
 به نام خدا

 ان های برنامه سازیدرس طراحی و پیاده سازی زب

 خالصه فصل هفتم : وراثت

 در این فصل ما ابتدا انواع داده ی انتزاعی را بررسی می کنیم و در ادامه مفهوم بسته بندی و وراثت را بحث می کنیم.

 طراحی و پیاده سازی انواع داده جدید

 جدید دو موضوع مورد بحث قرارمی گیرد: در مبحث مربوط به طراحی انواع داده

تعریف شی داده : که شامل مشخص کردن صفات نوع داده مثل نوع داده و نام می باشد. همچنین عناصری که شی داده حاوی  -1

 آن است نیز در این بخش تعیین می گردند.

 تعریف عملیاتی که بر روی شی داده کارمی کنند. -2

 به تمام فعالیت های طراحی گفته می شود. طراحی مشخصات نوع داده ی انتزاعی

 و اما در مبحث پیاده سازی انواع داده جدید نیز دو موضوع مطرح است:

 است یا سایر انواع داده انتزاعی برای اشیاء داده نمایش خاصی در نظر گرفته شود. با استفاده از انواع داده ای که در زبان موجود -1

 صورت زیربرنامه هایی که آرگومان های آنها این اشیاء داده هستند پیاده سازی شوند.عملیات بر روی این اشیاء داده به  -2

 نوع داده ی جدیدی است که توسط برنامه نویس تعریف می شود وشامل موارد زیراست: نوع داده ی انتزاعی :

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

 یایی ازآن نوعمجموعه ای از عملیات انتزاعی بر روی اش -2

 .اشیاء را بدون استفاده از این عملیات دستکاری کند بسته بندی اشیاء آن نوع ، به طوری که کاربر آن نوع نمی تواند آن -3

 کل تعریف باید طوری بسته بندی شود که کاربر فقط با دانستن نام نوع و معنای عملیات آن ، بتواند آن را به کار گیرد.

مربوط به مقادیرحقیقی و صحیح ، کامال بسته بندی شده است، یعنی از برنامه نویس پنهان است .برنامه نویس بدون نمایش حافظه  مثال : 

ی راینکه از جزئیات نمایش حافظه این انواع اطالع داشته باشد ، از اشیای داده ی آنها استفاده می کند. فقط نام و عملیاتی را برای دستکا

 آن نوع فراهم می بیند.

 یف نوع :تعر

مکانیزمی است برای توصیف دسته ای از اشیاء داده.پس درتعریف نوع نام نوع تعریف می شود و اعالنی وجود دارد که ساختار دسته ای از 

اشیای کالس را توصیف می کند. بدین ترتیب نام نوع به عنوان نام دسته ای از اشیاء داده محسوب می شود . هر وقت به اشیاء داده ای از 

 نیاز باشد ، به جای تکرار توصیف ساختمان داده ، کافی است نام نوع ارائه شود. آن ساختار 

 تعریف نوع ، نوع داده ی انتزاعی کامل را تعریف نمی کند ، زیرا عملیاتی را بر روی داده های آن نوع تعریف نمی کند.توجه کنیم که 

 تعریف نوع زیر را در نظر بگیرد:که ساختار آنها یکسان باشد ،  طوری نیاز باشد ، به Cو   A ،Bبه رکوردهای  به عنوان مثال اگر

Type Rational = record 

                    numerator: integer; 



                    denominator: integer: 

                    end 

 نظر می گیرد:در Rationalرا از نوع  Cو  A  ،Bاکنون اعالن زیر را در نظر بگیرید که 

var A, B ,c: Rational; 

 تکرار شود ، فقط یک بار ارائه می شود. Cو  A  ،B، به جای اینکه سه بار برای  Rationalتعریف ساختار شی داده ی نوع 

کند ، اجازه هر زیربرنامه ای که می تواند متغیری را از نوع جدید اعالن نیست. اما ساختار داخلی اشیاء داده نوع ، بسته بندی شده 

داشته باشد. چنین زیر برنامه ای می تواند انواع تعریف شده بر روی آن اشیای داده را  دستیابی دارد به هر عنصر از نمایش آن نوع

 و آنها را مستقیما دستکاری کند)به آنها دستیابی داشته باشد(.نادیده بگیرد 

ر ممکن می سازد، به طوری که ، فقط زیربرنامه هایی که به عنوان بخشی از خود ، این دستیابی را غیبسته بندی نوع داده انتزاعی  مفهوم

 نوع هستند می دانند اشیای داده آن نوع چگونه نمایش داده می شوند.

 :(package)بسته بندی خودکار داده ها با استفاده از پکیج 

 پیاده سازی پکیج -2مشخصات پکیج     -1پکیج در ادا شامل دو قسمت است : 

را تعریف می کند که توسط رویه هایی که در پکیج های دیگری اعالن شده اند، زیربرنامه ها و  انواع تمام داده ها ،، پکیج یک مشخصات 

   قابل مشاهده اند.

توسط زیربرنامه هایی که از پکیچ نباید  آن نوع دادهنشان می دهد که ساختار داخلی اشیاء داده  برای یک نوع داده is private اعالن

   قابل دستیابی باشد.استفاده می کنند 

دسترسی داشته باشد.حتی اگر  privateری از نوع ی توانند به ساختار داخلی متغیهر رویه دیگری که در خارج از پکیج قرار دارد نم 

 را تعریف کرده باشند.متغیری از آن نوع 

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

 می تواند اشیاء داده و انواعی داشته باشد که توسط پکیچ های دیگر قابل مشاهده نباشد. package body بخش

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

 بسته بندی غیرمستقیم -1                                

 بسته بندی مستقیم -2                                

حافظه ی واقعی برای تعریف شده است.  Aنوع داده انتزاعی به وسیله مشخصات پکیج  دراین حالت ، ساختار بسته بندی غیرمستقیم:

و استفاده می کند ، رکورد فعالیت باید اشاره گری را تعریف  P، که شی  Bری می شود. در پکیج نگهدا  Aدر رکورد فعالیت پکیج  Pشی 

تغییر  Pدر این حالت پیاده سازی نوع داده ی  انتزاعی ، کامال مستقل از کاربردش است. اگر ساختار  .به حافظه داده ی واقعی داشته باشد

به آن  Pیک اشاره گر است و الزم نیست از فرمت داده ای که  Pباید بداند که شی  B تغییر نماید. پکیج Aکند ، فقط الزم است پکیج 

 اشاره می کند باخبر باشد.



 

 

 از معایب بسته بندی غیرمستقیم می توان گفت که :

مستلزم دستیابی غیرمستقیم به اشاره گر است تا حافظه واقعی پیدا شود. استفاده مکرر  Pتاوان اجرایی دارد. هر دستیابی به  Pدستیابی به 

 ممکن است گران تمام شود. Pاز 

تعریف شده است. دراین حالت ،  Aهمانند حالت غیر مستقیم ، ساختار شی داده ی انتزاعی توسط مشخصات پکیج  بسته بندی مستقیم:

ذخیره می شود.  Bدر رکورد فعالیت پکیج  Pدر این حالت ، شی داده ی  نگهداری می شود. Bج در رکورد فعالیت پکی Pحافظه واقعی 

ممکن است سریعتر انجام شود ، زیرا در رکورد فعالیت محلی ، می توان از مکانیزم آدرس پایه و آفست استفاده کرد و  Pدستیابی به اجزای 

 .نیاز به دستیابی غیر مستقیم از طریق اشاره گر نیست

 

( نیز باید Bاگر نمایش شی انتزاعی عوض شود ، تمام نمونه های آن )مثال پکیچ  از ویژگی های  بسته بندی مستقیم می توان گفت که :

 باالست.کامپایل شوند. این کار ، تغییرات در سیستم را در زمان کامپایل کردن ، گران می کند ، اما کارایی اجرای آن  دوباره

را افزایش دهد. پس استفاده از شی داده انتزاعی مستلزم جزئیات نمایش کارایی اجرا استفاده می کند تا بسته بندی مستقیم ادا از مدل 

 در مشخصات پکیج است. Privateشی است و نیاز به بخش 

ف عملیات و تعاریف نوع را در این ساختار مثل تعریف نوع پارامتردار است که این پارامترها ممکن است تعری انواع داده انتزاعی کلی :

  بر مقادیر، نام نوع نیز باشند. عالوه پارامترها می توانندنوع انتزاعی تحت تأثیر قرار دهد و  تعریف

که در پشته نوع داده ای به عنوان مثال : پکیج ادا که در زیر آمده ، تعریف نوع کلی را برای نوع پشته کلی نشان می دهد که در آن ، 

 به عنوان پارامتر تعریف شده اند:حداکثر طول پشته ،  شود وذخیره می 

Generic  

      type Elem is private; 

Package AnyStackType is 

     type Stack(Size:Psitive) 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; 

ن می دهد که می تواند برای ایجاد انواع داده ( را نشاtemplateتعریف پکیج کلی ، قالبی ) نمونه سازی از نوع انتزاعی کلی :

 نام دارد. (instantiation)پس فرایند ایجاد نوع خاص از روی الگوی تعریف کلی ، نمونه سازی . انتزاعی خاص مورد استفاده قرار گیرد

 ند:تولید ک intstackمثال: تعریف نوع پشته کلی ادا می تواند طوری نمونه سازی شود که تعریفی از نوع 

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); 

دارد. پارامترهای پکیج کلی وقتی که تعریف پکیج نمونه سازی می شود ، به پیاده سازی ساده ای  پیاده سازی نوع داده انتزاعی کلی:

 آن ارسال می گردد. کامپایلر از تعریف پکیج کلی به عنوان یک قالب استفاده می کند، مقادیر تعیین شده برای پارامترها را مورد استفاده

 لی بدون پارامتر است.قرار می دهد و سپس آن را طوری ترجمه می کند که گویی یک پکیج معمو

سازی ممکن است کارآمد نباشد، زیرا چند نسخه کپی از کل پکیج را ایجاد می اگر تعریف نوع داده چندین بار نمونه سازی شود، این پیاده 

 کند که زیربرنامه های آن دوباره باید کامپایل شود.

 .های دیگر مورد استفاده قرار بگیرد باید از وراثت استفاده کنیم اگر بخواهیم اطالعات موجود در یک بخش از برنامه ، در بخش وراثت :

 وراثت یعنی اخذ خواص و ویژگی های یک قطعه از برنامه توسط قطعه دیگر، بر اساس رابطه ای که بین این قطعات وجود دارد.

مورد استفاده در بلوک داخلی ، ممکن است شکل اولیه وراثت در قواعد حوزه مربوط به داده های ساخت یافته بلوکی وجود داشت ، اسامی 

 زیر را ببینید: ازبلوک خارجی به ارث برده شوند. مثال

{ int i,j; 

              { float j,k; 

             k = i +j; }  

}          

  در بلوک داخلی از بلوک خارجی به ارث برده شده است. iکه متغیر

به طور ضمنی به ارث برده می  Aنوشته می شود و اشیایی از کالس  A=>Bبرقرار شود ، به صورت  Bو کالس  Aگر رابطه بین کالس 

 قابل استفاده اند.  Bشوند و در 



، از طریق وراثت ،  Bدرکالس  Xمجددا تعریف نشده باشد ، هر مراجعه به  Bتعریف شده باشد و در کالس  Aدر کالس  Xمثال : اگر شی 

 اشاره می کند. Aکالس  Xبه شی 

کالس یا  زیرکالسیا  فرزند،  وابستهکالس  Bاست و  کالس پدر یا ابرکالس A، می گوییم  A=>Bاگر داشته باشیم 

اگرچند کالس پدرمشترکی داشته باشند همزاد هستند و این فرزندان ، فرزندان  است. Bجدبالفصل  Aاست.  (derived class)مشتق

 این پدر مشترک هستند. بالفصل

 کالس فقط یک پدر دارد. وراثت یگانه :

 وراثت چندگانه وجود دارد ولی در جاوا ممکن نیست. ++Cکالس بتواند چند پدر داشته باشد. در  وراثت چندگانه :

ارتباط تنگاتنگی دارند . یعنی کالس ها معموال بخشی دارندکه توسط و اسمالتاک و جاوا با بسته بندی  ++Cکالس ها در زبانهایی مثل 

 کالس دیگربه ارث برده می شود و بخش دیگری دارند که مخفی است. 

و اسامی بعد از  درخارج ازکالس قابل استفاده و قابل ارث بری هستند publicاسامی بعد از ) :و در کالس زیر ++Cبرای مثال در 

private مخفی هستند) ( اعالن هایsize  وstorage  که بعد ازprivate )آمده اند ،فقط در داخل کالس 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); 

} 

 نام دارند. متد هر انتزاع شامل توصیفگر داده ها و توابعی است که بر روی اشیایی از آن نوع عمل می کنند. این توابع متد چیست؟

در  ()intstackتابعی که همنام کالس است و هنگام ایجاد شی از آن کالس، فراخوانی می شود.مثل  چیست؟(constructor)سازنده 

  intstackکالس 

نام دارد. این تابع هنگام از بین مخرب کالس  شروع می شود( ، ~با  ++cتابعی همنام با کالس )که در  چیست؟(destructor)مخرب 

 رفتن شیئی از آن کالس فراخوانی می شود.



 کالس های زیر را درنظر بگیرید:و جاوا از طریق کالس های مشتق انجام می شود.  ++Cوراثت در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از  کالس مشتق ElemStack. پس پشته هایی از اشیا آن نوع ایجاد می کند  ElemStackو کالس  elemشی داده نوع  elemکالس 

 است. Elemکالس پایه 

در کالس مشتق ، فقط اسامی ارثی ، از کالس پایه به فضای نام محلی کالس مشتق اضافه می شود و اسامی  پیاده سازی کالس ها :

 عمومی برای کاربران آن کالس قابل مشاهده اند.

 نمایش حافظه واقعی برای اشیای تعریف شده ، می تواند به طور ایستا ، توسط اعالن داده ها در تعریف کالس تعیین شود. 

 روش اشتراک حافظه -2روش کپی                   -1یاده سازی برای کالس ها داریم:  دو مدل پ

به خود را دارد که حافظه داده ی مخصوص در این مدل هر نمونه ای از کالس مشتق،  :(copy_based approach)   روش کپی

این وراثت توسط مترجم اداره به متدهای کالس پایه نیز هست. اگر شیئی از کالس پایه ای مشتق شود ، اشاره گرهایی و  داده هاشامل 

 فقط از روش کپی استفاده می کند.  ++cمثال  .می شود و حافظه واقعی آن شی حاوی تمام جزئیات پیاده سازی آن است

در این روش همه اشیاء از کالس مشتق ، از حافظه کالس پایه استفاده  : (delegation based approach)  روش اشتراک حافظه

شوند. این مدل نیازمند نوعی اشتراک داده است. به طوری که تغییرات در شی کالس می کند. خواص ارثی ، در کالس مشتق تکرار نمی 

 پایه ممکن است منجربه تغییر در شی مشتق شود. این روش موجب استفاده بهینه از حافظه می شود.

 نیست. وراثت متدها برای ایجاد اشیای جدید ، قدرت دیگری اعمال می کند که در بسته بندی موجود وراثت متدها :

اضافه می کنیم که نام نوع را چاپ  ElemStackرا به کالس  MyTypeبه عنوان مثال : مثال قبل را بسط می دهیم و زیربرنامه عمومی 

 . ’’I am type ElemStack ’’می کند:

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

باشد که  peekرفتار کند ، اما شامل متد جدید  ElemStackاست تا مانند  NewStackاگر فرض کنیم نیاز به کالس جدیدی به نام 

 از وراثت استفاده کرد: NewStackکالس عنصرباالی پشته را برمی گرداند و پشته را نیز تغییر نمی دهد. می توان به جای تعریف مجدد 

Class NewStack: ElemStack { 

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]; 

} 

 



Public: 

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

را چاپ می کند، زیرا تعریف متدارثی ازکالس  ’’I am type ElemStack ’’پیام  MyType، متد  NewStackبرای اشیاء کالس 

elemstack :است. این مشکل را به دو طریق می توان حل کرد 

 دوباره تعریف کنیم: NewStackرا در تعریف کالس  MyType. می توانیم متد 1

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

 استفاده شود. (virtual)تابع مجازی . از 2

 در کالس پایه. این متد را کالس پایه می تواند متدهایی داشته باشدکه همنام آن ها در کالس های مشتق نیز موجود باشد متد مجازی :

 متد مجازی می گوییم. 

 صورت زیر تعریف می کنیم: را به MyType، زیربرنامه  ElemStackبه عنوان مثال : در تعریف کالس 

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

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

 را به صورت زیر تعریف می کنیم: TypeNameمی توانیم  NewStackو در کالس 

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

درهرکالس مشتق فقط یک تابع مجازی کوچک   MyTypeمزیت روش تابع مجازی نسبت به روش قبلی این است که به جای تکرار متد

 باید در هرکالس مشتق تعریف شود.

استفاده کنیم به طوری که کالس های دیگری از آن ساخته  اگر قرار باشد از تعریف کالس ها به صورت یک قالب کالس های انتزاعی :

 شوند از دو روش استفاده می کنیم:

باید کالس را طوری تغییر دهیم که دیگر نتوان از آن مستقیم شیی ساخت و اشیایی که از این کالس استفاده می  ابرکالس انتزاعی :

 کنند باید از زیرکالس مشتق شوند.

 به صورت تابع مجازی تهی انجام می دهیم: TypeNameاین کار را با اعالن  ++Cبه عنوان مثال : در

Virtual void TypeName() = 0; 

تعریف کنیم هیچ شی از آن ساخته نمی شود و هر کالس مشتق باید تابع مجازی را دوباره تعریف  ElemStackمثال اگر این تابع را در 

 کند تا نمونه ای از آن کالس ایجاد شود.

شکل دیگری از وراثت که درآن تفاوت بین کالس پایه و مشتق جدید را تعریف می کنیم. برای این کار یک کالس  : mixinوراثت 

delta .تعریف می کنیم که شامل تغییرات باشد 

 را در نظر بگیرد: NewStackو کالس مشتق  ElemStackمثال: کالس 

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 کرد. deltaبا اعمال کالس این است که  mixinامتیاز 

 وجود دارد: B  و Aربط دارد ، چهار نوع رابطه بین اشیاء  Aبه  Bبه معنای این باشد که  A=> Bاگر 

خواص دقیقتری نسبت به آنچه  Bمتداول ترین شکل وراثت است که اجازه می دهد شیء مشتق  : (specialization)اختصاصی شدن 

عمومیت متضاد اختصاصی شدن  مثال : پشته دقیقتر از داده مرکب و پشته صحیح دقیقتر از پشته است. وجود دارد کسب کند. Aکه در 

 است.

 به عناصرآن است.تفکیک انتزاع اصل  : (decomposition)تجزیه 

است که اسامی داخلی  storage[100]و ازدیدگاه داخلی متشکل از  topبه عنوان مثال : پشته از دیدگاه خارجی متشکل از متغیر 

 درخارج از تعریف کالس ناشناخته اند.

 فرآیند ایجاد نمونه ای ازکالس است. درواقع عملیات کپی است. :(installation)نمونه سازی 

 است. ++Cاعالن نمونه هایی از شیء کالس دربرنامه  مثالی از نمونه سازی :

Stack A, B, C; 

 دسته بندی کنیم. stackرا به عنوان نمونه هایی از کالس  Cو  A  ،Bما می توانیم  مفهوم متضاد آن دسته بندی است. مثال

 در این حالت ، اشیای مشابه ، برای اهداف مشترکی دریک گروه قرار می گیرند. : (individualization)انفرادی سازی 

 نماد وجود داشته باشد.جدول  یا رکوردفعالیت به عنوان مثال : ممکن است بین پشته ها دریک مترجم ،

C  و پاسکال رکوردهای فعالیت را به صورت پشته پیاده سازی می کنند اما نقش رکورد فعالیت درآنها متفاوت است.گرچه ساختارهای آنها

 یکسان است.

ه دی از تعریف توابع اشاربه معنای این است که نام یک زیربرنامه یا عملگر بر حسب انواع آرگومان ها و نتایج ، به هر تعدا :چند ریختی 

 کند.

به عبارتی نوع آرگومان تابع چندریختی می تواند یکی از   به توابعی اعمال می شود که آرگومان آنها میتواند خود یک نوع باشد. چندریختی

 چند نوع باشد.

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

1 + 2          1.5 + 2.7 

 پیاده سازی توابع چندریختی : 

 ، چندریختی پیچیدگی جدیدی را ایجاد نمی کند. ++Cبرای زبان هایی با نوع ایستا مثل ام ال یا 

چندریختی باید درحین منجر به مشکل می شود ، زیرا آرگومان تابع )مثل لیسپ( پویا را اجازه می دهند اما زبان هایی که چندریختی

 اجرای برنامه تعیین شود.


