
به نام خدا
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فهرست مطالب
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طراحی و پیاده سازی انواع داده جدید

داده تعریف شی -1

. دمشخص کردن صفات نوع داده یا اطالعاتی که باید دراین شیئ داده ذخیره شو1.
(معموالً در طول عمر آن عوض نمی شودنامو نوع دادهصفات هر شی داده مثل )

.تعیین عناصری که شیئ داده حاوی آن است2.

.که بر روی شیئ داده کارمی کنندعملیاتی تعریف -2

 نوع داده ی انتزاعی تمام فعالیت های طراحی را می توان به عنوان طراحی
(یعنی طراحی صفات و عملیات مورد نیاز.)درنظرگرفت
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پیاده سازی طراحی

ر نمایش خاصی برای اشیاء داده با استفاده از انواع داده ای که د-1
.یا سایر انواع داده انتزاعیاست موجودزبان 

امه پیاده سازی عملیات بر روی این اشیاء داده به صورت زیربرن-2
.های آنها این اشیاء داده هستندکه آرگومان هایی 
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:مثال
انشگاهبرای نوشتن برنامه ثبت نام و تنظیم کالس د

Section: شیئ داده 

...نام استاد ، شماره اتاق ، ظرفیت و: این شیئ داده 

لیستی از دانشجویان ثبت نام شده: این شیئ داده 

Sectionایجاد : که بر روی این شیئ داده کار می کنند

...و Section، از بین بردن یک Sectionجدید ، انتساب دانشجو به یک 
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:مثال
انشگاهبرای نوشتن برنامه ثبت نام و تنظیم کالس د

Section : 10نمایش نام استاد به صورت یک رشته
...کاراکتری ، نمایش لیست دانشجویان به صورت یک آرایه خطی و

، زیربرنامه هایی که آرگومان های آنها : Sectionروی 
.داده باشدشیئ این 

Sectionسازی نوع توجه به جزئیات پیاده بدون تواند می برنامه نویس 

.  از آن استفاده کندهمانند نوع صحیح و یا سایر انواع اولیه، (نوع داده جدید)
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ف نوع داده ی جدیدی است که توسط برنامه نویس تعری
:می شود و شامل موارد زیر است

1-نوع داده ای شامل اشیاء داده که توسط برنامه نویس تعریف می شود.

2-مجموعه ای از عملیات انتزاعی بر روی اشیاء از آن نوع

3-بدون بسته بندی اشیاء داخل آن نوع، به طوری که کاربر آن نوع نتواند آنها را
.دستکاری کندعملیات انتزاعی استفاده از این 

وع و معنای کل تعریف باید طوری بسته بندی شود که کاربر فقط با دانستن نام ن
.عملیات آن ، بتواند آن را به کار گیرد
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ندی شده بسته بکامالً نمایش حافظه مربوط به مقادیرحقیقی و صحیح ، 
ئیات نویس بدون اینکه از جزبرنامه . است، یعنی از برنامه نویس پنهان است 

ی از اشیای داده ی آنها استفاده مباشد، نمایش حافظه این انواع اطالع داشته 
.فقط نام و عملیاتی را برای دستکاری آن نوع فراهم می بیند. کند
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:تعریف نوع

 از اشیاء دادهمکانیزمی برای توصیف

 تعریف می شود و اعالنی وجود دارد که ساختارجدیددرتعریف نوع
.  دسته ای از اشیای کالس را توصیف می کند

نام نوع به عنوان نام دسته ای از اشیاء داده محسوب می شود.

 هر وقت به اشیاء داده ای از آن ساختار نیاز باشد، به جای تکرار توصیف
.  ساختمان داده، کافی است نام نوع ارائه شود
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:به عنوان مثال
.نیاز باشد ، به طوری که ساختار آنها یکسان باشدCو  A،Bبه رکوردهای 

:تعریف نوع زیر را در نظر بگیرد

Type Rational = record

numerator: integer;

denominator: integer:

end

:درنظر می گیردRetionalرا از نوع Cو A ،Bاکنون اعالن زیر را در نظر بگیرید که 

var A, B ,c: Retional;

Cو A ،B، به جای اینکه سه بار برای Retionalتعریف ساختار شی داده ی نوع 

.تکرار شود ، فقط یک بار ارائه می شود
10



:امّا 
 اما ساختار داخلی اشیاء داده نوع جدید، بسته بندی شده

.کندرا تعریف نمی تعریف نوع، نوع 

صر هر زیربرنامه ای که می تواند متغیری را از نوع جدید اعالن کند، اجازه دارد به هر عن
.داشته باشد و آنها را مستقیماً دستکاری کنداز آن نوع

ه طوری ، این دستیابی را غیر ممکن می سازد، بمفهوم
ی داده که، فقط زیربرنامه هایی که به عنوان بخشی از خود نوع هستند می دانند اشیا

.آن نوع چگونه نمایش داده می شوند و می توانند آن را دستکاری نمایند
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 (در اداج پکیمانند )شود توصیف می برای مکانیزمهایی

 پکیج در ادا

این مفهوم را طوری بسط می دهیم که عملیات بر روی این اشیا داده از طریق
.قابل استفاده باشند
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SectionTypeمشخصات پکیج 

Package SectionType is

type StudentID is integer;

type Section(MaxSize : integer) is private; 

procedure AssignStudent(Sect: in out section; Stud in StudentID);

procedure CreateSection(Sect: in out section; Instr in integer; Room in
integer) ; 

private

type Section(MaxSize : integer) is

record

Room: integer;

instructor: integer;

ClassSize: integer range 0 .. MaxSize := 0;

Classroll: array (1 .. MaxSize) of StudentID;

end record;

end; 13



:باید توجه کنیم که 
SectionType ،، را تعریف و

اهده می کند که توسط رویه هایی که در پکیج های دیگری اعالن شده اند، قابل مش
.اند

برای اعالنSection نشان می دهد که ساختار داخلی اشیاء داده
Sectionدستیابی توسط زیربرنامه هایی که از پکیچ استفاده می کنند قابل

.باشد

 جزئیات واقعی نوعSection ، آمده استدر انتهای پکیج دربخش.
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:مثال

 می توانند به آرایه و رویه های
است، اما هر رویه Sectionدستیابی داشته باشند که عضوی از 

.باشددیگری که در خارج از پکیج قرار دارد نمی توانند به این آرایه دسترسی داشته
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SectionTypeپیاده سازی پکیج 

Package body SectionType is

procedure AssignStudent(…) is

- statements to insert student on ClassRoll

end;

procedure CreateSection(…) is 

- Statements to initialize components of record

end;

procedure ScheduleRoom(…) is

- Statements to schedule section in a room

end;

end;
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17

 پیاده سازی رویه های اعالن شده در بخش مشخصات در بخش
.پکیج ، قرار دارد

یچ می تواند شامل اشیاء داده و انواعی باشد که توسط پکبخش
.های دیگر قابل مشاهده نباشد

و AssignStudentفقط می تواند در ScheduleRoomرویه 
createSectionاین نام درخارج از این پکیج ناشناخته است. فراخوانی شود  .
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داده ی بسته بندی شده اشیاء پیاده سازی 

:را برای پیاده سازی اشیاء داده ی بسته بندی شده معرفی می کنیم
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بسته بندی غیرمستقیم

19

رکورد فعالیت
Aپکیج 

ترکورد فعالی
Bپکیج 

P

.استتعریف شده Aنوع داده انتزاعی به وسیله مشخصات پکیج ساختار•
.ایجاد می شودAپکیج از نوعP، شیئ Bداخل پکیج •
.شودنگهداری می Aدر رکورد فعالیت پکیج Pبرای شی حافظه ی واقعی •
اره رکورد فعالیت باید اشکند، و استفاده می راP، که شی Bپکیج در •

.گری به حافظه داده ی واقعی داشته باشد



بندی غیرمستقیممعایب بسته 

 دستیابی بهPهر دستیابی به. تاوان اجرایی داردP مستلزم دستیابی
Pکرر از استفاده م. غیرمستقیم به اشاره گر است تا حافظه واقعی پیدا شود

.ممکن است گران تمام شود
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:بسته بندی مستقیم
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رکورد فعالیت
Aپکیج 

رکورد فعالیت
Bپکیج 

حافظه ولی . تعریف شده استAتوسط مشخصات پکیج شی داده ی انتزاعیساختار 
.نگهداری می شودBدر رکورد فعالیت پکیج Pواقعی 

در رکورد Pدر این حالت ، شی داده ی 
دستیابی به. ذخیره می شودBفعالیت پکیج 

را زیشود، ممکن است سریعتر انجام Pاجزای 
زم می توان از مکانیمحلی، در رکورد فعالیت 

ه آدرس پایه و آفست استفاده کرد و نیاز ب
دستیابی غیر مستقیم از طریق اشاره گر

.نیست



:بندی مستقیمویژگی بسته 

 انتزاعی شیئ اگر نمایشA ،تمام نمونه های آن عوض شود( پکیچ مثالً درB ) نیز
گران ل، کامپایتغییرات در سیستم را در زمان کار، این . کامپایل شوندباید 
اما کارایی اجرای آن کند، می 
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عریف نوع را وقتی نیاز به تعریف انواع مشابهی باشد، زبان ممکن است پارامتری کردن ت
.  تدارک ببیند

اجازه می دهد که تعریف نوع دارای پارامتر Sectionبرای 
MaxSizeباشد که حداکثر ظرفیت کالس را تعیین می کند:

Type Section(MaxSize: integer) is

record

Room: integer;

Instructor: integer:

ClassSize: integer range 0 .. MaxSize;

ClassRoll:array(1 .. MaxSize) of Student_ID;

end record;

:اعالن متغیرهای زیر را درنظربگیرید
X: Section(100)        -gives maximum size 100

Y: Section(25)          -gives maximum size 25 23



(generic)انواع داده انتزاعی کلی 
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...کلیانواع داده انتزاعی 
شان می تعریف نوع کلی را برای نوع پشته کلی نآمده، پکیج ادا که در زیر 

، که در پشته ذخیره می شود وآن، دهد که در 
:به عنوان پارامتر تعریف شده اند

Generic

type Elem is private;

Package AnyStackType is

type Stack(Size:Positive) is private;

procedure Push(I: in Elem; S: in out Stack);

procedure Pop(I: out Elem; S: in out Stack);

Private

type Stack(Size: Positive) is record

StkStorage: array(1 .. Size) of Elem;

Top: integer range 0 … Size := 0;

end record;

end AnyStackType; 25



نمونه سازی از نوع انتزاعی کلی
 تعریف پکیج کلی، قالبی(template ) را نشان می دهد که می تواند برای ایجاد انواع

.داده انتزاعی خاص تر مورد استفاده قرار گیرد

فرایند ایجاد نوع خاص از روی الگوی تعریف کلی، نمونه سازی(instantiation) نام
.دارد

26

intstackتعریف نوع پشته کلی ادا می تواند طوری نمونه سازی شود که تعریفی از نوع : مثال

:تولید کند
Package IntstackType is

new AnyStackType(elem => integer);

:در نتیجه ، پشته های نوع صحیح با طول متفاوت را نیز می توان اعالن کرد

Stk1: IntStackType.Stack(100);

NewStk: IntStackType.Stack(25);
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اگر بخواهیم اطالعات موجود در یک بخش از برنامه ، در
ت بخش های دیگر مورد استفاده قرار بگیرد باید از وراث

.استفاده کنیم
اخذ خواص و ویژگی های یک قطعه از برنامه : وراثت

توسط قطعه دیگر، بر اساس رابطه ای که بین این
.قطعات وجود دارد



وراثت و کالس ها

 اگر رابطه بین کالسA و کالسB برقرار شود ، به صورتA=>B نوشته می
قابل Bبه طور ضمنی به ارث برده می شوند و در Aی از کالس ئشود و اشیا
.  استفاده اند

:  مثال 
تعریف نشده مجدداBًتعریف شده باشد و در کالس Aدر کالس Xاگر شیئ 

اشاره Aدر کالس X، از طریق وراثت به شیئ Bدرکالس Xباشد، هر مراجعه به 
.می کند

 اگر داشته باشیمA=>B می گوییم ،A است و ابرکالسیا کالس پدرB کالس
(استBجدبالفصل A. )استکالس مشتق یا زیرکالسیا فرزند، وابسته

 هستند و این فرزندان،همزاد اگرچند کالس پدرمشترکی داشته باشند
.این پدر مشترک هستندبالفصلفرزندان 
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 کالس فقط یک پدر دارد: وراثت یگانه.

 کالس بتواند چند پدر داشته باشد: وراثت چندگانه.

 درC++وراثت چندگانه وجود دارد ولی در جاوا ممکن نیست.
29
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Xوراثت چندگانه برای



سازی شیئ گرایی و کپسوله 

 ی آنها کار مبا که داده ها و کدهایی کپسوله سازی مکانیسمی است که
.کندکنند را کنار هم قرار داده و آنها را از مداخالت بیرونی حفظ می 

 کندکه از کپسوله سازی پشتیبانی می کالس وسیله ایست.

 قابلیت دید(Visibility)

 عمومی(Public :) هر کالس دیگری می تواند به راحتی به آن دسترسی
.باشدداشته 

 خصوصی(Private :) فقط متد ها و زیرکالس های همان کالس به آن
.  دارنددسترسی 

 حفاظت شده(Protected:) فقط داخل کالس و کالس های فرزندان قابل
.باشندمشاهده و استفاده می 
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کالس و بسته بندی
درخارج ازکالس قابل استفاده و publicاسامی بعد از ):در کالس زیر(++C)مثال 

(قابل ارث بری هستند

در داخل کالس اند، فقط آمده privateکه بعد از storageو sizeاعالن های )
(قابل دستیابی اند

Class intstack {

public:

intstack() { size = 0;}

void push(int i) { size = size + 1; storage[size] = I; }

int pop …

Private:

int size;

int storage(100);

} 31



یایی از اشیاء داده و توابعی است که بر روی اشهر انتزاع شامل توصیف
.نام دارنداین توابع. آن نوع عمل می کنند

تابعی که همنام کالس است و هنگام ایجاد 
intstackدر کالس ()intstackمثل . شیئ از آن کالس، فراخوانی می شود

شروع ~با ++cکه در )تابعی همنام با کالس 
س این تابع هنگام از بین رفتن شیئی از آن کال. نام دارد،(می شود

.فراخوانی می شود
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 وراثت درC++کالس . و جاوا از طریق کالس های مشتق انجام می شود
:های زیر را درنظر بگیرید

33

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].toElem(i); }

elem pop()

{ size = size - 1;return Storage[size + 1].FromElem(); }

Private:

int size;

elem storage[100];

}

elemشی داده نوع elemکالس 

پشته هایی ElemStackو کالس 
از اشیا آن نوع ایجاد می کند 



پیاده سازی کالس های مشتق
س در کالس مشتق، فقط اسامی ارثی، از کالس پایه به فضای نام محلی کال

ه مشتق اضافه می شود و اسامی عمومی برای کاربران آن کالس قابل مشاهد
.اند

 پیاده سازی برای کالس ها داریمدو مدل:

روش کپی-1

روش اشتراک حافظه-2

34



...های مشتق پیاده سازی کالس 

 حافظه داده ی مخصوص هر نمونه ای از کالس مشتق، در این مدل : روش کپی
به متدهای کالس پایه نیز اشاره گرهایی و داده هابه خود را دارد که شامل 

تمام حاویشیئ واقعی آن شود، حافظه شیئی از کالس پایه ای مشتق اگر . هست
.آن استجزئیات پیاده سازی 

.فقط از روش کپی استفاده می کند++c: به عنوان مثال  

 از حافظه کالسمشتق، از کالس همه اشیاء در این روش : روش اشتراک حافظه
مدل این. در کالس مشتق تکرار نمی شوندارثی، خواص . کنندپایه استفاده می 

ه ممکن کالس پایشیئ به طوری که تغییرات در . نیازمند نوعی اشتراک داده است
حافظه بهینه ازاستفاده این روش موجب . مشتق شودشیئ تغییر در منجر به است 

.می شود
35



وراثت متدها
را به کالس MyTypeمثال قبل را بسط می دهیم و زیربرنامه عمومی 

ElemStackاضافه می کنیم که نام نوع کالس را چاپ می کند  .:

Void MyType() {printf(“I am type ElemStack \ n”)}

رفتار ElemStackاست تا مانند NewStackاگر فرض کنیم نیاز به کالس جدیدی به نام 
غییر باشد که عنصرباالی پشته را برمی گرداند و پشته را نیز تpeekکند، اما شامل متد جدید 

:از وراثت استفاده کردNewStackکالس می توان به جای تعریف مجدد. نمی دهد

Class NewStack: ElemStack {

Public:

int peek() { return storage[size].FromElem()} }

!!!دارددر اینجا وجود مشکلی اما 
36



آیا متد ارثی مشکل درست می کند؟
 برای اشیاء کالسNewStack متد ،MyType پیام“I am type ElemStack” را

.استelemstackچاپ می کند، زیرا تعریف متد ارثی ازکالس 

این مشکل را به دو طریق می توان حل کرد:

دوباره تعریف کنیم NewStackرا در تعریف کالس MyTypeمی توانیم متد . 1
(Override:)

Void MyType() {printf(“I am type NewStack \ n”)}

.استفاده شود(virtual)تابع مجازی از . 2
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:تابع مجازی
شتق اگر متدی به صورت مجازی در کالس پایه تعریف شود، حتماً باید در کالسهای م

(.تواند عملکردی متفاوت داشته باشدمی)امضاء تعریف شود از آن، مجدداً با همان 

:صورت زیر تعریف می کنیمهرا بTypeName، متد ElemStackدر تعریف کالس 

Virtual void TypeName() {printf(“ElemStack \ n ”)}

Void MyType() {printf(“ I am type”, TypeName())}

:را به صورت زیر تعریف می کنیمTypeNameباید متد NewStackحال در کالس 

Virtual void TypeName() {printf(“NewStack \ n ”)}

درهرکالس مشتق فقط MyTypeبه جای تکرار متدمزیت نسبت به روش قبلی
.مجدداً تعریف شودباید در هرکالس مشتقتابع مجازی کوچک یک 
38
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کالس های انتزاعی
که فقط اگر قرار باشد از تعریف کالس ها به صورت یک قالب استفاده کنیم به طوری

:از دو روش استفاده می کنیم( و نه اشیاء)کالس های دیگری از آن ساخته شوند 

ابرکالس انتزاعی(Abstract Class) : باید کالس را طوری تغییر دهیم که
ی کنند دیگر نتوان از آن مستقیماً شیی ساخت و اشیایی که از این کالس استفاده م

.باید از زیرکالسهای آن مشتق شوند

 در: به عنوان مثالC++ این کار را با اعالن یک متد تهی به صورت تابع مجازی در
:کالس انجام می دهیم

Virtual void TypeName() = 0;

 مثالً اگر این تابع را درElemStackتعریف کنیم هیچ شیئ از آن نمیتواند ساخته
ه ای از آن شود و هر کالس مشتق باید تابع مجازی را دوباره تعریف کند تا بتواند نمون

.کالس ایجاد شود 39



( : Abstract Class)کالس های انتزاعی

:کالسیککردنabstractمزایای

مختلفانواعبرایمشترکوعمومیقالبیکانتزاعیکالس1)
.استآنازمشتقزیرکالسهای

.نویسیمنمیراهستندمتغیرزیرکالسهادرکهمتدهاییبدنه2)

اینکهکنیممیمجبوررانیستندabstractکهفرزندیهایکالس3)
.کنندسازیپیادهراتوابع

پیادهراآنهاتوانندمیهستندabstractکهفرزندیهایکالس4)
غیرفرزندیعهدهبهرامتدهااینسازیپیادهیوظیفهونکنندسازی

abstractبگذارندخود.



Javaدر زبان Shapeکالس انتزاعی : مثال

public abstract class Shape {

protected float myArea;

public abstract String ShapeName(String 

str);

public abstract void setArea();

}

public class Circle extends Shape {

public float r;

public String ShapeName(String str) {

return(“CIRCLE”);

{
public void setArea(){

myArea = 3.14 * r * r;

}
}

public class Rectangle extends Shape {

private float a,b;

public String ShapeName(String str) {

return(“RECTANGLE”);

{
public void setArea(){

myArea = a * b;

}

{



 وراثتmixin :جدید شکل دیگری از وراثت که درآن تفاوت بین کالس پایه و مشتق
.را تعریف می کنیم

 برای این کار یک کالسdeltaتعریف می کنیم که فقط شامل تغییرات باشد.

:را در نظر بگیردNewStackو کالس مشتق ElemStackکالس مثال
Deltaclass StackMod {

Int peek() { return storage[size].FromElem();}

:سپس کالس جدید خود را می توانیم به صورت زیر ایجاد کنیم
Class NewStack = class ElemStack + deltaclass StackMode

.به هرکالسی می توانیم کالس جدیدی ایجاد کردdeltaبا اعمال کالس : mixinامتیاز  42

ط را با تغییراتی که توسElemStackتمام صفات 
.اعمال شد به ارث می بردStackModکالس 



 نواع به معنای این است که بتوان از یک نام زیربرنامه یا عملگر برای اچند ریختی
.مختلف عملیات استفاده نمود

هم برای جمع کردن اعداد اعشاری و هم برای جمع کردن + عملگر : به طورمثال 
.اعداد صحیح به کار می رود

1 + 2 1.5 + 2.7

.1Overload  : اگر در یک کالس دو تابع  همنام ولی با پارامتر های ورودی
.داشته باشیم( امضاء متفاوت)متفاوت 

وع نیک میتواند نام آرگومان آنها کالسها یا توابعی که (: generic)کالسها یا توابع کلی 2.
.داده ای باشد
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(  انتزاع کلی)کالس های جنریک 

ایجادزماندر،هادادهواقعینوعولیکندمیتعریفرانظرشموردمتدهایکهکالسی
.شدخواهندمشخصپارامترصورتبهکالس،آننوعازاشیایی

فیمختلانواعتواندمیآنعناصرکهاستپیوندیلیستسازیپیادهنحوهمورددرزیرمثال
.باشدداشته

Public class ArrayList<E>{

E a[]=new E[100];

Int c=0;

Public void Add(E e){

a[c]=e;

++c;

}

}

ArrayList<int> s=new ArrayList<int>;

ArrayList<string> s=new ArrayList<string>;

ArrayList<double> s=new ArrayList<double>;



توابع جنریک

دادهوعنهرازمستقلراالگوریتمیکعملکردتوانمیجنریکتابعیکساختبا
.کردتعریفای

رشتههموحقیقیهمصحیح،مقادیربتواندهمکهبنویسیمتابعیخواهیممیکنیدفرض
.کنیممیتعریفجنریکنوعازراماتابعصورتایندرکندجمعهمباراای

public <E> E addTwoThings(E a, E b) {

return a + b;

}


