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دادهایانواعطراحی3-3

۱3۹۶-سیدناصررضوی-انواعدادهای-برنامهنویسیباجاوا



۳

برنامهنویسیاجزای

۱3۹۶-سیدناصررضوی-انواعدادهای-برنامهنویسیباجاوا

primitive data types assignment statements

Math Text I/O

conditionals and loops

arrays

graphics, sound, and image I/O

functions and modules

objects

any program you might want to write

ایجاد انواع داده ای
مورد نیاز خودتان
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شیگرابرنامهنویسی

۱3۹۶-سیدناصررضوی-انواعدادهای-برنامهنویسیباجاوا

[فعل گرا].رویه ایبرنامه نویسی
دهدانجامراکاراینبگوکامپیوتربه.
دهدانجامراکارآنبگوکامپیوتربه.

استواقعیدنیایازشبیه سازییکنرم افزار.کِیالنفلسفه.
می کندکارچگونهواقعیدنیایمی دانیم(تقریباً)ما.
واقعیدنیایمدل سازیبراینرم افزارطراحی.

[اسم گرا].شی گرابرنامه نویسی
داده ایانواعمحوربربرنامه نویسیالگوییک.
هستندراه حلیامسئلهدامنهازبخشیکهچیزهاییکردنمشخص.
نمونهمتغیرهای:می دانندراچیزهاییدنیادراشیا.
متدها:می دهندانجامراکارهاییدنیادراشیا.
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کِیالن

۱3۹۶-سیدناصررضوی-انواعدادهای-برنامهنویسیباجاوا

[70دههزیراکس،].کِیالن
برنامه نویسیزبانآورندهپدیدSmalltalk.

شی گرابرنامه نویسیامروزی،کاربرگرافیکیواسط هایلپ تاپ،:ایده ها.

الن کِی
2003جایزه تورینگ 

«.استنشدهشروعهنوزکامپیوتریانقالب»

«.استآنابداعآیندهپیش بینیبرایروشبهترین»

«.ستینیهدف دارکافیاندازهبهنمی خوری،شکستمواقعازدرصد90حداقلاگر»

آلن کِی--



۶

پنهانسازی

۱3۹۶-سیدناصررضوی-انواعدادهای-برنامهنویسیباجاوا

آن هارویبرانجامقابلعملیاتومقادیرازمجموعه ای.داده اینوع.
گیتار،سیمماتریس،بردار،مختلط،عددرشته،.مثال...

داده اینوعدرونیبازنماییپنهان سازی.شدهپنهان سازیداده اینوع.

طراحیمشخصاتازپیاده سازیجداسازی.
استداده هاآنرویبرکردنعملبرایکدهاییوداده هابازنماییکنندهفراهمکالسیک.
می کنداستفاده«سیاهجعبه»یکصورتبهداده اینوعازمشترییک.
یکAPIمی کندمشخصراکالسومشتریمیانقرارداد.

تاسشدهپیاده سازیچگونهبدانیدنیستالزمداده اینوعیکازاستفادهبرای.آخرسخن.
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شهودیمعنای

۱3۹۶-سیدناصررضوی-انواعدادهای-برنامهنویسیباجاوا

یسیواسط برنامه نومشتری
تنظیم صدا•
تغییر کانال•
رتنظیم تصوی•

پیاده سازی
المپ پرتوی کاتدی•
تفنگ الکترونی•
پوند241وزن •

د چگونه مشتری باید بدان
داز واسط استفاده کن

ا پیاده سازی باید بداند چه واسطی ر
پیاده سازی کند

.وافق کنندمشتری و پیاده سازی باید از قبل بر روی واسط ت
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شهودیمعنای

۱3۹۶-سیدناصررضوی-انواعدادهای-برنامهنویسیباجاوا

یسیواسط برنامه نومشتری
تنظیم صدا•
تغییر کانال•
رتنظیم تصوی•

پیاده سازی
صفحه نمایش پالسما•
قابل نصب روی دیوار•
اینچ4عمق •

د چگونه مشتری باید بدان
داز واسط استفاده کن

ا پیاده سازی باید بداند چه واسطی ر
پیاده سازی کند

.یر مشتری جایگزین کردباید بتوان یک پیاده سازی بهتر را بدون نیاز به تغی



۹

شمارندهدادهاینوع

۱3۹۶-سیدناصررضوی-انواعدادهای-برنامهنویسیباجاوا

الکترونیکیآرایشمارشبرایداده اینوعیک.شمارنده.

public class Counter {

public int count;

public final String name;

public Counter(String id) { name = id;    }

public void increment()   { count++;      }

public int value()        { return count; }

}

Counter c = new Counter("Volusia County");

c.count = -16022;

معتبرمشتریبرنامهیک.

منفیآرایتعدادچیست؟مشکل.س!



۱0

شمارندهدادهاینوع

۱3۹۶-سیدناصررضوی-انواعدادهای-برنامهنویسیباجاوا

الکترونیکیآرایشمارشبرایشدهپنهان سازیداده اینوعیک.شمارنده.

public class Counter {

private int count;

private final String name;

public Counter(String id) { name = id;    }

public void increment()   { count++;      }

public int value()        { return count; }

}

Counter c = new Counter("Volusia County");

c.count = -16022;

نمی شودکامپایلزیربرنامه.

می ماندباقیسازگارحالتیکدرهموارهمتغیرهرمقدارکهاینتضمین.مزیت.



۱۱

داخلیبازنماییتغییر

۱3۹۶-سیدناصررضوی-انواعدادهای-برنامهنویسیباجاوا

پنهان سازی.
دستیابیاصالح گرازاستفادهبارادادهبازنماییprivateکنپنهان.

دستیابیاصالح گرازاستفادهباراواسطpublicبدهقرارمشتری هادیدمعرضدر.

public class Complex {

private final double re, im;

public Complex(double re, double im) { … }

public double abs()                  { … }

public Complex plus(Complex b)       { … }

public Complex times(Complex b)      { … }

public String toString()             { … }

}

مشتریبرنامه هایتغییربهنیازبدونداخلیبازنماییتغییر.مزیت.

قطبیمثالً به مختصات



۱2

!نزندستولیبخواه

۱3۹۶-سیدناصررضوی-انواعدادهای-برنامهنویسیباجاوا

شدهپنهان سازیداده ایانواع.
بدهانجاممی خواهیکاریهرداده هابهزدندستبدون.

کنددست کاریراداده هایشبخواهمربوطهشیازعوض،در.

ادل گلدبرگ
ACMرئیس پیشین 

Smalltalkاز توسعه دهندگان 

«. بخواه ولی دست نزن» 

می کندساده تررابرنامه هادرکونگهداریحوزه،کردنمحدود.درس.



۱۳

ناپذیریتغییر

۱3۹۶-سیدناصررضوی-انواعدادهای-برنامهنویسیباجاوا

کندتغییرنمی   توانددیگرشدنایجادازپسشیمقدار.ناپذیرتغییرداده های.

mutable immutable

Picture Charge

Histogram Color

Turtle Stopwatch

StockAccount Complex

Counter String

Arrays primitive types



۱4

معایبومزایا:ناپذیریتغییر

۱3۹۶-سیدناصررضوی-انواعدادهای-برنامهنویسیباجاوا

کندتغییرنمی   توانددیگرشدنایجادازپسشیمقدار.ناپذیرتغییرداده های.

مزایا.
مستعارنامبهمربوطخطاهایازاجتناب.
برنامهازاشکال زداییکردنساده تر.
دهدتغییررامقادیرمی تواندکهکدحوزهکردنمحدود.
آنهاکردنتغییرمورددرنگرانیبدونمتدهابهاشیاارسال.

شودایجادجدیدشییکبایدمقدار،هرازایبه.ایراد.
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finalدستیابیاصالحگر

۱3۹۶-سیدناصررضوی-انواعدادهای-برنامهنویسیباجاوا

اصالح گرfinal.عنوانبهنمونهمتغیریکاعالنfinalمی توانیدتنهاشماکهاستمعنااینبه
(سازندهیکدرمثالً).کنیدمقداردهیرامتغیرآنباریک

public class Counter {

private final String name;

private int count;

...

}

مزایا.
ناپذیریتغییرتضمینبهکمک.
تصادفیتغییراتازجلوگیری.

اشکال زداییکردنساده تر.

ین پس از ایجاد شی، مقدار ا
.واهد کردمتغیر دیگر تغییر نخ

راخوانی مقدار این متغیر می تواند با ف
.متدهای نمونه تغییر کند



۱۶

برداردادهاینوع

۱3۹۶-سیدناصررضوی-انواعدادهای-برنامهنویسیباجاوا

[کارتزینمختصات].حقیقیاعدادازدنباله ای.مقادیرمجموعه

public class Vector

Vector(double[] a) ایجاد یک بردار با مختصات داده شده

Vector plus(Vector b) bمحاسبه مجموع این بردار و بردار 

Vector minus(Vector b) bمحاسبه تفریق این بردار و بردار 

Vector times(double t) tضرب اسکالر این بردار در عدد 

double dot(Vector b) bضرب نقطه ای این بردار و بردار 

double magnitude() اندازه این بردارمحاسبه

Vector direction() بردار واحد هم جهت با این بردار

double cartesian(int i) ام از این بردارiمختصات کارتزین 

String toString() بازنمایی رشته ای

x = (0, 3, 4, 0), y = (0, -3, 1, -4)



۱7

کاربردها:برداردادهاینوع

۱3۹۶-سیدناصررضوی-انواعدادهای-برنامهنویسیباجاوا

کاربردپربسیارریاضیمدلیک.اهمیت.

کاربردها.
آمار.
خطیجبر.
شباهتجستجویوخوشه بندی.
گشتاورحرکت،اندازهشتاب،سرعت،نیرو،نمایش.
...
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پیادهسازی:برداردادهاینوع

۱3۹۶-سیدناصررضوی-انواعدادهای-برنامهنویسیباجاوا

public class Vector {

private int N;

private double[] coords;
متغیرهای عضو

public Vector(double[] a) {

N = a.length;

coords = new double[N];

for (int i = 0; i < N; i++)

coords[i] = a[i];

} سازنده

public double dot(Vector b) {

double sum = 0.0;

for (int i = 0; i < N; i++)

sum += (coords[i] * b.coords[i]);

return sum;

}

public Vector plus(Vector b) {

double[] c = new double[N];

for (int i = 0; i < N; i++)

c[i] = coords[i] + b.coords[i];

return new Vector(c);

} متدها



۱۹

پیادهسازی:برداردادهاینوع

۱3۹۶-سیدناصررضوی-انواعدادهای-برنامهنویسیباجاوا

}

public Vector times(double t) {

double[] c = new double[N];

for (int i = 0; i < N; i++)

c[i] = t * coords[i];

return new Vector(c);

}

public double magnitude() {

return Math.sqrt(this.dot(this));

}

public Vector direction() {

return this.times(1.0 / this.magnitude());

}

...
متدها

اشاره گرthis.متدکنندهفراخوانیشیبهاشاره گریک.
متدوقتی.مثالa.magnitude()اشاره گرمی شود،فراخوانیthisوسیلهبهشدهارجاعشیبرایدیگرنامیکaاست.


