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فهرست مطالب

2کیبید: مدرس –انواع داده اولیه : فصل پنجم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 

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
شمارشیانواع داده 

انواع داده بولی
کاراکتریانواع داده 

کاراکتریهای رشته 
داده برنامه نویساشیاء اشاره گرها و 

فایلهای ورودی و خروجی
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انتساب

3کیبید: مدرس –انواع داده اولیه : فصل پنجم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 

 اده است دشیئ اصلی برای تغییر انقیاد یک مقدار به یک انتساب عملیات
.اثرجنبی عملیات استاین تغییر 

 در زبانهایc را بر می گرداندو لیسپ، عمل انتساب، مقداری.
 ه داده است که حاوی یک کپی از مقدار نسبت دادشیئ این مقدار یک

.شده است

Assignment(=) :int1*int2              int3

 می گرداندنرا بر، مقداری پاسکال، انتسابدر.
Assignment(:=) :int1*int2        void
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...انتساب

4کیبید: مدرس –انواع داده اولیه : فصل پنجم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 

مقدار راست(Right-value ) دادهشیئ
 داده ای که دارای نام است مراجعه می کندشیئ مقدار موجود در به.

 مقدار چپ(Left-value ) دادهشیئ
 داده که حاوی مقدار جدید خواهد بود مراجعه می کندشیئ محلی از به.

 انتسابx:=xرا در نظربگیرید:
x اشاره دارد( مقدار راست)سمت راست، به محتوای شیئ داده
x اشاره دارد( مقدار چپ)سمت چپ، به آدرس شیئ داده.
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مقدار دهی اولیه

5کیبید: مدرس –انواع داده اولیه : فصل پنجم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 

 فاقد مقدار اولیه متغیر
 داده است که ایجاد می شود ولی هنوز مقداری به آن داده شیئ یک

.نشده است
 نویسیعامل مهمی برای بروز خطا در برنامه

قرار الگوی بیتی که به عنوان محتوای متغیر بدون مقدار اولیه در شیئ داده آن
.می گیرد، در برنامه از یک مقدار معتبر قابل تمیز نیست
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فهرست مطالب

6کیبید: مدرس –انواع داده اولیه : فصل پنجم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 

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
شمارشیانواع داده 

انواع داده بولی
کاراکتریانواع داده 

کاراکتریرشته های 
داده برنامه نویساشیاء اشاره گرها و 

فایلهای ورودی و خروجی
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انواع داده اسکالر

7کیبید: مدرس –انواع داده اولیه : فصل پنجم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 

اشیای داده ی اسکالر
 داده خود فقط یک صفت دارنداشیای وجود دارند که برای اشیائی.

(اسکالر ) است و ...( ،5، 1)نوع صحیح دارای یک مقدار صحیح یک شیئ
. بدست آیدشیئ هیچ اطالعات دیگری نمی تواند ازآن 

(مرکب )آن، یک رشته کاراکتری، عالوه بر دنباله کاراکترهای محتوای
.صفات دیگری همچون طول رشته را نیز دارد

 از معماری سخت افزار پیروی می کنندداده اسکالر اشیای.
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انواع داده اسکالر

8کیبید: مدرس –انواع داده اولیه : فصل پنجم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 

داده عددیاع انو

 شمارشیانواع داده
انواع داده بولی
 کاراکتریانواع داده

صحیحانواع 1.

اعداد حقیقی ممیز شناور2.

اعداد حقیقی ممیز ثابت3.

اعداد موهومی4.

اعداد گویا5.
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صحیحانواع -۱

9کیبید: مدرس –انواع داده اولیه : فصل پنجم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 

مشخصات
 داده از نوع صحیح، نوع استشئ برای یک صفت معموال تنها.
صحیحبرای انواع صحیح  زیرمجموعه ی مرتبی از اعداد : مجموعه مقادیر.

 عملیات
 محاسباتی عملیات

 دودویی وعملیات یکانیعملیات

BinOp: integer * integer      integer

Unaryop : integer      integer



/50

...انواع صحیح -۱

10کیبید: مدرس –انواع داده اولیه : فصل پنجم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 

 رابطه ای                                                      عملیات

RelOp: integer *integer boolean

انتساب
assignment: integer*integer  void    

assignment: integer*integer       integer

عملیات بیتی

BinOp: integer * integer    integer
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...انواع صحیح -۱

11کیبید: مدرس –انواع داده اولیه : فصل پنجم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 

 سازیپیاده
 ات حافظه و عملیتوسط نمایش از تعریف در زبان، نوع داده صحیح بعد

.می شودآن پیاده سازی روی سخت افزاری بر 
 اعداد صحیحسه نمایش حافظه برای
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...انواع صحیح -۱

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

نمایش اول
  ا را نوع ایستکنترل در مواردی امکان پذیر است که زبان، اعالنها و

(Cمثل فرترن و. )می کندبرای مقادیر صحیح فراهم 
 دومنمایش

را دو برابر می کندداده صحیح شیئ برای یک حافظه : عیب.
سخت افزاری قابل پیاده مقدار داده بصورت روی عملیات : امتیاز

(مثل لیسپ. )سازی می باشد
  نمایش سومی

 د جویی می شود ولی برای عملیات سخت افزاری بایهصرفدر حافظه
ن را آعملیات، مجددا پس از انجام کرد و مقدار را از توصیفگر تفکیک 

(کارایی محاسبات کم است. )درج کرد
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...انواع صحیح -۱

13کیبید: مدرس –انواع داده اولیه : فصل پنجم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 

زیر بازه ها
مشخصات

 استصحیح داده از نوع نوعی زیر صحیح،زیربازه ای از نوع داده.
شامل دنباله ای از مقادیر صحیح و بازه محدود
5تا5-یا از 10تا 1اعداد صحیح اعالن : برای مثال

A:1…10(پاسکال)

A:integer range 1….10(ادا)

 می باشدرا دارا عملیات نوع صحیح بازه، نوع زیر.
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اثرات نوع زیربازه بر پیاده سازی

14کیبید: مدرس –انواع داده اولیه : فصل پنجم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 

کمتربه حافظه نیاز 1.
رنج محدودتر نیاز به حافظه کمتر دارد.
با به منظور کارایی بیشتر در محاسبات، معموال مقادیر زیر بازه

یات کمترین تعداد بیتی نمایش داده می شوند که سخت افزار عمل
.محاسباتی را برای آنها داشته باشد

کنترل نوع بهتر2.
 ری دقیق تاعالن یک متغیر ازنوع زیر بازه موجب می شود تا کنترل

.صورت گیرد
 متغیر مثال اگرmonth:1…..10 تعریف شود دستورmonth :=0 غلط می

.زمان کامپایل تشخیص داده می شودو در باشد 

در برخی موارد کنترل نوع زیربازه در زمان اجرا الزم است تا مشخص
.کند مقدار جدید در بازه قابل  قبول قرار دارد یا نه 

month := month+1
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انواع داده اسکالر

15کیبید: مدرس –انواع داده اولیه : فصل پنجم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 

داده عددیاع انو

 شمارشیانواع داده
انواع داده بولی
 کاراکتریانواع داده

اعداد صحیح1.

اعداد حقیقی ممیز شناور2.

اعداد حقیقی ممیز ثابت3.

اعداد موهومی4.

اعداد گویا5.
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شناورممیز اعداد حقیقی -۲

16کیبید: مدرس –انواع داده اولیه : فصل پنجم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 

 مشخصات
 معموالً با صفت نوع داده مثلreal در فرترن یاfloat درC مشخص می

.شود
درنج اعداد قابل پذیرش توسط محدودیتهای سخت افزار مشخص می شو.
 (ااِد. )گرددنویس میتواند مشخص اعداد ممیز شناور توسط برنامه دقت
 تپذیراساعداد حقیقی امکان و انتساب در محاسباتی،رابطه ای عملیات.
 قیقی اصول مربوط به گرد کردن کمتر اتفاق می افتد که دو مقدار حبدلیل

.با هم مساوی باشند
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...اعداد حقیقی ممیز شناور -۲

17کیبید: مدرس –انواع داده اولیه : فصل پنجم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 

 سازیپیاده
نمایشهای حافظه برای این نوع به سخت افزار بستگی دارد.
 استانداردIEEE754

M )E(بیت23) بیت8 )S( بیت1 )
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انواع داده اسکالر

18کیبید: مدرس –انواع داده اولیه : فصل پنجم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 

داده عددیاع انو

 شمارشیانواع داده
انواع داده بولی
 کاراکتریانواع داده

اعداد صحیح1.

اعداد حقیقی ممیز شناور2.

اعداد حقیقی ممیز ثابت3.

اعداد موهومی4.

اعداد گویا5.
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ثابتاعداد حقیقی ممیز -۳

19کیبید: مدرس –انواع داده اولیه : فصل پنجم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 

مشخصات
رد برای برخی از داده های حقیقی اگر از ممیز شناور استفاده کنیم خطای گ

فاده توان برای اینگونه داده ها از ممیزثابت استمی افتد،کردن اتفاق می 
.کرد
(و سنتدالر )ای داده ی پرلیمانند اش

ی عدد ممیز ثابت به صورت دنباله ای از ارقام با طول ثابت نمایش داده م
.اعشار در یک نقطه خاصی بین دو رقم قرار می گیردو نقطه شود 

اعالن عدد ممیز ثابت در زبان کوبول
Xار را متغیر ثابت اعالن می کند که سه رقم قبل و دو رقم بعد از اعش

.قرار دارد
X PICTURE 999V99
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...حقیقی ممیز ثابت اعداد -۳

20کیبید: مدرس –انواع داده اولیه : فصل پنجم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 

:اعداد ممیز ثابت
پیاده سازی

 بیه شافزاری ممکن است توسط سخت افزار پشتیبانی شود یا به صورت نرم
.سازی گردد

 میتوان این داده ها را به صورت صحیح ذخیره کرد به همراه یک صفت که
نام فاکتور مقیاس که تعداد رقم اعشار را ذخیره میبه استاعشار بیانگر نقطه 

.داده می شودنشان SFکند و با 
 بنابراینvalue(x)=rvalue(x)*𝟏𝟎−𝑺𝑭

ده رقمی با دو رقم اعشار  PL/I  :Xداده های ممیز ثابت در 
DECLARE X FIXED DECIMAL (10,2)
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انواع داده اسکالر

21کیبید: مدرس –انواع داده اولیه : فصل پنجم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 

داده عددیاع انو

 شمارشیانواع داده
انواع داده بولی
 کاراکتریانواع داده

اعداد صحیح1.

اعداد حقیقی ممیز شناور2.

اعداد حقیقی ممیز ثابت3.

اعداد موهومی4.

اعداد گویا5.
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موهومیاعداد -۴

22کیبید: مدرس –انواع داده اولیه : فصل پنجم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 

 است که یکی از آنها جفت عدد حقیقی عدد موهومی متشکل از یک
.نشان می دهدعدد را بخش حقیقی و دیگری بخش موهومی 

 بصورت نرم افزاری: پیاده سازی
 بصورت دو بلوک حافظه جدا: نمایش حافظه
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انواع داده اسکالر

23کیبید: مدرس –انواع داده اولیه : فصل پنجم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 

داده عددیاع انو

 شمارشیانواع داده
انواع داده بولی
 کاراکتریانواع داده

اعداد صحیح1.

اعداد حقیقی ممیز شناور2.

اعداد حقیقی ممیز ثابت3.

اعداد موهومی4.

اعداد گویا5.
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اعداد گویا-۵

24کیبید: مدرس –انواع داده اولیه : فصل پنجم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 

 گویا خارج قسمت دو مقدار صحیح استعدد.
 بصورت نرم افزاری: پیاده سازی
 بصورت لیست پیوندی: نمایش حافظه
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فهرست مطالب

25کیبید: مدرس –انواع داده اولیه : فصل پنجم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 

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
شمارشیانواع داده 

انواع داده بولی
کاراکتریانواع داده 

کاراکتریرشته های 
داده برنامه نویساشیاء اشاره گرها و 

فایلهای ورودی و خروجی
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نوع داده شمارشی

26کیبید: مدرس –انواع داده اولیه : فصل پنجم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 

مشخصات
 ه هم خواندشمارشی نام ثوابت است و به لیست مرتبی از مقادیر مجزا

.می شوند
از برنامه نویس اسامی لیترال ها و همچنین ترتیب آنها را با استفاده

.اعالنی مشخص می کند
تعریف درC:

enum StudentClass {Fresh,Shop,Jonior,Senior} 
درپاسکال ابتدا تعریف نوع سپس تعریف متغییر

Class= {Fresh,Shop,Jonior,Senior}          type

Class:StudentClass

 و عملیاترابطه ای، انتساب عملیات : شمارشیبر روی نوع داده عملیات
successor(عنصربعدی ) وpredecssor(عنصرقبلی)
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...شمارشی نوع داده 

27کیبید: مدرس –انواع داده اولیه : فصل پنجم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 

پیاده سازی
 ساده استشمارشی داده ای از نوع شئ نمایش حافظه برای.
 (،  2، 1، 0.)نمایش داده می شودیک عدد صحیح مقدار با هر....
 زیرارنج اعداد محدودتر نمایش آنها از مقادیر صحیح ساده تر است

.وجود نداردعالمت هم و بیت منفی بوده و اعداد 
 برای مثال نوعclass در اسالید قبل:fresh=0،

soph=1،junior=2وsenior=3 بیت 2،برای نمایش فقط
.مورد نیاز است 

پیاده سازی عملیات
استفاده از عملیات سخت افزاری مقادیر صحیح
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فهرست مطالب

28کیبید: مدرس –انواع داده اولیه : فصل پنجم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 

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
شمارشیانواع داده 

انواع داده بولی
کاراکتریانواع داده 

کاراکتریرشته های 
داده برنامه نویساشیاء اشاره گرها و 

فایلهای ورودی و خروجی
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نوع داده بولی

29کیبید: مدرس –انواع داده اولیه : فصل پنجم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 

مشخصات
 داده ای است که یکی از  دو مقدار اشیای از متشکلTRUE یا

FALSEرا می پذیرد.
 کنندپیاده می شمارشی را با انواع بولی نوع اِدا پاسکال و.
انتساب و : عملیات بر روی انواع بولیnand,nor,and,or,not
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...بولی داده نوع 

30کیبید: مدرس –انواع داده اولیه : فصل پنجم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 

پیاده سازی
 ک ولی چون ی . استداده بولی یک بیت از حافظه شئ حافظه برای نمایش

بیت در حاظه قابل آدرس دهی نیست، معموال از ی ک واح د قاب ل آدرس 
.دهی مثل بایت استفاده می شود

 مقادیرtrue وfalseبه دو روش در این واحد حافظه نمایش داده می شوند:
.بیت خاصی از واحد حافظه برای این مقادیر استفاده می شود1.
و مقدار غیرصفر falseمقدار صفر در کل واحد حافظه نشاندهنده 2.

.استtrueنشاندهنده 
Cندنوع داده بولین ندارد از نوع صحیح برای این منظور استفاده می ک

 صفرمقدارfalse

 صفرمقدار غیرtrue
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فهرست مطالب

31کیبید: مدرس –انواع داده اولیه : فصل پنجم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 

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
شمارشیانواع داده 

انواع داده بولی
کاراکتریانواع داده 

کاراکتریرشته های 
داده برنامه نویساشیاء اشاره گرها و 

فایلهای ورودی و خروجی
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کاراکتریداده نوع 

32کیبید: مدرس –انواع داده اولیه : فصل پنجم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 

مشخصات
 های ورودی وخروجی به صورت کاراکتر ها هستنداغلب داده  .
 استیک کاراکتر داده، اشیای کاراکتری مقدار درنوع.
 ه تعریف شدشمارشی نوع کاراکتری ممکن، بصورت ای از مقادیر مجموعه

کاراکترهای اسکی مثل . نظر گرفته می شوددر زبان، در 
رتشخیص نوع یک کاراکتبرای ، انتساب، تستهایی رابطه ای: عملیات

 سازیپیاده
 انی داده های کاراکتری همیشه توسط سخت افزار و سیستم عامل پشتیبمقادیر

.در ورودی وخروجی به کار می روندزیرا شوندمی 
 اگر نمایش کاراکتری زبان مطابق با نمایش سخت افزاری آن باشد، عملیات

.کاراکتری میتواند به صورت سخت افزاری انجام شود
در غیر اینصورت باید عملیات را به صورت نرم افزاری شبیه سازی نمود.
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فهرست مطالب

33کیبید: مدرس –انواع داده اولیه : فصل پنجم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 

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
شمارشیانواع داده 

انواع داده بولی
کاراکتریانواع داده 

کاراکتریرشته های 
داده برنامه نویساشیاء اشاره گرها و 

فایلهای ورودی و خروجی
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انواع داده مرکب

34کیبید: مدرس –انواع داده اولیه : فصل پنجم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 

 ای است که توسط پیچیده داده پیاده سازی آنها معموال شامل ساختمان
.شودکامپایلر سازماندهی می 

برای هرکدام از این انواع داده، صفات متعددی منظور می گردد.
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رشته های کاراکتری

35کیبید: مدرس –انواع داده اولیه : فصل پنجم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 

 که از دنباله ای از کاراکترها تشکیل شده استایست داده شیئ.

مشخصات
:سه روش رفتار می شودبه رشته های کاراکتری با 

د و اگر شونکاراکترهای بیشتر از طول رشته نادیده گرفته می : طول ثابت1.
. ی شودبقیه رشته با فضای خالی پر مکاراکترها کمتر از طول رشته باشد 

(پاسکال و کوبول)( تخصیص حافظه در زمان ترجمه )

lastName: packed array [1…20] of char;    

د و می توانشودطول در برنامه اعالن می حداکثر : طول متغیر با حد باال2.
افظه تخصیص ح. )شامل مقدار رشته ای با هر طولی کمتر از حداکثر، باشد

( ترجمهدر زمان 
در حین اجرایخودکار بدون محدودیتی طور طول رشته به : طول نامحدود3.

(  پویای در زمان اجراتخصیص حافظه . )می کندبرنامه تغییر 
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...کاراکتری رشته های 

36کیبید: مدرس –انواع داده اولیه : فصل پنجم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 

عملیات
الحاق1.
عملیات رابطه ای در رشته ها2.
انتخاب زیررشته با استفاده از اندیس3.

 کنددانستن ابتدا و انتهای  زیر رشته آن را از رشته انتخاب می با.
NEXT=STR(6:10)فرترن             درزبان 

فرمت بندی خروجی یا شکستن داده های : خروجی-ورودیبندی فرمت4.
.ورودی فرمت بندی شده به عناصر کوچکتر

انتخاب زیر رشته با تطابق الگو5.
 ان ، آرگومشوداین عملیات الگویی است که باید جستجو آرگومان یک

.  دیگر رشته ای است که الگو باید در آن جستجو گردد
رشته های پویا6.

 هستندیا پویا ایستا درپرل مقادیر رشته ای  .
(ایستا :)‘$ABC’print منجر به چاپ رشته$ABCمیشود.
(پویا :)print “$ABC” منجر به چاپ محتوای متغیر$ABCمیشود.
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...رشته های کاراکتری 

37کیبید: مدرس –انواع داده اولیه : فصل پنجم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 

پیاده سازی
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فهرست مطالب

38کیبید: مدرس –انواع داده اولیه : فصل پنجم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 

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
شمارشیانواع داده 

انواع داده بولی
کاراکتریانواع داده 

کاراکتریرشته های 
داده برنامه نویساشیاء اشاره گرها و 

فایلهای ورودی و خروجی
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اشاره گرها و اشیاء داده برنامه نویس

39کیبید: مدرس –انواع داده اولیه : فصل پنجم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 

گر با اشاره گرها میتوان ساختارهایی را ایجاد کرد که اشیاء داده را به یکدی
.متصل کنند

 ویژگیهای زیر را دارا باشدبرای این منظور زبان باید:
 گرنوع داده اولیه اشاره

 باشدشئ داده دیگر یا اشاره گر تهی  آدرس تواند شامل می گر اشاره.

 کردن     عمل ایجاد(new ،malloc ،)...
 آن( آدرس)بلوکی از حافظه را برای شیئ داده جدید ایجاد کرده و مقدار چپ

این مقدار چپ میتواند با عنوان مقدار راست یک اشاره گر. را برمی گرداند
.استفاده شود

 داده ایجاد اشیای -1: اعالنبا اشیاء عملیات ایجاد تفاوت عمل ایجاد کردن با
ایجاد در قابل -2(گردستیابی با اشاره )شده الزم نیست نام داشته باشند

هرنقطه برنامه

 محتویات   عملیات دستیابی به(*)
 می نمایددستیابی کند را جایی که اشاره گر به آنجا اشاره می محتویات.
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...نویساشاره گرها و اشیاء داده برنامه 

40کیبید: مدرس –انواع داده اولیه : فصل پنجم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 

مشخصات
 ها داده را تعریف می کند که مقادیر آناشیای نوع داده اشاره گر دسته از

.انددیگری اشیای آدرس 
 ن اعال). داده مراجعه کنندشیئ اشاره گر ها ممکن است فقط به یک نوع

(و کنترل نوع ایستا
 زبانهایCپاسکال، اِدا ،

int *p;

 عدم اعالن، .)داده مراجعه کنندشئ به هر نوع است گرها ممکن اشاره
(نوع پویاکنترل 

زبان اسمالتاک
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...اشاره گرها و اشیاء داده برنامه نویس 

41کیبید: مدرس –انواع داده اولیه : فصل پنجم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 

پیاده سازی
 ل شود که شامداده می حافظه نمایش داده اشاره گر به صورت محلی از شئ

.آدرس محل دیگری از حافظه است
 شوددو نمایش حافظه برای مقادیر اشاره گر استفاده می:

واقعی بلوک حافظه مربوط به یک شیئ دادهآدرس : مطلق آدرس 1.
دستیابی کارآمد توسط عملیات سخت افزاری دستیابی به حافظه
عدم امکان تغییر مکان شیئ داده مگر همراه با تغییر مقدار اشاره گر
مدیریت حافظه و فضاهای آزاد دشوارتر به ازای هر شیئ داده

پایه ای که شیئ داده در آن آفستی از آدرس بلوک : نسبی آدرس 2.
.واقع است

دستیابی با کارایی پایین تر
امکان جابجایی بلوک پایه حاوی اشیاء داده
مدیریت حافظه به ازای کل بلوک پایه
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فهرست مطالب

42کیبید: مدرس –انواع داده اولیه : فصل پنجم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 

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
شمارشیانواع داده 

انواع داده بولی
کاراکتریانواع داده 

کاراکتریرشته های 
داده برنامه نویساشیاء اشاره گرها و 

فایلهای ورودی و خروجی
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خروجی-فایلهای ورودی

43کیبید: مدرس –انواع داده اولیه : فصل پنجم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 

یساختمان داده ای با دو ویژگ
کن بر روی حافظه ثانویه مثل دیسک یا نوار تشکیل می شود و مم1.

.است بسیار بزرگتر از سایر ساختمان داده ها باشد
.باشدعمر آن می تواند بسیار زیاد طول 2.

انواع فایل
فایلهای ترتیبی
فایلهای متنی
 خروجی محاوره ای–ورودی
فایلهای دستیابی مستقیم
فایلهای ترتیبی شاخص دار
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های ترتیبیفایل 

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

 داده ای مرکب از دنباله خطی از عناصر همنوع استساختمان  .
عناصر ممکن است نوع اولیه یا ساختمان داده ای با طول ثابت باشد.
 نداردطول آن متغیر است و حد باالیی.
داده ها معموالً به صورت کاراکتری اندخروجی -ورودی.
 دستیابی شودحالت نوشتن خواندن یا در حالت فایل می تواند.
یک اشاره گر موقعیت فایل وجود دارد.

در حالت نوشتن، به بعد از آخرین عنصر فایل اشاره می کند.
در حالت خواندن، در ابتدا به مکان اولین عنصر فایل اشاره دارد.
عنصر پس از هر بار عملیات خواند یا نوشتن، اشاره گر موقعیت فایل به مکان

.کندبعدی در فایل اشاره می
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...ترتیبی فایل های 

45کیبید: مدرس –انواع داده اولیه : فصل پنجم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 

مشخصات
عملیات اصلی بر روی فایل های ترتیبی

بازکردن1.
یستم قبل از استفاده از فایل، باید باز شود تا اطالعات اولیه و تنظیمات الزم از س

...عامل درخواست شود مثل محل و خواص فایل، بافرهای موردنیاز و 
 باید ذکر شود( خواندن یا نوشتن)نام فایل و حالت فایل.

خواندن2.
 می دهدانتقالشده، در برنامه مشخص متغیری که فعلی فایل را به محتویات عنصر.

نوشتن3.
محتویات متغیری از برنامه را به عنوان عنصر جدیدی در فایل ایجاد می کند.

فایلتست انتهای 4.
اشاره گر موقعیت فایل به انتهای فایل رسیده است یا خیر.

بستن5.
برنامه پس از پایان پردازش فایل، باید به سیستم عامل اطالع داده شود که فایل از

.جدا گردد تا عملیات الزم را انجام دهد
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...فایل های ترتیبی 

46کیبید: مدرس –انواع داده اولیه : فصل پنجم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 

پیاده سازی
سیستم عامل مسئول پیاده سازی فایلها است.
ودعملیات فایل نیز با فراخوانی سیستم عامل پیاده سازی می ش.
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فایل متنی

47کیبید: مدرس –انواع داده اولیه : فصل پنجم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 

 استاز کاراکترها فایلی .

 استدر اغلب زبانها خروجی -ورودیاولیه فایل مربوط به شکل.

 اپ متنی را مستقیماً از طریق صفحه کلید می توان ایجاد و چفایلهای

.کرد

 عملیات فایلها شکلی از انواع فایلهای ترتیبی هستند که یک سریاین

ویژه را پشتیبانی می کنند
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ورودی خروجی محاوره ای

48کیبید: مدرس –انواع داده اولیه : فصل پنجم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 

 ترتیبیچندین جنبه از دیدگاه معمولی فایلهای اصالح:
.فایل همزمان باید در حالت خواندن و نوشتن باشد1.
.بافر کردن داده در ورودی و خروجی محدود می شود2.

 داده های جمع شده در بافر خروجی قبل از اینکه درخواست خواندن
.صادر شود برروی پایانه نمایش داده می شوند

.نداشاره گر موقعیت فایل و تست انتهای فایل ارزش چندانی ندار3.
فایل محاوره ای دارای موقعیت خاص و انتها نیست چون برنامه نویس

ال ممکن است به طور نامحدود داده وارد کند و انتهای هر بخش را با مث
.یک کاراکتر ویژه مشخص کند
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فایلهای دستیابی مستقیم

49کیبید: مدرس –انواع داده اولیه : فصل پنجم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 

 شوندی فایل ترتیبی عناصر به ترتیبی که در فایل قرار دارند بازیابی مدر.
دستیابی تصادفی به عناصر غیر ممکن است .

 وان به تفایل دستیابی مستقیم به گونه ای سازماندهی می شود که می
.به طور تصادفی دست یافتعنصر آن هر 
وداندیسی که برای انتخاب یک عنصر به کار می رود، کلید خوانده می ش.
فایل دارای یک شاخص است.

 در شاخص ( کلید، محل)به ازای هر عنصر موجود در فایل، یک درایه شامل جفت
.وجود دارد
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فایل ترتیبی شاخص دار

50کیبید: مدرس –انواع داده اولیه : فصل پنجم -طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی 

 فایل دستیابی مستقیمشبیه
 صادفی با شروع از عنصری که بطور تاین نوع فایل امکان دستیابی ترتیبی

.کندفراهم می دسترسی شده است را 
 در این نوع فایل درایه های موجود در شاخص، باید بر حسب کلید مرتب و

لید ذخیره شده باشند تا درایه های شاخص متناظر با عناصر قبل و بعد از هر ک
.به راحتی قابل دستیابی باشند


