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که است اطالعاتی انواع ، سازي برنامه زبانهاي اساسی اختالفات از یکی 
 طبعاً  .دهد انجام عملیات آنها روي تواند می سازي برنامه زبان یک

 پوشش جهت زبان یک هاي قابلیت مبناي بر عملیات تنوع و چگونگی
 اولیه نوع از اطالعات سازي پیاده چگونگی فصل این در .باشد می اطالعات

  .گیرند می قرار توجه مورد

5-1- داده شی )D.O(  
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5-1- داده شی )D.O(  

در که است اطالعات از قسمت چند یا یک از گروهی داده شی یک 
  براي ظرفی داده شی واقع در .شود می استفاده مجازي کامپیوترهاي

 و ذخیره آنجا در ها داده که است محلی یعنی . هاست داده از مقادیري
 می مشخص صفات از اي مجموعه توسط داده شی یک .شوند می بازیابی
.است داده نوع آنها مهمترین که شوند



 : شوند می تقسیم دسته دو به داده اشیا

نویس برنامه توسط شده تعریف  

 مانند شوند می تعریف نویس برنامه توسط که هستند هایی داده اشیا
  ...و فایل و آرایه ، ثابت مقادیر ، متغیرها

سیستم توسط شده تعریف

٧

سیستم توسط شده تعریف

 در مستقیماً  و آیند می وجود به سیستم توسط که هستند هایی داده اشیا
 هاي رکورد ، اجرا زمان هاي پشته مثل .نیستند نویس برنامه اختیار
  . ها نماد جدول آزاد،  فضاي لیست و فایل يبافرها ها، برنامه زیر فعالیت



عمر طول  

 که اي لحظه بین زمانی فاصله .است عمر طول داده شی صفات از دیگر یکی
 پس آن از حافظه که زمانی تا میشوند داده تخصیص داده شی به حافظه
 .گویند داده شی عمر طول را شود می گرفته

 اشیا از بعضی .هستند خود به مخصوص عمر طول داراي داده اشیا از یک هر

٨

 اشیا از بعضی .هستند خود به مخصوص عمر طول داراي داده اشیا از یک هر
 پویا بصورت اجرا حین در برخی و دارند وجود برنامه اجراي شروع در داده

 تا برخی و روند می بین از برنامه اجراي حین در برخی و میشوند ایجاد
  .مانند می باقی برنامه اجراي آخر



داده شی ساختار :  

 و داده نوع مثل شود می مشخص صفات از اي مجوعه توسط داده شی یک
  داراي داده شی یک .شود نمی عوض آن عمر طول در معموالً  که نام

  ، عدد است ممکن داده شی یک مقدار .است داده مقدار براي محلی
  .باشد گر اشاره یا کاراکتر

حافظه محل یک شامل تنها اگر است اولیه داده شی یک : اولیه داده شی 

٩

حافظه محل یک شامل تنها اگر است اولیه داده شی یک : اولیه داده شی 
… نوع از داده اشیا مانند .باشد داده مقدار براي , CHAR , FLOAT ,
INT

اي داده اشیا سایر از اي مجموعه شامل داده شی اگر : ساختاري داده شی 
 ها بیت از الگویی توسط اي داده شی یک مقدار ،آرایه رکورد مانند .باشد

. میشود مشخص



کنید دقت زیر مثال به:



5-1-1 -داده شی یک انقیاد مختلف انواع  

که بپذیرد را مختلفی هاي انقیاد تواند می خود عمر طول در داده شی یک  
 : از عبارتند آنها مهمترین

می انجام برنامه ترجمه زمان در انقیاد این : نوع یک به داده شی یک انقیاد 
 داده نسبت آن به بپذیرد تواند می اي داده شی که مقادیري مجموعه و گیرد

  .شود می

نظر در شی براي حافظه در محلی : حافظه از محلی به داده شی انقیاد 
 روال توسط و بوده مخفی نویس برنامه دید از )انقیاد( کار این .شود می گرفته
  .شود می انجام مجازي کامپیوتر حافظه مدیریت هاي

١١

 روال توسط و بوده مخفی نویس برنامه دید از )انقیاد( کار این .شود می گرفته
  .شود می انجام مجازي کامپیوتر حافظه مدیریت هاي

توسط انقیاد نوع این : )مقدار( ارزش چند یا یک به داده شی انقیاد 
 .گیرد می انجام A:=13 مثل انتساب دستورات

انجام ها اعالن توسط انقیاد این  : نام چند یا یک به داده شی یک انقیاد 
 .میشود اصالح آن از برگشت و برنامه زیر فراخوانی هنگام و پذیرفته

هنگام در انقیاد این : دیگر داده شی چند یا یک به داده شی انقیاد 
. گیرد می انجام گر اشاره نوع متغیرهاي از استفاده



  ثوابت و متغیرها -5-1-2

 صریح صورت به و شده تعریف نویس برنامه توسط که است اي داده شی یک : متغیرها
 .شود می استفاده

Int n ; 

Char ch;

 طول در شود می داده نسبت آن به که مقداري و است نام با اي داده شی یک : ثابت
  .است ثابت آن عمر

Const int max =30;

١٢

Const int max =30;

 . است مقدارش نمایش همان آن نام که است ثابتی ، لیترال ثابت یک : لیترال ثابت
  .باشد می 37 مقدار با داده شی یک که است لیترال ثابت یک  ”37“ مثالً 

  این بنابراین .شود می مقید آن به عمرش طول در دائم طور به ثابت مقدار چون : نکته
 به مربوط اطالعات از تواند می کامپایلر و است شده شناخته مترجم توسط انقیاد

  .کند استفاده کد تولید کاهش براي ثابت مقادیر

منظور به ثابت مقادیر به مربوط اطالعات از تواند می کامپایلر اوقات گاهی 
 .نماید استفاده عبارت یا کلمه یک براي کد تولید از اجتناب



 : مثال

If (max <2)then 

… 

else

…

١٣

…

 دارد 2 و max هاي ثابت براي را ها داده مقادیر قبل از مترجم حالت این در 
  کلی طور به .خیر یا است درست فوق شرط که نماید محاسبه تواند می و
 خودداري آن هاي قسمت از یکی در if دستور داخل شده نوشته کد هر از

  .کند می



  :1 مثال

F (   )   {

int N;

N =27;

}

کند می مشخص را صحیح نوع از اولیه داده شی یک اعالن این. )type( 

بین از آن از خروج هنگام و میشود ایجاد برنامه زیر به ورود هنگام داده شی این 
life( . است برنامه زیر اجراي زمان برابر آن عمر طول یعنی میرود time( 

١۴

 بین از آن از خروج هنگام و میشود ایجاد برنامه زیر به ورود هنگام داده شی این
life( . است برنامه زیر اجراي زمان برابر آن عمر طول یعنی میرود time( 

نام به داده شی این عمر طول اثناي در N آن به طریق این از که میشود مقید 
 نام شود ارسال برنامه زیر به پارامتر عنوان به داده شی اگر میشود مراجعه
 )name( .شود می مقید آن به دیگري

آن به را 27 مقدار انتساب دستور اما .شود نمی مقید داده شی به اولیه مقدار 
) value( .کند می مقید



  :2 مثال

Const int max =30;

int N;

N=27

N=N+max

n است ساده ي متغیر . max )هستند ثابت ) لیترال( 30 و 27 ،) کاربر توسط.  

27“ ، ”30“ : اشیاء نام” ، n , max

27 مقدار بین تفاوت: 27 ,  بیت ازاي دنباله بصورت که است صحیح مقداري ”27“

١۵

27 مقدار بین تفاوت: 27 ,  بیت ازاي دنباله بصورت که است صحیح مقداري ”27“
 است ”7“ و ”2“ کاراکتر دو از اي دنباله 27 نام و شود می داده نمایش حافظه در ها
  .است شده دادهنمایش دهدهی بصورت که

به دو هر که لیترال نام و نویس برنامه توسط شده تعریف نام : دارد نام دو 30 ثابت 
  .دارد اشاره حافظه از محل یک

#define max  30 برابر را max مترجم شود می موجب که است دستور یک 30
 گوید می و است مترجم راهنماي c زبان در const صفت حالیکه در دهد قرار

.است 30 مقدار داراي همیشه max متغیر



داده ماندگاري : 

 که اجرا ، است یکی برنامه اجراي زمان با متغیرها عمر طول موارد اکثر در
 از بیشتر داده یک عمر طول اگر اما روند می بین از هم متغیرها شد تمام
 مختلف ها اجرا بین در و است ماندگار داده آن گوییم لذا بدش اجرا یک

 .دارد وجود برنامه

١۶

 .دارد وجود برنامه

. برنامه اتمام از بعد مقدار و مکان انقیاد نرفتن بین از : ماندگاري



5-2- داده نوع  

 و تولید براي عملیات از اي مجموعه همراه بهداده اشیا از اي طبقه داده نوع
char مانند هاولی داده انوع از اي مجموعه زبان هر .باشد می دستکاري ,

int , bool , float بر عالوه .اند شده مشخص زبان تعریف هنگام که دارد 
 تعریف را جدیدي انواع دهد اجازه نویس برنامه به است ممکن زبان این

١٧

 تعریف را جدیدي انواع دهد اجازه نویس برنامه به است ممکن زبان این
 هاي داده انواع توانند می کاربران ada و جاوا مثل جدید زبانهاي در .کند

  امکان کوبول و فرترن در کاري چنین ولی کنند تعریف خود براي جدیدي
  : شود می بررسی مختلف سطح دو در معموال داده نوع . نیست پذیر

مشخصات و خصوصیات تعریف : مشخصات  

آن روي عملیات و داده نوع آن سازي پیاده : کردن سازي پیاده .



.شود مطرح میتواند اساسی عنصر چند مشخصات سطح در - 5-2-1

می متمایز ها نوع دیگر با را نوع یک از داده اشیاء که است ویژگی : صفات  
 آن عمر طول در معموالً  نام و داده نوع مانند داده شی هر اصلی صفات .کند

.شود نمی عوض

 حین در داده شی از بخشی عنوان به گر توصیف در است ممکن صفات بعضی 
  .شوند ذخیره ، برنامه اجراي

داده شی که مقداري با داده شی از صفت یک مقدار باشیدکه داشته توجه 
 در است ممکن داده شی در موجود مقدار چون .باشد متفاوت است آن حاوي

١٨

 در است ممکن داده شی در موجود مقدار چون .باشد متفاوت است آن حاوي
 برنامه اجراي طول در صحیح طور به همیشه و کند تغییر آن عمر طول

  . نیست اینگونه داده شی صفت مقدار ولی شود می داده نمایش

 باشد داشته میتواند داده شی یک که  ممکن مقادیر از اي مجموعه : مقادیر 
 شده تعریف مقادیر مجموعه .دارد وابستگی افزار سخت به زیادي حد تا که

 و کمترین داراي زیرا گویند می مرتب مجموعه معموالً  را اولیه داده نوع توسط
. است بزرگتر دیگري و کوچکتر یکی مقدار دو هر براي و است مقدار بیشترین



 است شده تعریف داده نوع یک براي که عملیات از اي مجموعه  : عملیات ، 
 عملیات این .شوند دستکاري باید چگونه نوع آن از داده اشیا که کند می تعیین
 می تعریف نویس برنامه توسط که باشند عملیاتی یا اولیه عملیات است ممکن
 برنامه دید از و .شوند می تعریف زبان از بخشی عنوان به اولیه عملیات .شوند
 تعریف عملیات .شوند می تقسیم دودویی و یکانی عملیات دسته دو به نویس
 برنامه زیر مثل میشوند نوشته ها برنامه زیر شکل به نویس برنامه توسط شده

  .کند می محاسبه را صحیح نوع از داده شی یک مطلق قدر که اي

 : از است عبارت آرایه داده نوع براي اساسی عناصر مشخصات سطح در مثال براي

١٩

 : از است عبارت آرایه داده نوع براي اساسی عناصر مشخصات سطح در مثال براي

  عنصر هر داده  نوع بعد، هر اندیس  بازه، ابعاد، تعداد : صفات

 .شود ذخیره تواند می آرایه عناصر در که است اعداد از اي مجموعه : مقادیر

 بدست ، آرایه ایجاد ، عنصر یک به مراجعه براي اندیس از استفاده : عملیات
.آرایه روي محاسبات انجام ، باال و پایین حد آوردن



5-2-2- از عبارتند سازي پیاده جهت اساسی عناصر : 

5-2-2-1- عملیات سازي پیاده نحوه ( : عملیات سازي پیاده(  

 : دارد وجود داده اشیاء روي عملیات سازي پیاده براي روش سه

- نمایش کمک به صحیح مقادیر اگر مثال عنوان به : افزاري سخت صورت به 
 عملیات از استفاده با را تفریق و جمع توان می آنگاه شوند ذخیره افزاري سخت
  .کرد سازي پیاده افزاري سخت

به افزار سخت توسط که جذرگیري عمل مثالً  : تابع یا برنامه زیر صورت به 

٢٠

به افزار سخت توسط که جذرگیري عمل مثالً  : تابع یا برنامه زیر صورت به 
  مثال برنامه زیر یک عملیات، سازي پیاده براي .شود نمی پشتیبانی مستقیم طور

SQRT شود می نوشته .  

مانند نیز روش این  : شوند می نوشته برنامه داخل که دستوراتی صورت به 
 خود در مربوطه دستورات ، برنامه زیر جاي به اما است افزاري نرم قبلی روش
 : گیري قدرمطلق عمل مثل شوند می نوشته برنامه

Abs (x)=if x<0 then –x else x



5-2-2-2- حافظه نمایش و اطالعات ذخیره چگونگی( : حافظه نمایش  (

اجرا را برنامه که است کامپیوتري تاثیر تحت اولیه داده انواع براي حافظه نمایش  
 جهت است، بیتی دنباله صورت به صحیح عدد نمایش مثال عنوان به کند می

  سیستم یا افزار سخت در موجود کاراکتري هاي کد از توان می کاراکترها نمایش
  .برد بهره عامل

تواند می نوع آن روي عملیات گاه آن شود استفاده افزاري سخت نمایشهاي از اگر 
 و است شده ارائه افزار سخت توسط که شود سازي پیاده عملیاتی از استفاده با

٢١

 و است شده ارائه افزار سخت توسط که شود سازي پیاده عملیاتی از استفاده با
 زمان در است ممکن شی یک صفت . شود سازي شبیه افزار نرم بطور باید گرنه
  در کار این .شود ذخیره داده شی یک از بخشی عنوان به گر توصیف یک در اجرا

 int اعداد مثالً ( دارد وجود انعطاف قابلیت براي پرولوگ و لیسپ مانند زبانهایی
 که صورتی در رقمی 24 اعداد سازي شبیه شود می  پشتیبانی افزار سخت توسط
).کند پشتیبانی را رقمی 12 حداکثر افزار سخت



عملیات تعریف : 

یک بطوریکه شود می بیان ریاضی تابع یک صورت به  معموالً عملیات هر 
  می تولید را نتایجی و پذیرفته ورودي بعنوان را ) عملوند( پارامتر چند یا

 دامنه است شده تعریف آنها روي بر عملیات که مقادیر از اي مجموعه .کند
 الگوریتم .دارد نام عملیات برد ممکن نتایج از اي مجموعه و عملیات
 چه اي داده هاي پارامتر روي بر کند می مشخص عملیات بدنه در موجود

 عملکرد الگوریتم یعنی آید بدست مطلوب نتایج تا شود انجام محاسباتی

٢٢

 عملکرد الگوریتم یعنی آید بدست مطلوب نتایج تا شود انجام محاسباتی
 .کند می مشخص را عملیات



ساده عملیات امضاي : 

زبان در که ریاضی گذاري نشانه از عملیات امضاي کردن مشخص براي c 
  .کنیم می استفاده گوئیم می الگو را آن

٢٣

ریاضی تابعی صورت به عملیات یک دقیق مشخصات تعیین اوقات گاهی  
 برنامه هاي زبان عملیات تعریف شود می موجب عامل چهار ، است دشوار
 .شود پیچیده ریاضی تابع صورت به سازي



 : نیستند شده تعریف ) دامنه مقادیر از بعضی ( مشخصی ورودي ازاي به که عملیاتی- 1

 براي است ممکن ) سازي برنامه زبان در ( شده تعریف خاصی دامنه روي بر که عملی
 که اعداد از اي مجموعه مانند باشد نشده تعریف دامنه آن روي هاي ورودي از بعضی

  .میکنند تولید زیرریز یا سرریز  محاسباتی عملیات در

  : ضمنی آرگومان-2

 متغیرهاي مثل اند نشده تعریف صریح صورت به که هایی ورودي یا ضمنی هاي ورودي
 ممکن داده اشیا روي بر عملیات دامنه دقیق تعیین شوند می باعث که سراسري

  .نباشد

٢۴

  .نباشد

  : جانبی اثرات-3

 .دهد انجام نیز دیگري مخرب اعمال ، خود اصلی وظیفه بر عالوه است ممکن عملیات یک
  در شده ذخیره مقادیر ولی گرداند می بر را عدد دو جمع حاصل که عملیاتی مثل
  .است جانبی اثر نوعی نیز را داده اشیا سایر



 : اصالحی خود- 4

 بین در که محلی هاي داده جمله از ، داخلی ساختار تواند می عملیات
 کند اصالح را خود کد حتی یا شوند می نگهداري مختلف اجراهاي
 تنها نه ، آرگومانها از خاصی مجموعه براي عملیات از حاصل نتایج بنابراین

  و محاسبات اثناي در قبلی هاي فراخوانی سابقه به بلکه ، آرگومانها  آن به
 مثال عنوان به دارد بستگی میشود ارسال فراخوانی هر در که آرگومانهایی

 اجرا بار هر در و گیرد می را ثابت آرگومان یک تصادفی عدد مولد عملیات
 بر را اش نتیجه اینکه بر عالوه عمل این .گرداند می بر را متفاوتی مقدار

٢۵

 بر را اش نتیجه اینکه بر عالوه عمل این .گرداند می بر را متفاوتی مقدار
 تاثیر بعدي نتیجه در بنابراین .دهد می تغییر هم را دانه عدد گردارند می
 سابقه به ، ورودي آرگومان بر عالوه عملیات از حاصل نتایج لذا .گذارد می

 کد در  تغییر طریق از اصالحی خود .دارد بستگی هم قبلی هاي فراخوانی
 .گیرد می صورت لیسپ مثل هاي زبان در ولی نیست متداول



 : ها نوع زیر-5

 این که بگوییم داریم تمایل اغلب کنیم می توصیف را جدیدي داده نوع وقتی
short انواع c زبان در مثال عنوان به است دیگري نوع مشابه نوع , long ,

int است یکسان آنها رفتار و هستند صحیح داده نوع از گوناگونی هاي شکل 
  .شود تعریف یکسان طور به ضرب و جمع مانند عملیاتی که داریم عالقه و

 به و نوع زیر را نوع آن  باشد بزرگتر نوع از بخشی عنوان به نوعی اگر بنابراین
 یک مقادیر مجموعه اگر تر دقیق عبارت به یا .گوییم می ابرنوع بزرگتر نوع

٢۶

 به و نوع زیر را نوع آن  باشد بزرگتر نوع از بخشی عنوان به نوعی اگر بنابراین
 یک مقادیر مجموعه اگر تر دقیق عبارت به یا .گوییم می ابرنوع بزرگتر نوع
 مقادیر مجموعه با نوع باشد دیگر نوع مقادیر مجموعه ، مجموعه زیر ، نوع

short مثال عنوان به .گویند نوع زیر را دیگر نوع و نوع ابر را بزرگتر int زیر 
int نوع , int نوع زیر long int باشد می.  



5-3- اعالن 

می مشخص را داده اشیا عمر طول و نوع نام، که است برنامه از دستوري اعالن 
: هستند نوع دو بر ها اعالن .سازد

تعیین نویس برنامه توسط دقیقاً  اي داده شی نام و نوع روش این در : صریح 
  .میگردد

مورد در را هایی فرض پیش کامپیوتر یا ) کامپایلر( مترجم برنامه خود : ضمنی  
I از متغیرها ، فرترن زبان در مثالً  .کند می ارائه اشیا خصوصیات , j , … , n به 

 نیز صریح اعالن البته new یا index مثل هستند صحیح نوع از فرض پیش طور

٢٧

 نیز صریح اعالن البته new یا index مثل هستند صحیح نوع از فرض پیش طور
 .دارد وجود فرترن زبان در

زبان در perl کند می اعالم را آن متغیر به مقداري انتساب.  

اي رشته متیر sabc= test

صحیح متغیر sabc=5



در مثالً  .شود می مشخص اعالن هنگام نیز سازي پیاده جزئیات اوقات گاهی 
 شود می باعث computational صورت به صحیح متغیر یک اعالن کوبول زبان

 .گردد استفاده کاراکتري نمایش جاي به دودویی حافظه نمایش از

بدهند مترجم به را عملیات  به راجع اطالعاتی توانند می ها اعالن این بر عالوه 
  .کند می مشخص را نتیجه و پارامتر نوع ، ترتیب ، تعداد که زیر تابع اعالن مثل

٢٨

  .کند می مشخص را نتیجه و پارامتر نوع ، ترتیب ، تعداد که زیر تابع اعالن مثل

Function sub ( int x , float y ): real

 شی نوع -2 داده شی نام -1 : شود می برآورده اعالن دستورات توسط که اطالعاتی
  عمر طول -5 داده شی صفات -4 داده شی اولیه مقدار -3 داده



5-3-1- اعالن اهدف  

صفات و نوع به راجع اطالعاتی اعالن اگر : حافظه نمایش انتخاب ) الف 
  آن  براي حافظه نمایش بهترین دهد قرار کامپایلر اختیار  در داده شی

 .شود می انتخاب

با رابطه در کردن اعالن توسط که اطالعاتی : بهتر حافظه مدیریت ) ب  
 می حافظه بهتر مدیریت باعث شود می فراهم اي داده اشیا عمر طول
 عمر طول شوند می اعالن برنامه زیر یک اول در که متغیرهایی مثالً  .شود

 اختصاص را حافظه بلوك یک ها آن تمام براي توان می و دارند یکسانی

٢٩

 عمر طول شوند می اعالن برنامه زیر یک اول در که متغیرهایی مثالً  .شود
 اختصاص را حافظه بلوك یک ها آن تمام براي توان می و دارند یکسانی

 اگر یا . گرفت پس را حافظه بلوك آن ، برنامه زیر اتمام از پس و داد
 حافظه تخصیص دستورات توسط که باشد داشته وجود پویایی متغیرهاي

malloc عملگر مثل , c++ , new در c این عمر طول چون شوند ایجاد 
  چون ( گیرند می قرار حافظه از دیگري بلوك در شود نمی اعالن داده اشیا
)  شوند می نگهداري heap در است متفاوت آنها عمر طول



 هاي نماد ها زبان از بسیاري : ریختی چند علیات وضعیت شدن مشخص ) ج
 + نماد مثالً  .کنند می استفاده مختلف عملیات تعیین براي را + مانند خاصی

 الحاق اعشاري، عدد دو جمع صحیح، عدد دو جمع عملیات مبین تواند می
 عملیات ها آرگومان نوع به توجه با که باشد مجموعه دو اجتماع یا رشته دو

  .شد خواهد تعیین نظر مورد

 چند با را مفهوم این ML .کرد تعریف همنام هاي برنامه زیر توان می ada در
  آرگومان نوع و ،تعداد ترتیب حسب بر تابع آن در که داد بسط کامل ریختی

 چند در ها اعالن اصلی هدف .باشد داشته مختلف سازیهاي پیاده تواند می ها

٣٠

  آرگومان نوع و ،تعداد ترتیب حسب بر تابع آن در که داد بسط کامل ریختی
 چند در ها اعالن اصلی هدف .باشد داشته مختلف سازیهاي پیاده تواند می ها

 کامپایل زمان در مترجم که شود می موجب ها اعالن که است این ریختی
 را شود می مشخص شده تعریف مجدداً  نماد وسیله به که را علمیاتی ، کردن
 .کند تعیین



a متیغر دو اعالن با کامپایلر c زبان مثالدر , b عملی چه که شود می متوجه  
 الزم اجرا زمان در بنابراین )اعشاري یا صحیح جمع( شود انجام a+b در

 در طرفی از . گیرد صورت باید عملیاتی چه که شود کنترل نیست
 شود تعیین باید اجرا زمان در ندارد وجود متغیر نوع اعالن چون اسمالتاك

  .است عملی نوع چه +

 کنترل انجام نویس، برنامه دیدگاه از اعالن هدف ترین مهم : نوع کنترل ) د
  .باشد می پویا نوع کنترل جاي به ایستا نوع

generic( شکلی چند – ریختی چند عملیات operation( : 

٣١

generic( شکلی چند – ریختی چند عملیات operation( : 

  عدد 2 جمع جهت تواند می + مثل خاصی سنبل سازي برنامه زبان یک در
real , integer به مجموعه 2 یاو مختلط عدد دو جمع ، رشته دو الحاق 

 خاصی هاي برنامه زیر آن هاي عملوند نوع به بسته که شود گرفته کار
 در را مفیدي اطالعات نوع هاي اعالن که ( شود فراهم باید آن اجراي براي
) .کند می فراهم ما براي جهت این



 : مثال

A(int x)

A(int x , int y)

A(int x , float y)

می قرار پوشش تحت را عملیات چندین که عملگري چنین به معموال 

٣٢

می قرار پوشش تحت را عملیات چندین که عملگري چنین به معموال 
over(گویند می شده بار پر عملگرها دهد lapping( جمع عملگر مثل . 

زبان در ML می گسترش کامل ریختی چند از استفاده با را مفهوم این 
 ارائه متفاوت هاي سازي پیاده با تابع نام یک زبان این در یعنی دهد

 پیاده از یکی نتایج و ها ورودي ترتیب ، تعداد انواع، به توجه با که میشود
  .شود می انجام ها سازي



 : ریختی چند کلی تعریف

 براي که متفاوت هاي سازي پیاده و یکسان نام با برنامه زیر چندین تعریف
 زمان در اینکه و گویند می ریختی چند را میشود نوشته خاص عمل یک
 ) سازي پیاده کدام( شوند گرفته کار به باید توابع این از یک کدام اجرا
 در .شود می انجام آن پارامترهاي نوع و ترتیب تعداد، توسط کار این

٣٣

 در .شود می انجام آن پارامترهاي نوع و ترتیب تعداد، توسط کار این
  براي آن سازي پیاده فقط است ثابت عملیات کل ریختی چند عملیات
  .بود خواهد متفاوت مختلف هاي ورودي

 برنامه زیر هاي نام که شود می داده امکان این نویس برنامه به ada زبان در
  اضافی معانی موجود عملگرهاي هاي نماد به و نماید تعریف را شده بار پر

 .کند ضمیمه را دیگري



  نوع تبدیل و نوع کنترل

  اطالعاتی شود می ساخته ها داده براي افزار سخت در که اي حافظه نمایش
 مبین تواند می بیتی دبناله این 11010101 مثالً  ندارد نوع به راجع

 سطح در نوع کنترل بنابراین .باشد ...و اعشاري صحیح نوع هر از اطالعات
 قادر افزار سخت سطح در معمولی کامپیوترهاي و ندارد وجود افزار سخت

.نیستند نوع خطاي تشیخص به

٣۴

.نیستند نوع خطاي تشیخص به

 نوع کنترل میتواند زبان که است  این باال سطح زبان از استفاده اصلی امتیاز 
  باشد محفوظ خطاها مقابل در و کند سازي پیاده عملیات تمام براي را

 ولی گیرد می انجام  عملیات ،اسمبلی مانند پایینی سطح هاي زبان در ولی
  اسمبلی پایین سطح زبان در نوع کنترل چون است معنی بی اش نتیجه
.ندارد وجود



 نوع کنترل - 5-4

 گیرد می انجام برنامه در که عملیاتی هر که است این نوع کنترل از منظور
 وجود نوع کنترل براي روش دو .باشد درست آن هاي آرگومان نوع و تعداد
  .دارد

  .گیرد می صورت اجرا زمان در نوع کنترل : )D.T.C( پویا نوع کنترل

٣۵

  .گیرد می صورت اجرا زمان در نوع کنترل : )D.T.C( پویا نوع کنترل

 )کامپایل( ترجمه زمان در نوع کنترل عمل :)S.T.C( ایستا نوع کنترل
.گیرد می صورت



  پویا نوع کنترل -1- 5-4

 عمل اجرا از قبل بالفاصله و شود می انجام اجرا زمان در پویا نوع کنترل
 چسب بر یک داده شی هر در پویا نوع کنترل در گیرد می صورت خاصی

 .کند می مشخص را داده شی آن نوع که گیرد می قرار نوع

 به نوع کنترل پرولوگ و لیسپ مانند سازي برنامه هاي زبان از برخی در

٣۶

 به نوع کنترل پرولوگ و لیسپ مانند سازي برنامه هاي زبان از برخی در
 در متغیرها نوع و شود نمی اعالن متغیرها ها زبان این در است پویا صورت

  پویا نوع کنترل باید حتما بنابراین کند تغییر میتواند برنامه اجراي حین
  بدون هاي زبان در .کند می تغییر اجرا حین در متغیرها نوع چون باشد

  .ندارند ثابتی نوع چون گویند نوع بدون را متغیرها اعالن،



 : پویا نوع کنترل مزایاي

برنامه اي، داده نوع اعالن تعریف به نیاز عدم علت  به :نویسی برنامه در پذیري انعطاف 
 .است آزاد  ها محدودیت از بسیاري از نویس

اجرا زمان در نوع تبدیل عمل گرفتن انجام  

نباشد نیاز مورد تواند می داده نوع هر براي اعالن تعریف.  

 : پویا نوع کنترل معایب

انواع پویا نوع کنترل چون است سخت آرگومان نوع خطاهاي تمام یافتن و زدایی اشکال 
 کنترل نشوند اجرا که عملیاتی لذا کند می کنترل عملیات اجراي زمان در را داده

٣٧

 کنترل نشوند اجرا که عملیاتی لذا کند می کنترل عملیات اجراي زمان در را داده
  .کرد تست توان نمی را ممکن اجرایی مسیرهاي تمام و شد نخواهند

نگهداري را برنامه  اجراي زمان در نوع به مربوط اطالعات بایست می پویا نوع کنترل در  
  .شود می مصرف بیشتري حافظه لذا کرد

ندرت به افزار سخت و شود سازي پیاده افزاري نرم صورت به بایست می پویا نوع کنترل 
 صورت باید عملی هر اجراي از قبل نوع کنترل که جا آن از کند می پشتیبانی آن از

.یابد می کاهش پویا نوع کنترل در برنامه اجراي سرعت لذا پذیرد



  ایستا نوع کنترل -5-4-2

هاي زبان مانند گیرد صورت ترجمه زمان در است ممکن نوع کنترل C ,
PASCAL

  : ایستا نوع کنترل مزایاي

تمام و شود می شامل را برنامه در موجود عملیات تمام ایستا نوع کنترل  
 انجام صورت بهترین به کردن چک عمل لذا .شوند می کنترل اجرایی مسیرهاي

  .شود می تر ساده نیز برنامه زدایی اشکال و گیرد می

٣٨

  .شود می تر ساده نیز برنامه زدایی اشکال و گیرد می

اجرا زمان در اي داده نوع اطالعات نگهداري جهت اضافی حافظه به نیاز عدم  

برنامه اجراي سرعت افزایش 

 : ایستا نوع کنترل معایب

کم پذیري انعطاف 

داده اشیا تمام براي اعالن تعریف به نیاز  



گذر در .گیرد می انجام کامپایل زمان در کنترل ، ایستا نوع کنترل در  : نکته 
 تعداد، عملیات هر براي و نوع داده، شی هر براي ها نماد جدول در کامپایلر اول

 نوع کنترل عمل دوم گذر در .کند می مشخص را ها آرگومان نوع و ترتیب
.پذیرد می صورت

 برنامه هاي اعالن از معموالً  ایستا نوع کنترل با ارتباط در نیاز مورد اطالعات 
.میشود گرفته زبان ساختارهاي یا نویس

٣٩

.میشود گرفته زبان ساختارهاي یا نویس

 از عبارتند اطالعات این از بعضی :  

 .باشد مشخص خروجی –ورودي آرگومان نوع ترتیب، تعداد، ، عمل هر براي : الف

  .تغییرکند اجرا حین در نباید داده شی نام متغیر هر براي ) ب

 داشته سازگاري تعریفش با باید شده تعریف ثابت هر : ثابت داده شی هر نوع ) ج
 .میگیرد قرار ها نماد جدول در اطالعات این ترجمه مراحل در .باشد









  ضمنی تبدیل و نوع تبدیل -5-4-3
  دو از یکی نباشد یکسان انتظار مورد نوع و آرگومان واقعی نوع ، نوع کنترل زمان در اگر

 : میگیرد صورت زیر عمل
برنامه ERROR به مربوط خاص عملیات و گیرد می ERROR شود می فراخوانی )  

 ) پیغام چاپ
کند تغییر آرگومان نوع تا گیرد می انجام نوع تبدیل عمل.  

  : دهند می انجام صورت دو به را نوع تبدیل زبانها اغلب
 فراخوانی نویس برنامه توسط توکار توابع اي مجموعه صورت به نوع تبدیل عمل : صریح
  .شود می

۴٣

  .شود می
  .شود می انجام زبان مترجم توسط خودکار صورت به نوع تبدیل عمل : ضمنی

INT نوع دو جمع هنگام C زبان در , FLOAT نوع INT طور به جمع عمل از قبل 
  .شود می float به تبدیل ضمنی

 می نامیده یافته ارتقا یا گسترش تبدیل نرود بین از اطالعاتی ضمنی، نوع تبدیل در اگر
  .شود

 می کننده محدود ضمنی تبدیل آن به برود بین از اطالعاتی ضمنی، نوع تبدیل در اگر
.گویند



 زمان اي حافظه نمایش در باشد الزم است ممکن نوع تبدیل عمل در : نکته
 در مثال عنوان به .گیرد صورت اي گسترده تغییرات شی یک اجراي
  براي .شوند یم ذخیره کاراکتري رشته صورت به اعداد PL/I و کوبول
 رشته اي حافظه نمایش ها، ماشین اغلب در اعداد این کردن جمع

  شود می پشتیبانی افزار سخت توسط که دودویی نمایش به باید کاراکتري

۴۴

  شود می پشتیبانی افزار سخت توسط که دودویی نمایش به باید کاراکتري
  به دودویی از باید دوباره نتیجه برگرداندن هنگام در .گردد تبدیل

 جمع عملیات از بیش نوع تبدیل عملیات نتیجه در شود تبدیل کاراکتري
 .گیرد می صوت



وجود زبان در ضمنی نوع تبدیل وجود مورد در متضاد فلسفه دو نکته 
 c در .ندارد وجود ضمنی نوع تبدیل گونه هیچ  ada و پاسکال در .دارد

 نویس برنامه آزادي ضمنی، نوع تبدیل .گیرد می صورت ضمنی نوع تبدیل
 نادرست اسامی مثل جزئی خطاهاي PL/I کامپایلر  مثالً کند می تر زیاد را

  .گیرد می نادیده را متغیرها

۴۵

  .گیرد می نادیده را متغیرها

ًدارد وجود نوع تبدیل در متضاد فلسفه 2 معموال. 

  شود نمی انجام نوعی تبدیل گونه هیچ تقریبا ADA و پاسکال در١.
 .دهد می خطا همیشه

 گونه هیچ امکان اینکه مگر هستند قانونی ها انواع تبدیل C زبان در٢.
.گیرد می خطا هم باز که باشد نداشته وجود تبدیلی



۴۶



5-5 - اولیه دهی مقدار و انتساب  
اثر ، تغییر این است داده شی یک به مقدار یک انقیاد تغییربراي اصلی عملیات ، انتساب 

c مانند ها زبان بعضی در .شود می محسوب عملیات جانبی , apl مقداري انتساب ، لیسپ و  
 داده نسبت مقدار از کپی یک حاوي که است اي داده شی یک مقدار این که گرداند می بر را

  .گرداند نمی بر را مقدراي انتساب عمل پاسکال زبان در ولی است شده

۴٧

در موجود مقدار از کپی یک integer2درinteger1 نمی بر را اي نتیجه و .گیرد می قرار  
)  است عملیات ضمنی اثر یک integer1 متغیر ( گرداند

در موجود مقدرا از کپی یک integer2درinteger1 داده شی و گیرد می قرار integer3 
 .است integer2 مقدار شامل که شود می ایجاد



  ولی باشد خطا پاسکال زبان در A:=B:=C مانند دستوري شود می باعث فوق موضوع
 نسبت A به سپس و B به را C مقدار و بوده درست C زبان در A=B=C دستور

  .دهد می

  :بگیرید نظر در را روبرو انتساب دستور :) مثال

X:=X

X نام داراي که اي داده شی در موجود مقدار  به:راست سمت X کند می مراجعه است 
  .گویند داده شی راست مقدار یا )انتساب عملگر( راست سمت مقدار را ارجاع این

X بود خواهد جدید مقدار حاوي که کند می مراجعه داده شی از محلی به :چپ سمت 

۴٨

X بود خواهد جدید مقدار حاوي که کند می مراجعه داده شی از محلی به :چپ سمت 
  .گویند داده شی چپ مقدار یا انتساب عملگر چپ سمت مقدار را ارجاع این

 : شود می تعریف زیر صورت به مرحله چهار در A=B انتساب عملیات

 کن حساب را عملوند اولین چپ مقدار١.

  کن حساب را عملوند عبارت دومین راست مقدار٢.

  بده نسبت چپ مقدار داده شی به را شده محاسبه راست مقدار٣.

  برگردان خروجی عنوان به را شده محاسبه راست مقدار۴.



A که بگیرید نظر در را A=B انتساب )مثال , B هستند گر اشاره دو آن در 
 شی چپ مقدار حاوي B راست مقدار گاه آن باشد گر اشاره یک B اگر

  اي داده شی به A راست مقدار یعنی A=B بنابراین .است دیگري داده
 به را B راست مقدار( .کند می اشاره آن به B راست مقدار که کند اشاره
 دیگري داده شی چپ مقدار ، B راست مقدار که بده نسبت A چپ مقدار
  ) است

۴٩

 دیگري داده شی چپ مقدار ، B راست مقدار که بده نسبت A چپ مقدار
  ) است





اولیه دهی مقدار 

هنوز ولی است شده ایجاد که است اي داده شی اولیه مقدار فاقد داده شی 
 یک اختصاص معناي به داده شی یک ایجاد .است نشده داده آن به مقداري

 ایجاد که اي داده شی هر ،APL مثل ها زبان بعضی در . است حافظه بلوك
 مثل ها زبان از دیگر بعضی در .کرد تعیین اولیه مقدار آن براي باید میشود
 متغیرهاي .میگیرد صورت انتساب دستور توسط اولیه دهی مقدار پاسکال

 نظر از . است نویسی برنامه در خطا بروز براي مهمی عامل اولیه مقدار فاقد

۵١

 متغیرهاي .میگیرد صورت انتساب دستور توسط اولیه دهی مقدار پاسکال
 نظر از . است نویسی برنامه در خطا بروز براي مهمی عامل اولیه مقدار فاقد

 اولیه مقدار ، متغیرها ایجاد از پس بالفاصله است بهتر برنامه اعتماد قابلیت
 مقدار توان می اعالن همراه به ADA زبان در مثال .دهیم نسبت ها آن به اي

.داد انجام اولیه دهی



 : دارد وجود ها زبان در اولیه هی مقدارد نوع دو

مقدار دادن براي الزم دستورات باید نویسی برنامه حالت این در که : صریح 
 .کند وارد برنامه در را متغیرها به اولیه

کند می تعیین را متغیر اولیه مقدار کامپایلر خود حالت این در که : ضمنی 
  .باشد NULL یا صفر میتواند اولیه مقدار این که

۵٢

  .باشد NULL یا صفر میتواند اولیه مقدار این که



  : ارزي هم و تساوي
  وجود زمینه این در مشکالتی ولی دارد وجود ها زبان اغلب در انتساب دستور چه اگر

  .بگیرید نظر در را ZORK زبان در زیر انتساب .شود برطرف باید که دارد

A    2+3
 معنا کدام از کند می مشخص A نوع دارند ها داده براي ایستا انواع که ییها زبان براي

 : شود استفاده
اگر A به 5 مقدار آنگاه باشد صحیح نوع از A شود می داده نسبت. 
اگر A شود می داده نسبت ”3+2“ عمل  آنگاه باشد عملیات نوع از. 

 آن به مقدار انتساب با A نوع و است پویا صورت به ها آن در انواع که هایی زبان براي
 شود می ابهام باعث فوق انتساب و است استفاده قابل معنا دو هر گردد می مشخص

۵٣

 آن به مقدار انتساب با A نوع و است پویا صورت به ها آن در انواع که هایی زبان براي
 شود می ابهام باعث فوق انتساب و است استفاده قابل معنا دو هر گردد می مشخص

  .افتد می اتفاق پرولوگ در دقیقا وضعیت این
(1  .شود داده نسبت ارز هم مقدار یعنی IS عملگر x IS 2+3 , x=5
(2 .است الگو انتساب معناي به := عملگر x:= 2+3 , x:=5
x در چون است درست 1 مورد is  x=5 با بعد و گیرد می 5 مقدار x متغیر 2+3

.شود می مقایسه
 به  3+2 الگوي انتساب معناي به = معناي ،x=2+3 در چون  است نادرست 2 مورد

.است نادرست حاصل شود می مقایسه x=5 با وقتی لذا است x متغیر



  اسکالر داده انواع -5-6

کامپیوتر افزار سخت معماري از و دارند صفت یک فقط اسکالر داده انواع 
char داده انواع مثل کنند می پیروي , int , float فقط صحیح نوع شی مثال 
 اسکالر داده انواع .است) 42 و 18 و 17 مثال( صحیح مقدار صفت یک داراي
 مرکب داده انواع .باشد می کاراکتر – بولین – اعشاري –صحیح انواع شامل

۵۴

 مرکب داده انواع .باشد می کاراکتر – بولین – اعشاري –صحیح انواع شامل
 از اي دنباله شامل ها رشته مثال عنوان به هستند صفت چندین شامل

  .باشد داشته را رشته طول مانند دیگري صفت است ممکن ولی کاراکترهاست
 پیاده کامپایلر توسط معموال که دارند تري پیچیده ساختار مرکب هاي داده

 رشته – ها آرایه شامل مرکب داده انواع .افزار سخت با نه و شوند می سازي
  .باشند می ها گر اشاره ها فایل -  ها



5-6-1 - صحیح انواع  

  : مشخصات

 یک شامل تنها و ندارد نوع از غیر صفتی معموال صحیح نوع از داده شی یک
 ترتیبی مجموعه یک صحیح انواع براي ممکن مقادیر مجموعه .است مقدار

 وجود صحیح نوع از کالس چهار c زبان در .است صحیح اعداد از متناهی

۵۵

 وجود صحیح نوع از کالس چهار c زبان در .است صحیح اعداد از متناهی
int : دارد , long , short , char .  





 : سازي پیاده
 رابطه و اتیبمحاس عملیات از اي مجموعه و افزار سخت حافظه نمایش توسط صحیح داده نوع

 .شوند می سازي پیاده صحیح مقادیر روي بر اي
 : دارد وجود صحیح داده نوع براي اي حافظه نمایش 3

 : توصیفگر بدون ) الف
 نمایش این .شود می ذخیره آن در مقدار فقط و ندارد اجرا زمان توصیفگر حافظه نمایش این

 مقادیر براي را ایستا نوع کنترل و ها اعالن زبان که شود می استفاده هایی زبان در حافظه
 فرترن و C مانند کند می فراهم صحیح

۵٧

  : شده ذخیره دیگر محل در توصیفگر : ب
 شده ذخیره حافظه از دیگري محل در توصیفگر و دارد اجرا زمان توصیفگر حافظه نمایش این

  .شود میاستفاده لیسپ در حافظه نمایش این .کند می اشاره آن به گري اشاره که است
 این آن  مزیت و شود می برابر دو صحیح داده شی براي الزم حافظه که است این آن عیب
 نمایش از استفاده .است سازي پیاده قابل افزاري سخت صورت به آن روي عملیات که است

.شود می عملیات سرعت افزایش باعث افزاري سخت





  : کلمه یک در مقدار و توصیفگر ) ج

  می جویی صرفه حافظه در لذا شود می ذخیره کلمه یک در مقدار و نوع توصیفگر
 توسط توصیفگر از را مقدار باید افزار سخت عملیات  استفاده براي ولی شود

 ب روش از ( . است کمتر عمل سرعت لذا کرد جدا یکدیگر از شیفت دستورات
)  شود می استفاده بیشتر

۵٩





  : ها بازه زیر
 : مشخصات

 هاي نمونه مانند هستند محدود بازه و صحیح مقادیر از اي دنباله شامل ها بازه زیر
  .است صحیح داده نوع ، نوع زیر ، بازه زیر :ada و پاسکال در زیر

۶١

  سازي پیاده
 : دارد سازي پیاده در مهم اثر دو بازه زیر انواع
 بازه زیر مقادیر شود می شامل را مقادیر از کمتري بازه چون : کمتر حافظه به نیاز

  .دارند نیاز کمتري هاي بیت معمولی صحیح مقادیر به نسبت
 دقیق نوع کنترل شود می باعث بازه زیر نوع از متغیر یک اعالن : بهتر نوع کنترل
  .گیرد صورت تري



month باشد صورت این به month متغییر اگر مثال عنوان به : 1 .. 12 
 : است غلط زیر دستور آنگاه

month=0

 کنترل موارد از بسیاري در .شود می داده تشخیص کامپایل زمان در خطا این
 : بگیرید نظر در را زیر انتساب مثال عنوان به .نیست ممکن بازه زیر نوع

۶٢

 : بگیرید نظر در را زیر انتساب مثال عنوان به .نیست ممکن بازه زیر نوع

Month= month+1



۶٣



  : سازي پیاده
 و ذخیره براي دارد بستگی افزار سخت به شناور ممیز حقیقی اعداد سازي پیاده نحوه ها زبان اکثر در

 شبیه فرمتی از کار این براي شود می استفاده IEEE754 استاندارد از شناور ممیز اعداد سازي پیاده
 ممیز اعداد براي را بیتی 64 و 32 استانداردIEEE754 استاندارد که .کنیم می استفاده علمی نماد

 : است زیر صورت به بیتی 64 و بیتی 32 فرمت کند می مشخص شناور

۶۴



  : بیتی 32 استاندارد

  : است فیلد سه شامل شناور ممیز حقیقی عدد هر بیتی 32 استاندارد در

  .است بودن مثبت معناي به صفر که بیتی یک عالمت فیلد  :S بیت

 به 127 مقدار  ، بیتی 32 حافظه در توان سازي ذخیره هنگام در یعنی 127 افزودنی با بیتی 8 ظاهري توان  : E بیت
 .است 127 تا -128 از دو توان معادل که 255 تا 0 بازه در گردد می ذخیره سپس و شده افزوده آن

 عدد ،2 مبناي در کنند می ذخیره شده نرمال صورت به را شناور ممیز اعداد معموال است بیتی 23 مانتیس  :M بیت
 نرمال0 /11011 ولی نیست نرمال00111/0 مثال براي باشد 1 اعشار قسمت بیت ترین ارزش با باید شده نرمال
  .است 1 همیشه شده نرمال عدد در مانتیس بیت اولین .است

E مقادیر به توجه با و کند می مشخص را عدد عالمت , M است زیر صورت به دقت مقدار.

۶۵



5-6-3 - ثابت ممیز حقیقی اعداد 

 : مشخصات

  از برخی براي .هستند شناور ممیز و صحیح داده اشیاي شامل ها افزار سخت اغلب
 اتفاق کردن گرد خطاي کنیم استفاده شناور ممیز از اگر حقیقی هاي داده

  .کرد استفاده ثابت ممیز از ها داده اینگونه براي میتوان . افتاد خواهد

 : سازي پیاده

 افزاري نرم صورت به یا شود پشتیبانی افزار سخت توسط مستقیماً  است ممکن
 نقطه و شوند می ذخیره صحیح صورت به اعداد اینگونه .گردد سازي شیبه

۶۶

 افزاري نرم صورت به یا شود پشتیبانی افزار سخت توسط مستقیماً  است ممکن
 نقطه و شوند می ذخیره صحیح صورت به اعداد اینگونه .گردد سازي شیبه
  . باشد10 /421 برابر X مقدار اگر .است اي داده شی آن صفت عنوان به اعشار
  برابر مقیاس فاکتور نام به صفتی حاوي X شی و 10421 برابر X راست مقدار

  با یعنی .دارد قرار اعشار نقطه از بعد رقم سه که است این معنایش و باشد 3
Value فرمول به توجه (X)=rvalue(x)*10-SF

Sf راست مقدار از نظر صرفx است 3 برابر هواره. 



  : داشت خواهیم خالصه طور به نهایت در

  اشاري اعداد

 که این به توجه با اعشاري اعداد .کند قبول را محدودي دامنه تواند می integer اعداد
 در ولی دهند می پوشش را متغیري دامنه .اند شده تشکیل توان و پایه قسمت دو از

 عدد دو تساوي شرط است ممکن زیرا داشت نخواهد باالیی خیلی دقت حال عین
  .شود می پشتیبانی افزار سخت نوع این .نشود برقرار اعشاري

 عملیات از برخی فقط باشد می integer اعداد روي عملیات مشابه آن روي عملیات
  ... و رساندن توان به عملیات مانند شود سازي شبیه افزار نرم توسط است ممکن

۶٧

  ... و رساندن توان به عملیات مانند شود سازي شبیه افزار نرم توسط است ممکن

  .نمود مشخص نویس برنامه توسط را اعشاري عدد دقت ارقام توان می ada زبان در

 : عددي داده انواع سایر

 بخش آنها از یکی که است اعداد از جفت یک از متشکل موهومی عدد : موهومی اعداد
 .دهد می نشان را موهومی بخش دیگري و حقیقی

.است صحیح عدد دو قسمت خارج گویا عدد : گویا اعداد







5-6-4- شمارشی نوع  

  : مشخصات

 لیست که شوند می مشخص نویس برنامه تعریف براساس شمارشی نوع مقادیر
 نیز شمارشی ثوابت نام به شمارشی نوع مقادیر .است مجزا مقادیر از مرتبی
 مورد مقادیر براي باید که را هایی لیترال اسامی نویس برنامه . شود می خوانده

 می مشخص اعالنی از استفاده با را آنها ترتیب همچنین و گیرند قرار استفاده
  صورت به #c  در نوع آن از متغییرهایی تعریف و شمارشی نوع از اي نمونه .کند
 : است زیر

٧٠

  صورت به   در نوع آن از متغییرهایی تعریف و شمارشی نوع از اي نمونه .کند
 : است زیر

Eunm studentclass (fresh , shop , junior , senior)

fresh هاي لیترال تعریف این , soph , junior , senior که کند می تعریف نیز را 
  .باشند می استفاده و کارگیري به قابل برنامه از جایی هر در

>( اي رابطه  عملیات :از عبارتند شمارشی داده نوع روي اصلی عملیات , > , =( 
 ترتیب به که ) قبلی ( predecessor و ) بعدي(successor عملیات و انتساب
.کنند می مشخص را بعدي و قبلی عناصر



 : سازي پیاده

 مقدار هر .است ساده بسیار شمارشی نوع از اي داده شی براي حافظه نمایش
  ... و 2 ، 1 ، 0 صحیح مقادیر وسیله به اجرا زمان در شمارشی دنباله در

  شمارشی نوع در مقادیر از کوچکی مجموعه فقط چون .است نمایش قابل
 ساده نیز صحیح مقادیر از آنها نمایش .نیستند منفی مقادیر و دارد وجود

٧١

 ساده نیز صحیح مقادیر از آنها نمایش .نیستند منفی مقادیر و دارد وجود
 مقدار چهار فقط ، شد تعریف باال در که class نوع ، مثال بعنوان . است تر

senior صورت به اجرا زمان در که است ممکن =3 , junior =2 ,
soph=1 , fresh=0 زبان در .شود می داده نمایش c این توان می 

  .داد تغییر را ترتیب



5-6-5- بولی نوع  

  : مشخصات

 .پذیرد می را false یا true مقدار دو از یکی که است اي داده اشیاي از متشکل
and : از عبارتند بولین داده نوع روي عملیات متداولترین , or , xor , nor ,
not and

 : سازي پیاده

 به نیاز که شرطی به است حافظه از بیت یک بولی داده شی براي حافظه نمایش
 نیست نمایش قابل حافظه در بیت یک چون .نباشد ها داده نوع براي توصیفگر

٧٢

 نیست نمایش قابل حافظه در بیت یک چون .نباشد ها داده نوع براي توصیفگر
 .شود می استفاده کلمه یا بایت مانند دهی آدرس قابل واحد یک از معموال
  .شوند می داده نمایش حافظه واحد این در روش دو به false یا true مقادیر

true=1 طوریکه به شود می استفاده مقادیر این براي خاصی بیت , false=0 و 
  .ماند می استفاده بدون کلمه یا بایت به مربوط هاي بیت بقیه

 صفر غیر مقدار و false دهنده نشان )کلمه یا بایت (حافظه واحد کل در صفر مقدار
 .است true دهنده نشان



  براي صحیح داده نوع از زبان این در .اند بولی نوع فاقد c مثل زبانها از بعضی
  غیر مقدار و false دهنده نشان صفر مقدار .شود می استفاده منظور این

 : ببینید را زیر دستورات . است true دهنده نشان صفر

Int flag ; 

Flag =7;

 انتساب اگر .شود می استفاده  عنوان به .نیست صفر با برابر  چون

٧٣

Flag =7;

 انتساب اگر .شود می استفاده true عنوان به .نیست صفر با برابر flag چون
flag=0 باشیم داشتبه را . flag ارزش داراي false روش این .بود خواهد 
  نوان ع به .دارد اشکاالتی بولی مقادیر جاي به صحیح مقادیر از استفاده

 or جاي به یا )&( بیتی and از )&&( منطقی and جاي به اگر مثال
 استفاده بیتی نقیص از )!( منطقی نقیص جاي به یا ، بیتی or از منطقی
.شد خواهد مواجه مشکل با کنید،



ببینید را زیر دستورات:

Int found;

Found=12;

٧۴



5-6-6- کاراکترها  

 : مشخصات

 کاراکتر یک آنها مقدار که آورد می وجود به را داده اشیاي کاراکتري داده نوع
 نوع صورت به معموال ممکن کاراکتري مقادیر از اي مجموعه .است

  .شود می گرفته نظر در زبان در شده تعریف شمارشی

 : سازي پیاده

٧۵

  .شود می گرفته نظر در زبان در شده تعریف شمارشی

 : سازي پیاده

 افزار سخت و عامل سیستم توسط همیشه کاراکتري هايداده مقادیر
 با شد، تعریف زبان توسط که کاراکتري نمایش اگر .شوند می پشتیبانی

  باشد یکسان شود می پشتیبانی افزار سخت توسط که کاراکتري نمایش
  شوند می داده نمایش افزار سخت در مستقیماً  نیز اي رابطه عملیات آنگاه

.شد خواهد سازي شبیه افزاري نرم هاي کد توسط یا



5-7- مرکب داده انواع 
5-7 -1 - کاراکتري هاي رشته  

  : نحو و مشخصات

  :رشته طراحی نکات

 داده نوع صورت به یا باشند کاراکترهاي از اي آرایه صورت به باید ها رشته آیا
 عملیات باشند کاراکترها از اي آرایه صورت به ها رشته اگر که کنید دقت  اولیه؟

٧۶

 داده نوع صورت به یا باشند کاراکترهاي از اي آرایه صورت به باید ها رشته آیا
 عملیات باشند کاراکترها از اي آرایه صورت به ها رشته اگر که کنید دقت  اولیه؟

 باشد اولیه داده نوع صورت به اگر ولی است پذیر امکان آن روي بر گذاي اندیس
  .نیست پذیر امکان

؟ باشد پویا یا ایستا باید ها رشته طول

ml هاي زبان در : نکته , prolog ولی است شده ارائه مستقیماً  اي رشته داده نوع 
, هاي زبان در ada , pascal از خطی آرایه عنوان به را کاراکتري رشته  

.گیرند می نظر در کاراکترها



  : شود می برخورد گونه سه طول نظر از کاراکتري هاي رشته با

 .گردد می مشخص رشته ایجاد هنگام در رشته طول : ) ایستا ( ثابت طول
#C و java در string کالس به مربوط ناپذیر تغییر اشیاي , c++ این از 
 ایجاد وقتی که است این ناپذیر تغییر شی از منظور که کنید دقت .اند دسته

 .نیست تغییر قابل شد

 کاراکتري رشته داده شی  : ) محدود پویاي طول( معین حد با متغیر طول
 .شود اعالن برنامه در که باشد داشته حداکثري طول است ممکن

 و کنند تغییر اجرا زمان در تواند می ها رشته طول :) پویا طول( متغیر طول

٧٧

 و کنند تغییر اجرا زمان در تواند می ها رشته طول :) پویا طول( متغیر طول
perl .شود نمی مشخص آن براي طول حداکثر , java script رشته نوع این از 

 سازي آزاد و تخصیص بار سر داراي ها رشته نوع این .کنند می استفاده ها
  .است زیاد ها آن انعطاف قابلیت ولی اند حافظه

  باید رشته انتهاي در .باشند می تر پیچیده کمی c  زبان در کاراکتري هاي رشته
 رشته که کند حاصل اطمینان باید نویس برنامه و گیرد قرار )0/( تهی کاراکتر

.شوند می ختم تهی به ها



 : از عبارتند ها آن از بعضی که است پذیر امکان ها رشته روي بر گوناگونی عملیات

ها رشته الحاق )concatenation( مانند strcat در c

مانند ها رشته در اي رابطه عملیات strcmp در c

اندیس از استفاده با رشته زیر انتخاب  

خروجی -ورودي بندي فرمت   

الگو تطابق با رشته زیر انتخاب  

پویا هاي رشته  

مانند اصلی رشته در رشته زیر اتتخاب strstr در c

٧٨

مانند اصلی رشته در رشته زیر اتتخاب strstr در c

  : سازي پیاده

  از اي فشرده بردار برايکه است شکلی همان حافظه نمایش ثابت طول با اي رشته براي
  از حافظه نمایش معین حد با متغیر طول رشته براي .شد استفاده ها کاراکتر

 شی در شده ذخیره فعلی طول و طول حداکثر حاوي که کند می استفاده توصیفگري
 طول داده اشیا پیوندي حافظه نمایش از توان می نامحدود هاي رشته براي .است داده
.کرد استفاده ثابت





  نویس برنامه داده اشیا و ها گر اشاره - 5-7-2

  می استفاده گر اشاره از یکدیگر به داده ءاشیا اتصال براي زبان هر در معموال
 داشته گر اشاره مورد در را زیر هاي ویژگی باید نویسی برنامه زبان .شود
 . انتخاب عمل - 3 ایجاد عمل -2 گر اشاره اولیه داده نوع -1 : باشد

 داده شی آدرس  شامل گر اشاره داده شی : گر اشاره اولیه ي داده نوع
 .است دیگر داده شی یک چپ مقدار شامل یعنی است دیگري

٨٠

 .است دیگر داده شی یک چپ مقدار شامل یعنی است دیگري

 انواع ، رکورد ،  آرایه مانند ثابت طول با داده اشیا براي : کردن ایجاد عمل
 جدید داده شی براي را حافظه از بلوکی کردن ایجاد عمل ، اولیه ي داده

  .گرداند می بر را آن چپ مقدار و کند می ایجاد

 گر اشاره که جایی محتویات تا شود می باعث عمل این  : دستیابی عملیات
 .شود دستیابی .کند می اشاره آن به



  : مشخصات

 آن با روش دو به و است دیگر اشیا هاي آدرس ها آن مقادیر که کند می تعریف را داده اشیا از اي دسته گر اشاره داده نوع
 : شود می برخورد ها

c،  پاسکال در روش این : کنند مراجعه داده شی نوع یک به فقط است ممکن ها گر اشاره ) الف , ada می استفاده 
  .است ممکن ایستا نوع کنترل و نوع اعالن ها آن در که شود

Int *p
 int نوع از داده شی یک چپ مقدار تواند می p مقدار که کند می مشخص int نوع .کند می معرفی گر اشاره را *p نوع 

 .باشد

 می استفاده اسمالتاك مانند هایی زبان در روش این : کند مراجعه داده شی نوع هر به است ممکن گر اشاره ) ب
  شود می انجام پویا نوع کنترل و هستند توصیفگر داراي اجرا حین در داده اشیا که شود

Void *p
 نوعی هر از داده شی یک چپ مقدارتواند می p مقدار که .کند می مشخص void نوع .کند می معرفی گر اشاره را p نوع

.باشد

٨١

 نوعی هر از داده شی یک چپ مقدارتواند می p مقدار که .کند می مشخص void نوع .کند می معرفی گر اشاره را p نوع
.باشد

 ایجاد جدید داده شی این به گري اشاره و دهد می تخصیص ثابت طول دادهشی براي را حافظه : کردن ایجاد عملیات
  .شود می ذخیره گر اشاره داده شی یک در که کند می

 را آن  چپ مقدار و گیرد قرار استفاده مورد int نوع از اي داده شی عوان به تا کن ایجاد را اي کلمه دو حافظه بلوك یک
  کن ذخیره pدر



  : کردن انتخاب عملیات

 برسیم نظر مورد ي داده شی به تا شود دنبال گر اشاره مقدار تا میدهد اجازه
 .شود می مشخص * با انتخاب عمل c زبان در

کند می اشاره آن به p که دارد دستیابی رکوردي از first عنصر به

 *p . first 

 : از عبارتند داد انجام تواند می ها گر اشاره مورد در که مهمی عملیات

 انتساب عملیات

٨٢

 انتساب عملیات

 محتویات به دستیابی عملیات

  اي رابطه و محاسباتی عملیات







سازي پیاده : 

آدرس شامل که شود می داده نمایش حافظه از محلی صورت به گر اشاره داده شی  
 شی دهنده نشان حافظه بلوك پایه آدرس آدرس این .است حافظه از دیگري محل
 مقادیر براي حافظه نمایش دو کند می اشاره محل آن به گر اشاره که است داده

  : شود می استفاده گر اشاره

حافظه بلوك واقعیآدرس است ممکن گر اشاره مقدار : مطلق دهی آدرس ) الف  
  .باشد داده شی به مروط

حافظه بلوك پایه آدرس از آفستی است ممکن گر اشاره مقدار  : نسبی آدرس ) ب 
  .است شده ایجاد آن در داده شی که باشد  هرم

٨۵

  .است شده ایجاد آن در داده شی که باشد  هرم

مطلق دهی آدرس معایب و مزایاي : 

از چون است تر کارآمد مطلق هاي آدرس طریق از داده شی به دسترسی و انتخاب  
 دهی آدرس عیب .کند می استفاده داده شی به دستیابی براي افزاري سخت عملیات

  حافظه در داده شی زیرا .شود می تر مشکل حافظه مدیریت که است این مطلق
 صورت به که اي داده اشیا از حافظه بازیابی که است این دیگر عیب .شود نمی جابجا
 منفرد صورت به داده اشیا این از یک هر زیرا است دشوار درآمده زباله هاي داده

 .شوند می بازیابی



نسبی دهی آدرس معایب و مزایا : 

 از بلوکی تخصیص مستلزم ، گر اشاره عنوان به نسبی آدرس از استفاده
 آدرس مزیت دهد انجام آن در دیگري تخصیص new که است حافظه

 نقاط بهزمان هر در را حافظه بلوك تواند می که است این نسبی دهی
 اي ناحیه کل با که است این دیگر مزیت داد حرکت حافظه از دلخواهی

٨۶

 اي ناحیه کل با که است این دیگر مزیت داد حرکت حافظه از دلخواهی
  شی یک صورت به توان می شود می ایجاد برنامه زیر به ورود هنگام به که

 تک براي حافظه بازیابی به نیازي ناحیه این داخل در .کرد برخورد داده
  بازیابی برنامه زیر از خروج هنگام به ناحیه کل چون نیست داده اشیا تک
  .شوند می



خالصه طور به مطلق و نسبی دهیآدرس مقایسه : 

 باال برنامه اجراي سرعت .دارد وجود باال کارایی مطلق دهی آدرس مورد در
  کارایی نسبی روش در ولی است حافظه در فیزیکی آدرس چون باشد می

 توسط باید محاسبه داده شی به دسترسی براي چون است پایین برنامه
base , offset گیرد صورت. 

٨٧

base , offset گیرد صورت. 

 در حالیکه در داد انتقال توان نمی را داده شی مطلق دهی آدرس روش در
  .داد انتقال راحتی به را داده شی توان می نسبی روش

 مطلق دهی آدرس مورد در سرگردان ارجاع و زباله مشکل حل ترمیم عملیات
.گیرد می صورت تر راحت نسبی روش در ولی گیرد می صورت سختی به



5-7-3- خروجی – ورودي و ها فایل  

  : باشد می مهم ویژگی دو با اي داده ساختمان فایل

 است ممکن و شود می تشکیل نوار یا دیسک مانند ثانویه حافظه روي بر -1
  .باشد ها داده ساختمان از بزرگتر بسیار

  .باشد بزرگ بسیار تواند می آن عمر طول -2

٨٨

  .باشد بزرگ بسیار تواند می آن عمر طول -2

 : از عبارتند ها فایل متداول انواع

اند ترتیبی هاي فایل ، ها فایل متداولترین.  

مستقیم دستیابی هاي فایل  

دار شاخص ترتیتبی هاي فایل  

متنی هاي فایل 



  دستیابی هاي فایل از زبانها اغلب اما .اند ترتیبی هاي فایل ، ها فایل ترین متداول
 ها فایل مهم کاربرد دو .میکننداستفاده دار شاخص ترتیبی هاي فایل مستقمی
 موقت حافظه و خارجی عملیات محیط در ها داده خروجی / ورودي : از عبارتند

 در ولی گویند رکورد را فایل عناصر .ندارد وجود کافی حافظه که مواقعی در
 .نشود اشتباه رکورد داده ساختمان با تا میکنیم نظر صرف اصطالح این از اینجا

  دستیابی نوشتن حالت در یا خواندن حالت در تواند می فایل : ترتیبی هاي فایل
 قبل را موقعیتی که دارد وجود فایل موقعیت گر اشاره یک حالت دو هر در .شود

  می تعیین فایل عنصر آخرین از بعد یا فایل عنصر دو بین ، فایل عنصر اولین از
 عنصر آخرین از بعد به همیشه ، فایل موقعیت گر اشاره نوشتن حالت در .کند

٨٩

 عنصر آخرین از بعد به همیشه ، فایل موقعیت گر اشاره نوشتن حالت در .کند
 اندازه به را فایل و نوشت محل آن در را صرينع توان می و کند می اشاره فایل
 هر در تواند می فایل موقعیت گر اشاره خواندن حالت در .داد بسط عنصر یک

  این در .داد انجام محل آن در را خواندن عمل توان می و باشد فایل از اي نقطه
  خواندن عمل از پس حالت دو هر در کرد اضافه را جدیدي عنصر نمیتوان حالت

  اشاره بعدي عنصر موقعیت به تا کند می حرکت فایل موقعیت گر اشاره نوشتن یا
  انتهاي به گوییم می گیرد قرار فایل عنصر آخرین از بعد گر اشاره این اگر .کند
  .رسیدیم فایل



 : از عبارتند ترتیبی هاي فایل روي بر اصلی عملیات

کردن باز 

خواندن  

نوشتن  

فایل انتهاي تست

٩٠

فایل انتهاي تست

بستن  



  : مستقیم دستیابی هاي فایل

  . شوند می بازیابی دارد قرار فایل در که ترتیبی به عناصر ، ترتیبی فایل در
 دارد وجود فایل موقعیت گر اشاره جابجایی براي محدودي عملیات چه اگر
  فایل .است ممکن غیر عناصر به تصادفی دستیابی ، ها فایل این در ولی

 به عنصر هر به توان می که شود می دستیابی طوري مستقیم دستیابی

٩١

 به عنصر هر به توان می که شود می دستیابی طوري مستقیم دستیابی
 انتخاب براي که اندیسی ) رکورد و آرایه مثل( یافت دست تصادفی طور
 صحیح مقدار یک است ممکن که دارد نام کلید .رود می کار به عنصر یک

 که است معمولی اندیس باشد صحیح مقدار یک اگر باشد دیگري شناسه یا
 مستقیم دستیابی فایل چون اما .میرود کار به فایل از عنصري تعیین براي

 انتخاب عملیات و فایل سازي پیاده .شود می ذخیره ثانویه حافظه در
  .است آرایه از متفاوت



 : دار شاخص ترتیبی فایل

  امکان طوریکه به است مستقیم دستیابی فایل شبیه دار شاخص ترتیبی فایل
 جود و شد انتخاب تصادفی طور به که عنصري از شروع با ، ترتیتبی دستیابی

 عملیات .شود خوانده انتخاب 27 کلید با عنصري اگر مثال عنوان به .دارد
  جاي به .کند انتخاب ترتیب به را بعدي عنصر است ممکن بعدي خواندن

  ترتیبی هاي سازمان بین را اي مصالحه فایل سازمان این .کلید مقدار دادن
 .آورد می وجود به محض مستقیم دستیابی با محض

 : فایل سازي پیاده

٩٢

 .آورد می وجود به محض مستقیم دستیابی با محض

 : فایل سازي پیاده

  آنها مدیریت و ها فایل به مربوط عملیات همه انجام مسئول سازي پیاده جهت از
  را هایی مکانیزم باید سازي برنامه زبان یک .باشد می عامل سیستم عهده به

  .باشد داشته عامل سیستم و نویس برنامه با ارتباط برقراري جهت

File) نام به فضایی .شود می باز فایل یک وقتی تر جزئی دید از information
table ) FIT یابد می تخصیص فایل هر براي بافر عنوان به فضایی همچنین و.



FIT: و فایل اندازه و رسانی روز به آخرین تاریخ فایل نام جدول این در  
 ذخیره دستگاه روي نوشتن و خواندن هاي محل جمله از دیگر مشخصات

  .شود می داشته نگه اطالعات بازیابی و

Buffer : عمل نوشتن و خواندن براي صف یک عنوان به حافظه این  
 انتقال خارجی دستگاه به اطالعات بافر شدن خالی یا پر صورت در  .میکند

٩٣

 انتقال خارجی دستگاه به اطالعات بافر شدن خالی یا پر صورت در  .میکند
.شود می منتقل بافر داخل به آن از یا و شود دادهمی



٩۴


