساب و مقداردهی

نواع داده عددیا
شمارشیانواع داده 

انواع داده بولی
انواع داده کارکتری

رشته های کارکتری
داده برنامه نویساشیاء اشاره گرها و 

فایلهای ورودی و خروجی



انواع داده و اعالن
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 دادهنوع-data type

 و برای ایجاد از عملیات داده به همراه مجموعه ای  از اشیای دسته ای
دستکاری آنها

 داده اولیه نوع
 یاده که در پدسته ای از اشیای داده اولیه که عملیات گوناگونی بر روی آنها

.برنامه نویسی تعبیه شده اندسازی زبان 
مثل  انواع کاراکتری ،صحیح، حقیقی و...

 ف را تعریزبان ممکن است به برنامه نویس اجازه دهد انواع جدیدی
.کند
 نوع داده است یک داده اولیه ساخته شده اشیاء با نوع که از مثال آرایه

.است



نوع داده
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 سطح انجام می شود در دو بررسی نوع داده
مشخصات نوع داده
پیاده سازی نوع داده



عناصر مشخصات نوع داده
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عناصراصلی مشخصات یک نوع داده
صفات 1.
مقادیر2.
هازیر نوع 3.
عملیات4.



...مشخصات نوع داده 
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صفات1.
 استدرطول عمرآن ثابت و نام داده مثل نوع داده هرشیئ اصلی صفات.
 می ذخیرهداده از شیئ یبخشعنوان برخی از صفات در توصیفگر  داده به

.شود
 رحین داده هستند و دشیئ فقط برای تعیین نمایش حافظه برخی از صفات

شئ دادهآدرس مثل . ظاهر نمی شوندصریحاً اجرای برنامه 



...داده مشخصات نوع 
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مقادیر2.
 تعیین میاشیاء آن از مقادیر مجاز را برای ای اشیاء داده، مجموعه انواع

.کنند
مجموعه ای از مقادیر صحیح را تعیین می : مانند نوع داده صحیح

.کند



...مشخصات نوع داده 
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زیر نوع3.
 زرگتر را زیر نوع و نوع ب، آن از نوع بزرگتر باشدبخشی اگر نوعی به عنوان

.را ابر نوع می گویند
مثل    :short intزیرنوع وintابر نوع است.
 عملیات مربوط به ابر نوع را به ارث ببرندمی توانند زیر نوع ها.
نوع : مثلchar  درc عملیات نوعint می بردرا به ارث.



...مشخصات نوع داده 
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عملیات4.
تعیین می کند که اشیای داده از هر نوع چگونه باید دستکاری شوند.
عملیات اولیه

از زبان تعریف می شوندیبه عنوان بخش.
عملیات تعریف شده

خشی از توسط برنامه نویس به شکل زیر برنامه یا اعالن متد به عنوان ب
.تعریف کالس هستند



عملیات
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 استهر عملیات مشابه یک تابع ریاضی.
 های ورودی نتیجه مشخصی داردآرگومان به ازای.
 دامنه عملیات

مجموعه ای از مقادیر ورودی است که آن عملیات بر روی آن تعریف شده است.

بردعملیات
 ای از نتایج ممکن مجموعه

عملکرد
 مشخص می کند که محاسبات چگونه بر روی آرگومان های ورودی انجام شود تا

.نتایج مطلوب حاصل شود
الگوریتم، عملکرد یک عملیات را مشخص می کند.



امضای عملیات
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 و ها آرگومانو انواع داده ی عملیات، تعداد، ترتیب یک امضای
.ترتیب و نوع داده ی نتیجه را مشخص می کند

Result typeOp name:arg type*…*arg type

عملیات جمع  :
+: integer * integer    integer

جمع عملیات دو دویی است.

 جذرعملیات:
Sqrt : real     real

جذرعملیات یکانی است.



یات دشواریهای تعیین مشخصات دقیق یک عمل
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تعریف عملیات در زبان برنامه سازی یچهار عامل دشوار
.عملیات برای ورودی های خاصی تعریف نشده است1.
وجود آرگومان های ضمنی2.
عملیات( نتایج ضمنی)اثرات جانبی 3.
خود اصالحی4.



برای ورودی های خاصیعملیات . 1
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 عملی که بر روی دامنه خاصی تعریف شده، ممکن است برای
.بعضی از ورودی های آن دامنه قابل انجام نباشد

عضاً تشخیص دامنه واقعی که عملیات بر روی آن تعریف نشده، ب
.مشکل است

مانند تقسیم بر صفر
 مجموعه ای از اعداد که در عملیات محاسباتی منجر به سرریز یا پاریز

.شوند



...ات دشواریهای تعیین مشخصات دقیق یک عملی
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آرگومان های ضمنی2.
 عملیات ممکن است با استفاده از متغیرهای سراسرس یا ارجاعات به

ای شناسه های غیر محلی، به آرگومان های ضمنی دیگری غیر از آرگومانه
.صریح خود دستیابی داشته باشند

 لیات یک عمبا توجه به این آرگومان های ضمنی تعیین تمام داده هایی که
.می دهند و یا تاثیر می پذیرند، دشوار استتاثیر قرار را تحت 

(نتایج ضمنی)اثرات جانبی 3.
وی عملیات ممکن است عالوه بر وظیفه ی اصلی خود اعمال دیگری نیز ر

.آرگومان های ضمنی انجام دهند
تعیین مشخصات برد عملیات را دشوار می کند.



(سابقهحساسیت به )اصالحی خود . 4
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 از داده های محلی یا حتی کد، اعم ممکن است ساختار داخلیعملیات
.در اجراهای مختلف، اصالح کندخود را 

ه نتایج حاصل از عملیات برای مجموعه خاصی از آرگومان ها، نه تنها ب
که آن آرگومان ها، بلکه به سابقه فراخوانیهای قبلی و آرگومان هایی

ات می گوییم این عملی. در هر فراخوانی ارسال می شوند بستگی دارد
.سابقه حساسیت دارددر عملکرد خود به 

(  یپایه تولید عدد تصادف)عدد دانه اگر در مولد عدد تصادفی : مانند
.نکند عدد تصادفی تولید نمی شودتغییر 



سازی یک نوع دادهعناصر پیاده 
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عناصراصلی پیاده سازی یک نوع داده
نمایش حافظه مربوط به اشیای داده و مقادیر آن نوع
مجموعه ای از الگوریتم ها یا رویه هایی که عملیات: عملیات روی نوع داده

.آن نوع را برای دستکاری های شیئ داده تعریف می کند



...داده عناصر پیاده سازی یک نوع 
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 نمایش حافظه
نامه را حافظه مربوط به انواع داده اولیه تحت تاثیر کامپیوتری است که بر

.اجرا می کند
ر اگر از نمایش های سخت افزاری استفاده شود آنگاه عملیات اصلی ب

وسط روی آن نوع، می تواند با استفاده از عملیاتی پیاده سازی شود که ت
.سخت افزار ارائه شده اند

نرم اگر از نمایش های سخت افزاری استفاده نشود، عملیات باید به طور
.  افزاری شبیه سازی شوند و کارایی عملیات کاهش می یابد



...عناصر پیاده سازی یک نوع داده 
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 درزبان هایCود ، فرترن وپاسکال از نمایش سخت افزاری استفاده می ش
 زیرا در این زبان ها استفاده بهینه از حافظه و سرعت اجرا، از اهداف مهم

.است

ددر زبان های لیسپ و پرولوگ از نمایش نرم افزاری استفاده می کنن.
زیرا هدف این زبان ها قابلیت انعطاف است.
ئ صفات شیئ داده در زمان اجرا در یک توصیفگر و به عنوان بخشی از شی

.داده ذخیره شوند



دادهنوع عملیات یک سازی پیاده 
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روش های پیاده سازی عملیات
به صورت عملیات سخت افزاری

گاه اگرمقادیر صحیح به کمک نمایش سخت افزاری ذخیره شوند، آن: مانند
ازی می توان جمع و تفریق را با استفاده از عملیات سخت افزاری پیاده س

.کرد
به صورت زیربرنامه، رویه یا تابع

ودعملیات جذرگیری که بصورت زیربرنامه هایی پیاده سازی می ش: مانند.
تمام عملیات باید شبیه سازی نرم افزاری شود.
به صورت دستوراتی در داخل برنامه نوشته شوند.

ی می شبیه سازی نرم افزاری است دستورات زیربرنامه، در داخل برنامه کپ
.شوند

مانند دستورات متناظر با عملیات قدرمطلق



اعالن ها
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 ،دستوری است که نام و نوع اشیای داده ای را که درحین اجرای اعالن
.برنامه موردنیاز هستند و همچنین طول عمر آنها را مشخص می کند

 مانندfloat a ,b

 در برنامه نیاز به دوشئ داده از نوعfloat است و هم چنین این اشیاء در
.مقید می شوندbو aطول عمرشان به نامهای 

انواع اعالن
توسط برنامه نویس مشخص می شود: صریح.
ی از توسط خود سیستم یا قواعد زبان برنامه نویس(:پیش فرض)ضمنی

.قبل مشخص می شود
 مثالً در فرترن متغیرindex بدون اعالن صریح، از نوع صحیح است و

.نوع حقیقی داردReal indexبا اعالن صریح 
مثل . در زبان پرل انتساب مقداری به متغیر، آن را اعالن می کند

$abc = ‘a string’



قابلیت های اعالن
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ئ داده ثابت یتعیین مقدار ش
 تعیین مقدار اولیه متغیرها
م اعالن ها می توانند اطالعاتی راجع به عملیات را برای مترج

درحین ترجمه هر عملیات، نیاز به امضای. زبان فراهم کنند
.هرعمل است

 مانندfloat sub(int x,float y) این الگو مشخص می کند کهsub 
.باید دارای امضای زیر باشد

Sub: int * float         float



اهداف اعالن
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انتخاب نمایش حافظه
قرار دادن اطالعاتی راجع به نوع داده و صفات شیئ داده در اختیار مترجم

زبان
 مدیریت حافظه

 اطالعاتی راجع به طول عمر اشیای داده می دهد که منجر به مدیریت
.حافظه بهتری شود

عملیات چند ریختی
 ا و یرشتهدو جمع صحیح، اعشاری، الحاق عملیات تواند مبین می + نماد

ام مجموعه باشد که براساس نوع آرگومان هایش چندین عمل انجدو اجتماع 
.می دهد

کنترل  نوع
تمهمترین هدف اعالن ها، کنترل نوع ایستا به جای کنترل نوع پویا اس.



فهرست مطالب
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خواص انواع واشیاء

انواع داده اسکالر

انواع داده مرکب

دادهاشیاء 
متغیرهامقادیر ثابت و 

انواع داده و اعالن
کنترل نوع و تبدیل نوع

انتساب و مقداردهی

انواع داده عددی
شمارشیانواع داده 

انواع داده بولی
انواع داده کارکتری

رشته های کارکتری
داده برنامه نویساشیاء اشاره گرها و 

فایلهای ورودی و خروجی



کنترل نوع
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سوال
0011.…11100101100دنباله بیتی روبه رو را در نظربگیرید   

این دنباله بیتی مبین چه اطالعاتی است؟
رها آیا می توان گفت نشان دهنده ی یک مقدار صحیح یا دنباله ای از کاراکت

یا یک دستور است؟
ه آیا دو آیا عملیات اولیه سخت افزار برای جمع صحیح می تواند کنترل کند ک

آرگومانش از نوع صحیح است یا خیر؟



...کنترل نوع 
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 هیچ داده ها وقتی در سخت افزار نگهداری می شوند، هیچ نوعی ندارند و
.نداردنوع وجود راهی برای تشخیص 

 که به سخت افزار نزدیک است نمی توانیم خطای نوع را ماشین  زبان در
.تشخیص دهیم

 نادرستهای آرگومان مثل عملیات جمع با



...کنترل نوع 
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معنای کنترل نوع
 هر عملیاتی که در برنامه انجام می گیرد تعداد و نوع آرگومان های آن

.درست باشد
 اصلی استفاده از زبان سطح باالامتیاز

 ر و برنامه ددهد کنترل نوع انجام عملیات، تمام تواند برای زبان می
.مقابل خطا محفوظ باشد

 مثالX=A+B*C                                                          

می قبل از اجرای این دستور، سه عملیات جمع، ضرب و انتساب تعیین
.شوند که هر کدام دو آرگومان از نوع مناسب را دریافت می کنند

کنترل نوع به دو روش پویا و ایستا انجام می شود.



کنترل نوع پویا
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 اجرا انجام می شودزمان در.
  می گیرداجرای یک عمل، صورت بالفاصله قبل از.
 در هر شیئ داده یک برچسب نوع قرار می گیرد که نوع آن شئ داده را

.مشخص می کند
مانند یک شئ داده صحیح که هم می تواند شامل مقدار صحیح و هم شامل

.باشد”صحیح“برچسب نوع 
زبان های برنامه سازی لیسپ و پرولوگ کنترل نوع پویا انجام می دهند.

در این زبان ها نوع متغیرها اعالن نمی شود.
 برای مثال درA+B نوع متغیر ،A وB مشخص نیست و در حین اجرای برنامه

قبل از هر عمل جمع، در زمان اجرا باید کنترل Bو Aپس انواع . تغییر می کند
.شود

ی در زبان های بدون اعالن، متغیرها را بدون نوع می گویند زیرا نوع ثابت
.ندارند



امتیاز اصلی کنترل نوع پویا 
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قابلیت انعطاف در طراحی برنامه
واند نوع شئ داده ای که به نام متغیرها نسبت داده می شود می ت

.در حین اجرای برنامه تغییر کند
 رهایی برنامه نویس از بسیاری از محدودیت ها



نوع پویا معایب کنترل 
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.اشکالزدایی برنامه و حذف تمام خطاهای نوع آرگومان دشوار است1.
تستنمی توان مسیرهای اجرایی ممکن را ، تمام درحین تست برنامه

.کرد
.شودحافظه بیشتری مصرف می 2.

زیرا الزم است اطالعات مربوط به نوع در زمان اجرای برنامه برای اشیاء
.داده نگهداری شوند

.باید به صورت نرم افزاری پیاده سازی شود3.
زیرا سخت افزار به ندرت از آن پشتیبانی می کند.
 ی چون کنترل نوع باید همیشه قبل از اجرا)کاهش سرعت اجرای برنامه

.(هر عملی صورت گیرد



کنترل نوع ایستا
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در زمان ترجمه برنامه انجام می شود.
 نوع، صورت گیردیک هر متغیر به انقیاد ترجمه باید در زمان.
 در اعالن ها به صورت صریح یا ضمنی مشخص بودن اطالعات

 و داده های آرگومان و نوع عمل، تعداد، ترتیب برای هر
آننتایج 

برای هر متغیر، نام و نوع شیئ داده
نوع هر شیئ داده باید درحین اجرای برنامه ثابت بماند.
نوع هر شیئ داده ی ثابت

شکل نحوی یک لیترال، نوع آنرا نشان می دهد.



امتیازات کنترل نوع ایستا
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 تی الزم نیست تساز قبل مشخص می شود، تمام مسیرهای اجرایی چون
.در زمان اجرا صورت گیردبرای خطاهای نوع 

استفاده بهینه از حافظه و افزایش سرعت اجرا
نیازی به برچسب انواع در زمان اجرا نیست.
نیازی به کنترل نوع پویا نخواهد بود.



نوع قویزبانِ 

44کیبید: مدرس –انواع داده اولیه : فصل پنجم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 

 م این برطرف کنی( در زمان ترجمه)اگر بتوانیم خطاهای نوع را به طور ایستا
.زبان از نظرنوع، قوی است

عکسزبانی که از نظرنوع قوی است امنیت نوع را در برنامه باال می برد و بر.
 قوی هستندنظرنوع ازکمی از زبانهای امروزی تعداد.
 نزدیک کنیم به تعیین نوع قویرا محدود اگر تبدیل یک نوع به نوع دیگر

.می شویم



استنتاج نوع
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 ات نباشد می توان اطالعتعاریف عملیات مبهم زبانها اگر برخی از در
.کردانواع تعریف شده استنتاجاست، از سایر افتاده از قلم نوعی را که 

ًدر زبان مثالML برای تابعarea( که مساحت مستطیل را بدست می
(آورد

Int=length*width:Fun  area(length:int,width:int)

وداگر نوع یکی از پارامترها مشخص باشد دو نوع دیگر نیز مشخص می ش.
Int=length*width:Fun  area(length,width )

=length*width:Fun  area(length:int,width)

Int=length*width:Fun  area(length,width:int)

 ن مبهم است   آاعالن زیر نامعتبر است زیرا نوع آرگومان های

Fun  area(length,width ) :=length*width



تبدیل نوع
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سان یکآرگومانی ین کنترل نوع، نوع مورد انتظار با نوع واقعی اگر درح
:آنگاه دو رویکرد ممکن استنباشد 

.اعالن خطا و انجام فعالیت مناسبی صورت می گیرد1.

غییر تبدیل نوع صورت می گیرد تا نوع آرگومان واقعی به نوع درستی ت2.
.کند
 تبدیل نوع عملیاتی با امضای زیر است

type2Conversion: type1
ر تبدیل نوع، شیئ داده را گرفته، شیئ داده متناظر با آن را در نوع دیگ

.تولید می کند



...تبدیل نوع 
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تبدیل نوع به دو صورت انجام می گیرد:
 ویس توسط برنامه نزبان که ساخته از پیش توابع از مجموعه ای استفاده

.فراخوانی می شود
 در زبانC اگرX از نوعfloat باشد(int)X مقدارX را به نوع صحیح

.تبدیل می کند
تبدیل ضمنی، به صورت خودکار صورت می گیرد.

ترکیبی از ”+”در پاسکال، اگر آرگومانهای عملیات محاسباتی مثل ،
ه نوع حقیقی و صحیح باشند شیئ داده قبل از عملیات به طور ضمنی ب

.حقیقی تبدیل می شود



تبدیالت ضمنی
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گسترش یا ارتقا
در این تبدیل، اطالعات از بین نمی روند.
 حقیقیتبدیل مقادیر صحیح به
 در فراخوانی : مانندshort int long int

محدودکننده
در این تبدیالت اطالعات از بین می رود.
 تبدیل مقدار حقیقی به صحیح
 را نمی توان به صورت مقدار صحیح نمایش داد1/5مقدار : مانند

.تبدیل می شود2یا 1این مقدار به 



فهرست مطالب
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خواص انواع واشیاء

انواع داده اسکالر

انواع داده مرکب

دادهاشیاء 
متغیرهامقادیر ثابت و 

انواع داده و اعالن
کنترل نوع و تبدیل نوع

مقداردهی اولیهانتساب و 

انواع داده عددی
شمارشیداده انواع 

انواع داده بولی
کاراکتریانواع داده 

کاراکتریهای رشته 
داده برنامه نویساشیاء اشاره گرها و 

فایلهای ورودی و خروجی


