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  הקדמה 1

  

  

ידי היכולת לבצע  ־קוד כללי מאופיין על .כלליותאחת התכונות החשובות של קוד הכתוב היטב היא 

כלליות מסייעת בידינו להגיע אל כמה מיעדי הנדסת התוכנה . משימה שכיחה בהקשרים מגוונים

בשפות רבות קיימים מנגנונים המאפשרים לכתוב קוד , כן ־על. גמישות לשינויים ובהירות: החשובים

כלל  נרי בדרך־'מגוון השיטות לתכנות ג. 2.1 בסעיף נרי נמצא 'דיון כללי אודות תכנות ג .נרי'או ג, כללי

מתייחס , אותו נזכיר רבות בעבודה, מופע המושג .)צורתיות רב־ (פולימורפיזםמאוגדות תחת המושג 

  .משמעותו שונה במקצת, עבור כל סוג פולימורפיזם. ליצירת אובייקט מסוים מתוך תבנית כללית

  

: להלן (NET Common Language Runtime. ־נכתב עבור הנריות ש'הגזו נדון במנגנון בעבודה 

CLR .(־ה CLRביניים  ־הוא מורכב משפת, דהיינו.  הוא מכונה וירטואלית)MSIL (מהדר מוJIT) Just-

In-Time( ,־אשר הופך את ה ILולא , נריות ברמה זו'הבחירה להטמיע את הג .ומריץ אותו,  לקוד מכונה

כל , משום כך. ריצה ־כגון טיפוסי זמן, נעוצה בתכונות הדינמיות המרכיבות את המנגנון, רמת המהדרב

 ,♯Cנעסוק בשפה , בפרט. יכולה לעשות שימוש במנגנון זה, CLR ־שפה אשר לה נכתב מהדר עבור ה

  .נריות בה'ובהטמעת הג

  

 ייד ־על,  באמצעות מערכת הירושההייתה, הדרך היחידה לכתוב קוד כללי, CLR ־בגרסאות קודמות של ה

 CLR ־מאחר וכל המחלקות ב. עצמים ־בכל שפה מונחיתהמושרשת  תכונה –טיפוסים  ־תתשימוש ב

שיכלו , Hashtable ־ וArrayListנתונים כגון  ־היה ניתן ליצור מבני, Objectהאם  ־נורשות ממחלקת

 ?נריות'מנגנון הגב יש צורך, אם כן, מדוע ).זמנית ־ואף מספר טיפוסים בו(כל טיפוס , למעשה, להכיל

  .2.2 סעיף את זאת נחקור ב? כיצד הוא משתלב עם מנגנון הירושה

  

כאשר מתכננים מערכת התומכת בטיפוסים . נריות לשפה משפיעה בעיקר על מערכת הטיפוסים'הוספת ג

אלו רכיבים יוכלו לקבל ,  פרמטרי הטיפוסיםמיוצגיםד כיצ: ביניהם, יש לחשוב על כמה גורמים, נריים'ג

ובנאותות מערכת ,  דן בהשפעות אלו3  קפר. ריצה איך הם ייצוגו בזמן־ו, )פונקציות, למשל(פרמטרים 

  .פרמטר טיפוס ונסביר את המושג , נרחיב על פולימורפיזם פרמטרי3.1  בסעיף .CLR ־הטיפוסים של ה

  

  .נריות בשפות שונות'ר הטמעות של גשווה מספנבחן ונ, 4 בפרק , לבסוף

  

  !קריאה מהנה
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  נריות בשפות תכנות'ג 2

  

  נרי'דיון כללי אודות תכנות ג 2.1

  

.  כלליים ואבסטרקטיים מהגדרת מבני נתונים ואלגוריתמיםתמורכבה, הוא פרדיגמת תכנותנרי 'תכנות ג

 םם וייצוגימבני, אלגוריתמים, נתונים: נרי לארבע מחלקות'נוכל לחלק את ההפשטות שמספק תכנות ג

  . ממחלקות אלותנבהיר למה הכוונה בכל אח. [7] 

  

נה נובעות כל שממ, זוהי ההפשטה המרכזית.  מתייחסות לטיפוסים אותן מגדירה השפההפשטות נתונים

מערכת נריות ו'ג דיון מפורט על .מערכת הטיפוסים של השפהלמאחר והיא נוגעת ישירות , השאר

  .3 הטיפוסים נמצא בפרק 

  

דוגמא .  שלהן סדרת אלגוריתמים משותפים, הן משפחות של הפשטות נתוניםהפשטות אלגוריתמיות

הנתונים  הפועלות על מבחר מבני־, STL של algorithm ספרית יות בטובה לכך היא המתודות המצו

  .STL ־בש

  

 הן מייצגות חפיפה בין כמה הפשטות ; אף הן משפחות של הפשטות נתוניםהפשטות מבניות

המכילים פעולות כגון (רצף רשימה מקושרת היא החפיפה שבין אלגוריתמי : לדוגמא .אלגוריתמיות

  . )פעולות כגון מציאת האיבר הבא(המטפלים ברשימות מקושרות לבין אלגוריתמים )  חיפוש

  

ייצוג מחסנית באמצעות רשימה , לדוגמא.  מתייחסות למיפוי בין שתי הפשטות מבניותהפשטות ייצוגיות

  .מקושרת

  

בו ניתן להשתמש שוב ושוב בהקשרים רבים , ברורוקוד קומפקטי  יאפשר כתיבת שילוב טוב של כל אלו

  .ושונים
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  ♯C ־ ובCLR ־נריות ב'ג 2.2

להסתמך על היה עלינו , נריים'מנת לממש מבנים ג על־. נריות' בגCLR בגרסותיו הראשונות לא תמך ה־

ניתן היה , Object, אם  קיימת מחלקת־CLR  מאחר וב־.)2טיפוסים פולימורפיזם באמצעות תתי־(ירושה 

נריות 'ידי הוספת ג להרוויח על־, אם כן, ניתןמה .  כל טיפוסלהכילליצור מבני נתונים ואלגוריתמים שיכלו 

  :הסיבות המרכזיות הנה כמה מן ?לשפה

  

הקוד . נציג דוגמא לכך. ניתן לתפוס יותר תקלות בזמן קומפילציהנריות 'באמצעות ג :בטיחות ואמינות

  .ריצה זמן־ ב3חריגהאך יעלה , הבא יתקפל

  
Hashtable hashTable = new Hashtable(); 

hashTable.Add(1, "one"); 

int i = (int)hashTable[1]; 

  נרי'ריצה בקוד לא ג שגיאת זמן־: 1 איור

  

מגדירים בעת ,  אותם יוכל להכילהטיפוסיםשאת , נרי' משתמש במבנה נתונים ג2 איורהקוד ב, תולעומ

אינם בשורה השלישית   משני צדי ההשמה הטיפוסים– יהכן תוצג כאן שגיאת קומפילצ  על־.יצירתו

  .מתאימים

  
Dictionary<int,string> dict = new Dictionary<int,string>(); 

dict.Add(1, "one"); 

int i = dict[1]; 

  נריות'שגיאת קומפילציה בעקבות שימוש בג: 2 איור

  

  .לייצר מבנה משותף לאוסף של הפשטות תוכנהחיד ניתן  ינרי'באמצעות טיפוס ג :יכולת הבעה

) המרות טיפוסים מפורשות( explicit casts אין צורך ב־, כפי שניתן לראות בדוגמא שלעיל: בהירות

  .נרית'כאשר משתמשים במחלקה הג

 נחסכות עלויות, כן כמו־. ריצה הופכות למיותרות במרבית המקרים בדיקות טיפוסים בזמן־: יעילות

boxingו־  unboxing עבור value types .נרחיב בהמשך עודעל כך .  

  

                                                 
  .פולימורפיזם פרמטריבניגוד ל, טיפוסים  לציון פולימורפיזם של תתי־פולימורפיזםבמהלך העבודה נשתמש במונח  2
3 InvalidCastException –היא מהווה עדות להסתמכות על טיפוסי . ם חריגה זו הנה אופיינית לשימוש בפולימופריז

  .ריצה זמן־
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קיימים יתרונות , 4 כפי שנראה בפרק .  ולא במהדר אינה שרירותיתCLR נריות ב־'הבחירה למקם את הג

נריות עבור 'ים בגהתומכלשפות נוספות  מהדרים )יחסית(ניתן ליצור בקלות , יתירה מזאת .וחסרונות לכך

  .)CTS(החושף עבורן מערכת טיפוסים משותפת , CLR ה־
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  והטמעהתכנון 2.2.1

  

  :CLR  [3] [3] נריות ב־'להלן כמה נקודות עיקריות בתכנון ובהטמעה של ג

 

ומתודות ) structs(מבנים , )interfaces(ממשקים , )classes(הצהרות פולימורפיות של מחלקות  .1

)methods .(הצהרה על מחלקת המייצגת רשימה, לדוגמא: 

 

class List<T> 

{ 

    public List() { … } 

    void Add(T item) { … } 

    T Item(int index) { … } 

} 

  נרית'דוגמא למחלקה ג: 3 איור

 

 reflection4 מנגנון ה־, כן על־.  אינה סטאטיתCLR הטיפוסים של ה־מערכת : ריצה טיפוסי זמן־ .2

 <List<intניתן להבחין בין אובייקט , למשל. נריים'מנת להכיל מידע אודות טיפוסים ג על־, הורחב

 .<List<Tנרי 'ואף לדעת כי שניהם מופעים של הטיפוס הג, ריצה  בזמן־<List<stringלבין 

 הגבלות .הטלת הגבלות על פרמטרי הטיפוסים: )bounded polymorphism (פולימורפיזם חסום .3

או שילוב של טיפוס ) valueכל טיפוס מסוג  reference( ,struct)כל טיפוס מסוג  (class: אפשריות

 ).constructor(ניתן לחייב קיום בנאי , כן כמו־. וממשקים מסוימים

ם במחלקה מסוימת כולם יכולים להיות האם וממשקים הממומשי מחלקת־: יחסים עם מערכת הירושה .4

 .נריות במחלקה יורשת'גמתודות ניתן לעקוף ; נריים'מופעים של טיפוסים ג

ות יכולות לקרוא לעצמן נריות עצמאי'נרית והן מתודות ג'הן מתודות של מחלקה ג: רקורסיה .5

 .רקורסיבית

 .פי דרישה ריצה ויצירת הקוד המתאים על־ יצירת מופעי טיפוסים בזמן־ .6

אשר הפרמטרים שלו הנם , נרי'נריים של טיפוס ג'עבור כל המופעים הג: שיתוף קוד בין מופעים .7

שגודלם בזיכרון , מאחר ומדובר במצביעים,  נוצר עותק אחד של הקוד בזיכרוןreference טיפוסי 

 .כאשר הם אינם תואמים) specialization( נוצרים מופעים שונים value types עבור .תמיד זהה

 .boxing אין שימוש ב־ .8

  

 

                                                 
  .ריצה וכן יצירת מופעים של טיפוסים בזמן־, ריצה מנגנון זה מאפשר קבלת מידע אודות טיפוסים בזמן־ 4
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  MSIL שינויים ב־ 2.2.2

  

לא היה צורך , כפי שניתן לראות. היה צורך לשנות את שפת הביניים, CLR נריות ב־'מנת לתמוך בג על־

המכונה הוירטואלית החדשה יכולה , כלומר (השינויים אינם שוברים קוד קיים, כן כמו־. בשינויים רבים

  .)ינוילהריץ קוד של גרסאות קודמות ללא ש

  

 .נותרו כמות שהן) ldargכגון (טיפוסים  הוראות שהיו חסרות־ .1

. נריים'עתה יכולות גם לקבל מופעים של טיפוסים ג, הוראות שקיבלו טיפוסים כפרמטרים .2

 ). מתייחס לפרמטר הראשון0!, לדוגמא(פי מיקומם  ההתייחסות לפרמטרי הטיפוסים נעשית על־

 השתיים הראשונות נועדו .unbox.any  ו־ldelem.any ,stelem.any: נוספו הוראות חדשות .3

 .על השלישית נרחיב להלן. לגישה אל איברים במערך מטיפוס כלשהו

 :נריים'הגדרת טיפוסים ג .4
.class List<T> { … } 
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  Unboxing  ו־Boxing: ריצה יתרונות זמן־ 2.2.3

  

המרות כאלו  (reference אל טיפוס value מתייחס לדרך בה ניתן להמיר טיפוסי Boxingהמונח 

בעוד שמשתני , stack  ממוקמים ב־valueמשתנים של טיפוסי ). מנגנון הירושהאפשריות בזכות 

referenceממוקמים ב־  heap ,כדי להעביר משתנים מטיפוסי , כן ועל־valueל־  heap , יש צורך ליצור

 משמעותה העתקת משתנה ,unboxing, הפעולה ההפוכה.  ומכאן המונח–אותם " עוטף"אובייקט חדש ש

  ).castבאמצעות  (stack  אל ה־heap מן ה־

  
int i = 123; 

object o = i; // i is boxed 

 

object o = 123; 

int i = (int)o; // o is unboxed 

  Unboxing ־ ולBoxing ־דוגמא ל: 4 איור

וביצוע , )עלות יצירת אובייקט( מהשמה 20קר פי  יboxingביצוע , Framework פי התיעוד של ה־ על־

unboxing עלות ה־( מהשמה 4 יקר פי cast.(לכן ברור מדוע נרצה לחסוך בעלויות אלו .  

העל  על כל הנתונים היה להיות מטיפוס־, נריות'נריים ללא שימוש בג'כדי ליצור מבני נתונים ג, כאמור

Object .ם מטיפוסי ו למבנים אלו נתונינכאשר הכנס, לכןvalue ,היה צורך ב־ boxingוב־  unboxing .

אנו יוצרים מבנה , אין צורך בירושה: בעיה זו אינה קיימת, נריות'במבני הנתונים העושים שימוש בג

  .בכך אנו חוסכים את כל העלויות שהוזכרו לעילו, נתונים עם הטיפוס הדרוש לנו

  :5שנים לעומת אלו של החדשיםנציג תוכנית הבודקת את ביצועי מבני הנתונים הי

  
using System; 

using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

 

delegate void Method(); 

 

class Test 

{ 

    public string name; 

    public Method code; 

 

    public Test(string name, Method code) 

    { 

        this.name = name; 

                                                 
 .anonymous delegates: 2 גרסא ♯Cקוד זה עושה שימוש בתכונה חדשה נוספת של  5
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        this.code = code; 

    } 

} 

 

class Program 

{ 

    static void RunTests(params Test[] tests) 

    { 

        for (int i = 0; i < tests.Length; ++i) 

            tests[i].code(); 

        for (int i = 0; i < tests.Length; ++i) 

        { 

            DateTime start = DateTime.Now; 

            for (int j = 0; j < 1000; ++j) tests[i].code(); 

            TimeSpan time = DateTime.Now - start; 

            Console.WriteLine("{0}: {1}ms", 

                tests[i].name.PadRight(20), 

                time.Milliseconds); 

            Console.WriteLine(); 

        } 

    } 

 

    static void Main(string[] args) 

    { 

        Console.WriteLine(); 

        RunTests(new Test[] 

        { 

            new Test("ArrayList of string", delegate 

            { 

                ArrayList list = new ArrayList(); 

                for(int i = 0; i < 10000; ++i) 

                { 

                    list.Add("hello"); 

                    string s = (string)list[0]; 

                    list.RemoveAt(0); 

                } 

            }), 

            new Test("ArrayList of int", delegate 

            { 

                ArrayList list = new ArrayList(); 

                for(int i = 0; i < 10000; ++i) 

                { 

                    list.Add(123); 

                    int x = (int)list[0]; 

                    list.RemoveAt(0); 

                } 
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            }), 

            new Test("List of string", delegate 

            { 

                List<string> list = new List<string>(); 

                for(int i = 0; i < 10000; ++i) 

                { 

                    list.Add("hello"); 

                    string s = list[0]; 

                    list.RemoveAt(0); 

                } 

            }), 

            new Test("List of int", delegate 

            { 

                List<int> list = new List<int>(); 

                for(int i = 0; i < 10000; ++i) 

                { 

                    list.Add(123); 

                    int x = list[0]; 

                    list.RemoveAt(0); 

                } 

            }) 

        }); 

    } 

} 

 נריים' גקוד לבדיקת יעילות של מבני נתונים: 5 איור

  

  :דוגמת הרצה

  
ArrayList of string : 421ms 

 

ArrayList of int    : 593ms 

 

List of string      : 328ms 

 

List of int         : 187ms 

5 איורדוגמא לפלט של התוכנית מ: 6 איור

  

אך הוא אינו משמעותי כמו , 6קיים הבדל, referenceשהנו טיפוס , stringבמקרה של , כפי שניתן לראות

  ! כאן החיסכון הוא פי שלוש– valueשהנו טיפוס , intבמקרה של 

  

                                                 
  .string אל object מ־ castעדיין מתבצע , boxing ההבדל קיים משום שלמרות שאין צורך ב־ 6
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  )Code Sharing(שיתוף קוד  2.2.4

  

ר בדיוק אותו צנו, נרית'של מחלקה או מתודה ג) תראו יו(שיתוף קוד משמעותו היא כי עבור שני מופעים 

 של templates  מנגנון ה־.הרחבת מאקרו הטכניקה השניה לפולימורפיזם פרמטרי מכונה .קוד מכונה

C++ל־.  עובד בשיטה השניה ADA 83 ,מאחר והגדרת השפה , היו קיימים מהדרים משני הסוגים, למשל

הראשונה חסכונית , למשל; חת מהשיטות יתרונות וחסרונות לכל א.לא ציינה באיזו שיטה יש להשתמש

 code  הפך את הבחירה ב־CLR אופיו הדינאמי של ה־. ואילו השניה יעילה יותר מבחינת זמן, בזיכרון

sharingלכמעט טריוויאלית .  

  

  ?CLR  ב־code sharingמתבצע כיצד 

  

, MethodTable7ע אל מבנה המכונה  יש מצביעים בעלי גודל קבוheap ב־המצויים לכל האובייקטים 

. הוא מכיל רשימה של מתודות ומצביעים אל הייצוג שלהן בקוד, בין היתר. המתאר את טיפוס האובייקט

עדיין לא עבורה כאשר מפעילים מתודה . JIT קוד עבור מהדר ה־על קוד מכונה או על  להצביעאלו יכולים 

  .בינייםמתבצעת קומפילציה של קוד ה, יּוצר קוד מכונה

  

 JIT מנוע ה־, referenceנרית עם פרמטר טיפוס מסוג 'כאשר נעשית קריאה בפעם הראשונה למתודה ג

את המצביע הזה . המכיל מידע על הטיפוס, ויות לפרמטר הטיפוס במצביע מיוחדיחליף את כל ההתייחס

  .ור טיפוסים תואמיםניתן לייצר קוד מכונה זהה עב,  עתה.מתודההמועבר למקבלים מתוך ארגומנט נסתר 

  

.  בעלי מבנה דומהstructsוכן ) מאחר וכולם מצביעים (reference types טיפוסים תואמים הם כל ה־

כמו ,  יכול להיות זההvalueלמרות שגודל של שני משתנים מסוג ( מייצרים קוד נפרד value typesעבור 

 ששיטת העברת הפרמטרים למתודות משום, בחרו שלא לשתף את הקוד שלהם, float  ו־intבמקרה של 

  ).שונה

  

 first-classרקורסיה פולימורפית ופולימורפיזם : לגישה דינאמית זו יש יתרונות על הגישה הסטאטית

הזו מונעת ייצור של קוד " עצלה"השיטה ה, כמו כן. ליישום בצורה סטאטיתלא ניתנים ) 3 ראה פרק (

  .ובכך נחסכים זמן ומקום, י שימוששלא בא ליד

  

                                                 
  .vtableמבנה זה מכונה לעתים  7
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  Framework מחלקות ומתודות חדשות ב־ 2.2.5

  

.  היא ספריה המכילה אלפי מחלקות ומתודות עבור תחומים רביםNET Framework Class Library. ה־

להלן כמה דוגמאות .  הורחבה לעשות שימוש במנגנוןFramework גם ה־, CLR נריות ל־'עם הוספת הג

  .דשימושיות במיוח

  

נריות של מבני הנתונים מאפשרות ליצור מופעים עם ' הגרסאות הג):Collections(מבני נתונים 

וכן ) boxing  או ב־casts אין צורך ב־(הרווח הנו ביעילות זמן ריצה , כאמור לעיל. טיפוסים מסוימים

כפי שניתן , לוטיןלא נוכל לקבל מבנה נתונים הטרוגני לח, ברם. באיתור שגיאות כבר בזמן הקומפילציה

  .Objectכאשר כל העצמים במבנה הנתונים הנם מן הטיפוס 

  

  

  נריות'ג מבנה נתונים מבוסס־  ירושה מבנה נתונים מבוסס־

CollectionBase Collection<T> 

Comparer Comparer<T> 

Hashtable Dictionary<K, V> 

Queue Queue<T> 

ArrayList List<T> 

   משני הסוגים מקביליםדוגמאות למבני נתונים: 7 איור

  

כמה והיא הורחבה עם , NET.  מחלקה זו משמשת בסיס לכל המערכים ב־):System.Array(מערכים 

  .Schemeהמזכירות במידה רבה פעולות על רשימות בשפות פונקציונליות כדוגמת , נריות'מתודות ג

  

  תאור  Scheme מקבילה ב־  פרמטרים המתודה

ConvertAll  הממירה טיפוס מתודה
  אחד לאחר

map  מחזירה מערך המורכב
מתוצאת פעולת 

המתודה על כל איברי 
  המערך המקורי

FindAll פרדיקט  filter  מחזירה מערך של כל
האיברים שעונים כן 

  לפרדיקט

ForEach  מתודה המקבלת
פרמטר מטיפוס איברי 

  המערך

for-each  מבצעת פעולה על כל
  יבר במערךא

TrueForAll בודקת האם הפרדיקט  –  פרדיקט
 מתקיים לכל האיברים

  System.Array נריות ב־'מתודות ג :8 איור

  

  . גודל דינמיי בעלכיםהמשמשת ליצירת מער, <List<Tנעיר רק כי מתודות דומות קיימות גם במחלקה 
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 value:  מתחלקים לשני סוגיםCTS הטיפוסים ב־, כור כז):Nullable Types(טיפוסים אפיסים 

המסמל כי הם , )המחדל שלהם זו אף ברירת־ (NULL יכולים לקבל את הערך האחרונים. reference ו־

במיוחד במסדי (במערכות רבות . 8 אינם יכולים לקבל ערך זהvalueאולם טיפוסי , אינם מכילים ערך

מנת לגשר על  על־, ולכן, NULL כן יכולים לקבל את הערך integersטיפוסים כגון , )נתונים חיצוניים

 פשוטה והגדרת). כמובן, value types  מוגבל ל־Tכאשר  (<Nullable<T בשם נרי'מבנה גיצרו , הפער

  :9מאוד

  

  
public struct Nullable<T> where T : struct 

{ 

    T value; 

    bool hasValue; 

} 

  <Nullable<Tהמבנה  :9 איור

  

החליטו להקל עוד יותר על משתמשי  ♯Cמתכנני ". לאפסם" שניתן valueמבנה זה מאפשר ליצור טיפוסי 

  :המהדר מבצע את התרגום הבא. ויצרו תחביר חדש עבור טיפוסים אלו, השפה

  
int? i = null; 

if (i == null) 

{ 

    i = 1; 

} 

  תחביר חדש עבור טיפוסים אפיסים :10 איור

  

  :הקוד המתקבל הנו. סימן השאלה לאחר שם הטיפוס עושה את כל ההבדל

  
Nullable<int> i = new Nullable<int>(); 

if (!i.HasValue) 

{ 

    i = new Nullable<int>(1); 

} 

  תרגום בעת הידור של טיפוסים אפיסים :11 איור

                                                 
  . תמיד יהיה ערך כלשהוvalueלטיפוסי . ולכן יכולים שלא להצביע על כלום,  הנם למעשה מצביעיםreferenceשהרי טיפוסי  8
ולאחר יצירתו לא ניתן , immutableהמבנה הוא , למעשה. מנת להעביר את העיקר על־, המבנה המוצג כאן הופשט מעט 9

  ).11 איור' ר(אלא רק ליצור מבנה חדש , לשנות את ערכי השדות
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  נריות'שובי מספרים באמצעות גחי 2.2.6

  

 על כך נדון .++C של templates  לבין מנגנון ה־CLR נריות של ה־'בין הגמים הבדלים רבים קיי

נגדיר , ראשית. ועל משמעותו בחישובי מספרים,  כאן נעמוד על הבדל מהותי אחד.4.1 בהרחבה בסעיף 

,  כלשהומספרשתקבל פרמטר טיפוס המציין , נרית' ג)או מחלקה (מתודהברצוננו ליצור : את הבעיה

האב המשותף היחיד . על המייצג מספר טיפוס־אין  Framework ב־. ותוכל לבצע עליו חישובים שונים

טיפוס זה אינו מכיל פעולות , וכידוע, Objectהנו ) ' וגוInt32 ,Single(לכל טיפוסי המספרים 

כיצד ? שיקבל רק מספרים, להגביל את פרמטר הטיפוס, אם כן,  כיצד נוכל.ר וכפלכגון חיבו, אריתמטיות

  ? מטיפוס זהנוכל להשתמש בפעולות אריתמטיות על משתנים

,  של המתודהמופע מסויםמאחד והגבלת הטיפוסים נעשית בזמן הידור ,  בעיה זו אינה קיימת++C ב־

ניתן לכאורה , דהיינו. 10נקבל הודעות שגיאה, אם אין התאמה.  המופעלות באותו מופעהפעולותולפי 

מאחר והגבלת הטיפוסים נעשית בצורה נרמזת , להפעיל כל מתודה וכל אופרטור על פרמטר הטיפוס

)implicit( .נריות ב־'אופי הג CLR אינו מאפשר גמישות שכזו )יצירת המופעים משום ש, בין היתר

 explicitיצירת : קיימות שתי אפשרויות, ר טיפוס כדי להפעיל מתודה על פרמט.)ריצה נעשית בזמן־

constraintריצה   או שימוש במידע על טיפוסים בזמן־)Reflection( ,ידי  על־cast . נהיר כי האפשרות

במיוחד כאשר אנו מעוניינים בחישובי , )ריצה ואף עלולה להפיק חריגות בזמן־ (האחרונה הנה יקרה למדי

  . האפשרות הראשונה אינה קיימת עבור מספרים.םהמאופיינים במהירות, מספרים

, עזר עבור כל טיפוסי המספרים הוא לבנות מחלקות־, )[2]  המתבסס על ([17] אחד הפיתרונות לבעיה זו 

ממשק זה יכיל את . <ICalculator<Tנבנה ממשק בשם , ראשית. שיאפשרו לבצע את החישובים

יש לממש את הממשק עבור כל טיפוסי המספרים ,  עתה.) ועודAdd ,Multiply (הפעולות האריתמטיות

 פרמטרי שנינעביר , נרית בה נרצה לבצע חישובים'בכל מחלקה או מתודה ג, לבסוף. בהם נרצה להשתמש

  :לדוגמא. ומחלקת החישוב התואמת לו, טיפוס המספר עצמו: טיפוסים

  
public interface ICalculator<T> 

{ 

    T Add(T a, T b); 

} 

 

public struct DoubleCalculator : ICalculator<double> 

{  

    public double Add(double a, double b) { return a + b; } 

} 

 

public static T Sum<T, C>(List<T> list) 

                                                 
 ... ידעו להבין++Cרק המנוסים שבמתכנתי , פי רוב על־, אותן 10
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    where T : new() 

    where C : ICalculator<T>, new() 

{ 

    C calc = new C(); 

    T sum = new T(); 

    for (int i = 0; i < list.Count; i++) 

        sum = calc.Add(sum, list[i]); 

    return sum; 

} 

  נריות' מספרים עם גדוגמא לחישובי :12 איור

  

 ICalculator רק Sumניתן להעביר למתודה ,  כראויconstraint  הגדרת ה־יש לשים לב כי באמצעות

  :כצפוי,  פשוטה יותר++C יצירת פונקציה דומה ב־. Tהמתאים לטיפוס 

  
template<class T> 

T Sum(vector<T> list) 

{ 

 T sum = 0; 

 for(int i = 0; i < list.size(); ++i) 

  sum += list.at(i); 

 return sum; 

} 

 C++ Templates מספרים עם פונקציה לחישובי: 13 איור

  

או כזה שאינו יכול לקבל את  ("+"להפעיל פונקציה זו על טיפוס שאינו תומך באופרטור ננסה אם רק 

  .נקבל שגיאת קומפילציה, )0הערך 

  

שיכיל את הפעולות , ספריםעל עבור כל טיפוסי המ ייתכן כי בגרסאות הבאות יחליטו לממש ממשק־

אם פחות נאה גם , הפיתרון המוצג כאן יעיל מאוד, עד אז. ובכך תפתר הבעיה לחלוטין, האריתמטיות

  .מבחינה סינטקטית
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  נריות ומערכת הטיפוסים'ג 3

  

  פולימורפיזם פרמטרי 3.1

  

 קיימים .ים מתייחס לשיטת תכנות בה ניתן להשתמש בקוד יחיד עבור טיפוסים שונפולימורפיזםהמונח 

  :[4] כמה סוגים של פולימורפיזם 

  

נוכל להגדיר פונקציות המקבלות ,  באמצעות שימוש במערכת הירושה:טיפוסים פולימורפיזם של תת־

  .הטיפוסים שלו טיפוס ואת כל תתי־כפרמטר 

  

, יפוסים במקום בטיפוסים של ממשט ידי שימוש במשתני־ נרי על־' יצירת קוד ג:פולימורפיזם פרמטרי

 first-classאשר החזק ביניהם הוא , סוגים  סוג זה מתחלק לכמה תתי־.והחלפתם בעת יצירת המופע

polymorphism.לאחר של כל מופע זהה פעולתו מאופיין בכך ש פולימורפיזם פרמטרי.  

  

דוגמא . הגות שונה בכל מופעכאן מתאפשרת התנ, בניגוד לפולימורפיזם פרמטרי :הוק זם אד־פולימורפי

  ).overloading(לכך היא העמסת פונקציות 

  

כל אלו שהוזכרו נוכל למצוא את ♯C  ב־, למעשה. בשפה אחת יכולים להופיע כמה סוגים של פולימורפיזם

  .לעיל
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3.1.1 System F  

  

System F  [4]  [4[ תחשיב למדא פולימורפיולכן יש המכנים אותו (של תחשיב למדא הוא הרחבה( ,

 System Fהפולימורפיזם של . מנת למלאם בשלב מאוחר יותר על־, טיפוסים מביטוייםהוצאת המאפשר 

כוונת מושג זה היא כי פרמטר הטיפוס יכול להתייחס אף לטיפוס שאותו . impredicativeמכונה לעתים 

  .הוא מגדיר

 

  :System F  לעומת מקבילותיהן ב־ת בתחשיב למדאופונקצידוגמאות ללהלן כמה 

  

  System F  תחשיב למדא הפונקציה

x. זהות xλ  . : .x xτ λ τΛ  

) הרכבה )( ). .f x f f xλ λ( )( ). : . : .f x f f xτ λ τ τ λ τΛ →
  System F לפונקציות ב־דוגמאות : 14 איור

  

, כאשר נתקלים בפונקציה פולימורפית:  היא כזו של העברת טיפוסיםSystem Fסמנטיקת הפעולה של 

פעולה שכזו עלולה , ברור כי בשפות תכנות אמיתיות,  אולם.מחליפים את פרמטר הטיפוס בגוף הפונקציה

 typeלבצע ,  נעשתה בעת הקומפילציהלאחר שבדיקת הטיפוסים, ניתן, כן על־. לגרור בעיות בביצועים

erasure .לפונקציות אין כאשר , דהיינו, פיתרון זה יעבוד בשפה שהיא פונקציונלית טהורהside-effects. 

  :מנגנון חריגותאם נוסיף לשפה , לדוגמא

let f = ( τΛ .error) in 0 

אם נמחק את , אולם. לא יוערך כלל error אחר ו־מ, ולא יעלה חריגה, 0ביטוי זה יקבל את הערך 

  :הטיפוסים

let f = error in 0 

מאחר והן , מכאן נסיק כי להפשטות הטיפוסים יש תפקיד סמנטי חשוב. חריגה אכן תעלההנהיר כי 

  . של ביטויים אלוside-effects גם את ה־, ועקב כך, מעכבות הערכת ביטויים
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  )Constraints(הגבלת טיפוסים  3.1.2

  

אנו מגדירים מראש משפחה של טיפוסים עליהם תפעלנה המתודות , טיפוסים בפולימורפיזם של תתי־

  .שלנו

לעתים קרובות נדרש להגביל אלו טיפוסים יכולים להחליף את פרמטרי , גם בפולימורפיזם פרמטרי

הגדרה מרומזת בעת , טיפוסים שימוש בתתי־: [15] , [5] קיימות כמה גישות . הטיפוסים אותם הגדרנו

  .where clauses11  ו־, יצירת המופע

  .where clausesנרחיב כאן על ). §4.1 , §2.2.6 (לשתי השיטות הראשונות חסרונות שנידונו בעבודה זו 

באמצעות משפטי .  מורכב מרשימה של שמות וחתימות המתודות הדרושות לפרמטר טיפוסwhereמשפט 

whereמאחר ולקומפיילר יש כל המידע הדרוש רק ,  ניתן לתמוך בקומפילציה נפרדת של מודולים

  .מחתימת הטיפוס

  

  ):♯Cקוד בתחביר של  פסאודו־(להלן דוגמא 

  
class Set<T> where T : has bool Equals(T), 

    has int Compare(T) 

{ 

    ... 

} 

 

  

 

                                                 

  .♯C  כפי שהם מופיעים ב־whereאין הכוונה כאן למשפטי  11
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  נרית'נאותות מערכת טיפוסים ג 3.2

  

  :[18]   מוגדרת כך)Soundness(נאותות תכונת ה

 

 שטיפוסו vתקבל ערך ,  תסתייםpאם וכאשר , τ הוא pטיפוס התוכנית אם , pלכל תוכנית 

  .קבוצת חריגות מוגדרת היטב או שתעלה חריגה מתוך ,τיהא 

  

 משום ? מדוע זה חשוב.הריצה מתואמות זו עם זו תכונה זו אומרת כי מערכת הטיפוסים ומערכת זמן־

  .  לא תציג שגיאות מסוימות,אשר עברה את בדיקת הטיפוסים בעת הקומפילציה, שאנו מצפים שתוכנית

מערכת טיפוסים  אינה בעלת־) C ה מ־כאשר מדובר בטיפוסים אותם ירש, ++Cואף  (Cהשפה , לדוגמא

המידע שיתקבל במשתנה כזה . float ולהמירו למצביע לטיפוס intנוכל לקחת מצביע לטיפוס . נאותה

  .12אבל השפה אינה מזהירה אותנו כלל במקרה זה, משמעות הוא חסר־

 בדיקת טיפוסים  קיים דיסוננס משמעותי בין;טריוויאליתהוכחת נאותות של שפה יכולה להיות משימה לא 

השניה עשויה לבדוק אותו מספר , הראשונה בודקת את הקוד פעם אחת: הריצה לבין סביבת זמן־טית אסט

  ).במקרה של רקורסיה, למשל(פעמים  של בר

  

  

                                                 
אך בכל אופן אין זה חלק פורמלי , כאשר מבצעים המרה כזו!) אך לא שגיאה(זהרה ייתכן שמהדרים מסוימים כן יתנו א 12

 .בשפה

- 21 - 



  CLR נאותות מערכת הטיפוסים של ה־ 3.2.1

  

 ;ביניהןהריצה מגשרת מעל הפער ש אל סביבת זמן־ CLR מערכת הטיפוסים של ה־הקרבה הסמנטית של 

שפה זו מקבילה . MSIL, למעשה מתבצע תרגום שלו לשפת ביניים, ♯Cכאשר אנו מהדרים קוד של 

בזמן . הטיפוסים אותם הגדרנו בשפה העילית מתורגמים ישירות לשפת הביניים. ♯C כמעט לחלוטין ל־

. יפוסים זמיניםכל הט, Reflection באמצעות מנגנון ה־, אולם גם אז, לשפת מכונהמתבצע הידור , הריצה

ליצור גם ניתן . מחלקות ועוד, על מתודות, ניתן לקבל מידע מדויק על טיפוס של משתנה כלשהו, דהיינו

  .מופעים של טיפוסים בצורה דינמית

מאחר , אולם. נקבל שגיאת קומפילציה:  אינן אפשריות כאןC המרות טיפוסים כמו אלו שאפשריים ב־

  :הטיפוסים על בודק־" להערים"ניתן , ולכל הטיפוסים אב משותף
  

string s = "123"; 

object o = s; 

int i = (int)o; 

  הטיפוסים עקיפת בודק־: 15 איור

  

י פ על־, כלומר. InvalidCastExceptionתזרק החריגה , בעת הרצת הקוד, אולם, קוד זה יתקמפל

  .הנאותות נשמרת, ההגדרה

  

הוכחת  .נריים'טיפוסים גלתמוך בכדי , Reflection גם מנגנון ה־הורחב , CLR ל־נריות 'עם הוספת הג

  .[8]   ניתן למצוא ב־CLR נריות ב־'נאותות מלאה לג
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  שונותנריות בשפות 'השוואה סמנטית בין ג 4
  

4.1 C♯ ,Ada ,C++־ ו Java  

 האיור הבא מתאר את .Boost14ספריית הגרפים של חלק מועל , 13[16] נתבסס על , עבור השוואה זו

  : והיחסים ביניהםהמחלקות,  בהם נשתמשהאלגוריתמים

  

 
  תאור ויזואלי של ספריית הגרפים: 16 איור

  

                                                 
קיימים כמה הבדלים מהותיים בין הטמעה זו להטמעה . CLR נריות ב־'הטיפוס של ג אב־, Gyroעבודה זו מסתמכת על  13

  .יקון המסקנות המוצגות שםתוך ת, נריות'אלא רק נתייחס לגרסא הסופית של הג, לא נעמוד על טיבם כאן. הסופית
  .doc/graph/libs/org.boost.www://http/ראה  14
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מאחר ואינו נחוץ להדגמת , קוד בתוך המתודותללא ה (♯C נציג את ההטמעה של הספריה ב־, ראשית

  ):נריות'השימוש בג

  
using System; 

using System.Collections.Generic; 

 

public interface IVertexListGraph<Vertex, VertexIterator> 

    where VertexIterator : IEnumerable<Vertex> 

{ 

    VertexIterator GetVertices(); 

    int GetVertexCount(); 

} 

 

public interface IIndicenceGraph<Vertex, Edge,         

        OutEdgeIterator> 

    where OutEdgeIterator : IEnumerable<Edge> 

{ 

    OutEdgeIterator GetOutEdges(Vertex v); 

    int GetOutDegree(Vertex v); 

} 

 

public interface IGraphEdge<T> 

{ 

    /* ... */ 

} 

 

public interface IVisitor<G, Vertex, Edge> 

{ 

    /* ... */ 

} 

 

public class AdjacencyList : IVertexListGraph<int,  

        IEnumerable<int>>, 

    IIndicenceGraph<int, AdjacencyListEdge<int>,  

        IEnumerable<AdjacencyListEdge<int>>> 

{ 

    private List<List<int>> adjLists; 

 

    #region IVertexListGraph<int,IEnumerable<int>> Members 

 

    public IEnumerable<int> GetVertices() 

    { 

        /* ... */ 

    } 
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    public int GetVertexCount() 

    { 

        /* ... */ 

    } 

 

    #endregion 

 

    #region IIndicenceGraph Members 

 

    public IEnumerable<AdjacencyListEdge<int>>  

        GetOutEdges(int v) 

    { 

        /* ... */ 

    } 

 

    public int GetOutDegree(int v) 

    { 

        /* ... */ 

    } 

 

    #endregion 

} 

 

public class AdjacencyListEdge<T> : IGraphEdge<T> 

{ 

    /* ... */ 

} 

 

public enum ColorValue 

{ 

    White, 

    Gray, 

    Black, 

} 

 

public class BfsVisitor<G, Vertex, Edge> : 

    IVisitor<G, Vertex, Edge> 

{ 

    /* ... */ 

} 

 

public static class Algorithms 

{ 

    public static void BreadthFirstSearch<G, Vertex, Edge, 

            VertexIterator, OutEdgeIterator, ColorMap,    

            Visitor> 
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        (G g, Vertex s, ColorMap c, Visitor vis) 

        where G : IVertexListGraph<Vertex, VertexIterator>, 

            IIndicenceGraph<Vertex, Edge, OutEdgeIterator> 

        where Edge : IGraphEdge<Vertex> 

        where VertexIterator : IEnumerable<Vertex> 

        where OutEdgeIterator : IEnumerable<Edge> 

        where ColorMap : Dictionary<Vertex, ColorValue> 

        where Visitor : BfsVisitor<G, Vertex, Edge> 

    { 

        /* ... */ 

    } 

} 

  ♯C ספריית הגרפים ב־: 17 איור
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4.1.1 Java  

  

 Java  ב־constraintsהבעת , למשל. עם הבדלי תחביר קטנים, יהיה דומה מאוד Java [11]הקוד עבור 

  :נעשית באופן הבא

 [11]

class MyClass<T implements MyIterface> { ... } 

  

  : נמצאים מתחת אל פני השטחJava  ל־♯Cההבדלים המהותיים בין 

 הסיבה למימוש זה היא ).Type Erasure" (מחיקת טיפוסים" ממומשת באמצעות Java נריות ב־'הג 

 הטיפוסים נמחקים בעת, בשיטה זו. כדי לשמור על תאימות מלאה לאחור של המכונה הוירטואלית

 וכן בדיקות castsובמקומות המתאימים מתווספים , Object האב ־מוחלפים בטיפוס, הקומפילציה

 ברור כי בשיטה זו אנו מאבדים את כל ).instanceofבאמצעות האופרטור (טיפוסים דינאמיות 

 מוסיף לקוד Javaמפיילר של  הקו.2.2.3 כפי שהודגמו בסעיף , נריות'יתרונות הביצועים שיש לג

annotations ,המאפשרות למנגנון ה־ reflectionבניגוד , אולם.  לקבל מידע על טיפוסים בזמן ריצה

זו גם הסיבה שלא . ריצה נריות בזמן־'לא ניתן ליצור באמצעותו מופעים חדשים של מחלקות ג, ♯C ל־

 :♯C ר ב־כפי שאפש,  כפרמטרניתן ליצור מערכים מטיפוסים המועברים

  
class MyClass<T> { T[] myArray; } 

 

הם אינם , יתר על כן). intכדוגמת (פרט לטיפוסים הבסיסיים , value types  אין תמיכה ל־Java ב־ 

יש . נריות'ומשום כך אין אפשרות להשתמש בהם גם כפרמטרים למתודות ג, חלק ממערכת הירושה

 .boxingהמבצעים למעשה , Integerכגון , "עוטפים"להשתמש בטיפוסים 

 :לדוגמא. [10]  נריים' בתוך טיפוסים גwildcards ניתן להגדיר Java ב־ 

 

void DrawAll(ArrayList<? extends Shape> shapes) { ... } 

  

  : יש להגדירו בצורה מפורשת♯C ב־. מוחבא כאן פרמטר טיפוס נוסף, למעשה

  
void DrawAll<S>(List<S> shapes) where S : Shape { ... } 
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  :Java  ול־♯C חסרונות המשותפים ל־

הבעיה מתעוררת כאשר נדרשים . הגבלות פרמטרי הטיפוסים נעשית באמצעות מערכת הירושה 

הדבר אינו , אם אין גישה לקוד של אותו טיפוס; רטרואקטיבית, קונספט חדש לטיפוס קייםלהוסיף 

 .עניין זה פוגע במודולריות של הקוד). 2.2.6 בעיה כזו בסעיף כבר דנו ב(אפשרי 

 :במקרה הבא, למשל. הסקת הטיפוסים של שתי השפות לוקה בחסר 

 
static void Go<T, I>() where I : IEnumerator<T> { ... } 

 

static void Main() 

{ 

    List<int> list = new List<int>(); 

    Go(list.GetEnumerator()); // compilation error 

} 

  

  : יש לציין אותם באופן מפורש.constraint לא ניתן להסיק טיפוסים מתוך ה־, דהיינו

  
    Go<int, IEnumerator<int>>(list.GetEnumerator()); 
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  ++C ־נריות ב'ג 4.1.2

  

"C♯ generics are really just like classes, except they have a type parameter. C++ templates are really just 

like macros, except they look like classes." Anders Hejlsberg,  [2]

  

  .נביא כאן רק דוגמאות מן הקודכן  על־ ו,++C ב־במקור  כתובה Boostהספריה 

  

.  בשתי השפותgenerics  ל־templatesשבין ביותר הבדל המהותי הציטוט שלעיל מדגים היטב את ה

, בדומה להרחבת מאקרו.  מסיים את תפקידו עם תום הקומפילציה++C של templates מנגנון ה־

נעשית כאן בדיקת , אך בניגוד להרחבת מאקרו, מוחלפים כל פרמטרי הטיפוסים בערכים שצוינו בקוד

או , ריצה לא ניתן ליצור מופעים חדשים בזמן־, genericsרה של שלא כמו במק,  לכן.טיפוסים שלמה

  .לקבל מידע מדויק על הטיפוסים שנוצרו מן התבניות

  

  :הבדלים נוספים

 : זה אפשרי++C  ב־. לא ניתן להשתמש בפרמטרים שאינם טיפוסים♯C ב־ 

 

template <int i> ... 

 

 ניתן להגדיר תבנית ++C ב־. ♯C ות ב־נרי'של מחלקות ג) מלאה או חלקית (specializationאין  

 .עבור טיפוס אחד או יותר, השונה מן המימוש הכללי,  מימוש מסוים–ובנוסף , כללית למחלקה

 . לא ניתן להשתמש בפרמטר הטיפוס בתור הבסיס לירושה של המחלקה בה הוא מופיע♯C ב־ 

 .♯C מחדל עבור הפרמטרים ב־ לא ניתן להגדיר טיפוסי ברירת־ 

  

כך נביע את הקונספט של , לדוגמא.  כדי להביע קונספט מסויםTrait Idiom15  נהוג להשתמש ב־++C ב־

  :Boost טיפוס הגרף ב־
 

template <typename G> 

struct graph_traits 

{ 

    typedef typename G::vertex_descriptor       

        vertex_descriptor; 

                                                 
  .html.traits/publications/com.moderncppdesign.www://httpראה  15
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    typedef typename G::edge_descriptor         

        edge_descriptor; 

    typedef typename G::adjacency_iterator      

        adjacency_iterator; 

    typedef typename G::out_edge_iterator       

        out_edge_iterator; 

    typedef typename G::in_edge_iterator        

        in_edge_iterator; 

    typedef typename G::vertex_iterator         

        vertex_iterator; 

    typedef typename G::edge_iterator           

        edge_iterator; 

 

    static inline vertex_descriptor null_vertex(); 

}; 

  traits idiom שימוש ב־: 18 איור

  

  :VertexListGraphהמחלקה , למשל, נוכל להתייחס לאלמנטים אלו מתוך מחלקות שונות, עתה

  
template <class G> 

struct VertexListGraph 

{ 

    typedef typename graph_traits<G>::vertex_iterator  

        vertex_iterator; 

    std::pair<vertex_iterator, vertex_iterator> p; 

    typename graph_traits<G>::vertex_descriptor v; 

    G g; 

}; 

  VertexListGraphהמחלקה : 19 איור

  

  :templates חסרונות של מנגנון ה־

 יחייב template כל שינוי ב־, לכן. header ההטמעה של התבניות חייבת להיות כולה בקבצי ה־ 

 .16דש של כל התוכניות העושות בהן שימושקומפילציה מח

המהדר יבדוק ;  אלא בצורה נרמזת–הפעולות המותרות על פרמטרי הטיפוסים אינן מובעות בקוד  

כפי שצוין . שהופעלו עליו קיימים) מתודות ואופרטורים(האם הפעולות , עבור כל טיפוס בכל מופע

משום שאינן מצביעות ישירות , ת להבנההן קשו, כאשר מתקבלות שגיאות בעקבות תהליך זה, קודם

 .שהיה אמור להיות שקוף עבורו, ובמקום זאת מפנות את המשתמש אל קוד הספריה, על מקור הבעיה

  

                                                 
  .אך נושא זה הנו מחוץ לתחומה של עבודה זו, לעניין זה יש גם השלכה על קניין רוחני 16

- 30 - 



  Ada נריות ב־'ג 4.1.3

  

ואינו , נריות מוסתר מן המשתמש'המימוש של הג.  שונה מכל אלו שסקרנו עד כהAdaנריות בשפה 'הג

אולם ניתן ליצור מופעים של מתודות וחבילות , Reflectionנון  אין מנגAda ב־. חלק מהגדרת השפה

  .ריצה נריות בזמן־'ג

  

התחביר של הגדרת פרמטר טיפוס זהה :  הוא העשיר ביותר מבין השפות בהן דנוconstraints מנגנון ה־

, מערכים מטיפוסים מסוימים, ולכן ניתן להגביל פרמטרים למספרים, לזה של הגדרת טיפוס משתנה

  . ואף מארזים שלמיםקציותפונ

  

  .כמה קטעי קוד מתוך ספריית הגרפיםנדגים זאת באמצעות 

 
generic 

 

   type Vertex is private; 

   with package VertexIterator is new Iterator(Vertex); 

 

package VertexListGraph is 

 

   function GetVertices (Graph : in VertexListGraph) return 

VertexIterator is abstract; 

    

   function GetVertexCount(Graph : in VertexListGraph) 

return integer is abstract; 

 

end VertexListGraph; 

 

 

 

generic 

  

 type G is private; 

 type V is private; 

 type E is private; 

 with package VertexIterator is new Iterator(V); 

 with package EdgeIterator is new Iterator(E); 

 

package Algorithms 
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   procedure BreadthFirstSearch (Graph : in G, Start : in V) 

is abstract; 

 

end Algorithms; 

  .ADA חלק מספריית הגרפים ב־: 20 איור

  

  

במיוחד כאלו שיועדו  (code sharing  השתמשו ב־Adaחלק מן המהדרים של ) §2.2.4 (כפי שכבר ציינו 

  .וחלק בהרחבת מאקרו) מאחר וברכיבים אלו תמיד יש בעיית זיכרון, embedded לתחום ה־
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  SML –נריות בשפה פונקציונלית 'דוגמא לג 4.2

  

  .Standard ML נלית הפונקציונדגים כאן הטמעה של ספרית הגרפים בשפה

  

"Standard ML is a safe, modular, strict, functional, polymorphic programming language with compile-

time type checking and type inference, garbage collection, exception handling, immutable data types and 

updatable references, abstract data types, and parametric modules. It has efficient implementations and a 

formal definition with a proof of soundness." 17

  

  

  :[16]  נציג את הקוד, ראשית

  
signature GraphSig = 

sig 

    type graph_t 

    eqtype vertex_t 

end 

 

signature IncidenceGraphSig = 

sig 

    include GraphSig 

    type edge_t 

    val out_edges : graph_t → vertex_t → edge_t list 

    val source : graph_t → edge_t → vertex_t 

    val target : graph_t → edge_t → vertex_t 

end 

 

signature VertexListGraphSig = 

sig 

    include GraphSig 

    val vertices : graph_t → vertex_t list 

    val num_vertices : graph_t → int 

end 

 

structure ALGraph = 

struct 

                                                 
  .html.sml/org.smlnj.www://httpראה  17
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    datatype graph_t = Data of int * list Array.array 

    type vertex_t = int 

    type edge_t = int * int 

 

    fun create(nv : int) = Data(nv, Array.array(nv, [])) 

 

    fun add_edge(G as Data(n,g), (src:int), (tgt:int)) = 

        (Array.update(g, src, tgt :: Array.sub(g, src)); G) 

 

    fun vertices (Data(n,g)) = List.tabulate(n, fn a ⇒ a); 

    fun num_vertices (Data(n,g)) = n 

    fun out_edges (Data(n,g)) v = map(fn n ⇒ (v,n)) 

        (Array.dub(g,v)) 

    fun adjacent_vertices (Data(n,g), v) = Array.sub(g, v) 

    fun source (Data(n,g)) (src,tgt) = src 

    fun target (Data(n,g)) (src,tgt) = tgt 

 

    fun edges (Data(n,g)) = 

        #2(Array.foldl (fn (tgts:int list, (src, 

            sofar : (int*int) list ⇒ (src + 1, map(fn n ⇒ 

            src, n)) tgts) @ sofar)) 

        (0, []) g) 

end; 

 

signature BFSPSig = 

sig 

    structure G1 : IncidenceGraphSig 

    structure G2 : VertexListGraphSig 

    structure C : ColorMapSig 

    structure Vis : BFSVisitorSig 

    sharing G1 = G2 = Vis 

    sharing type C.key_t = G1.vertex_t 

end 

 

functor MakeBFS(Params : BPSPSig) = 

struct 

    fun breadth_first_search g v vis map = (* ... *) 

end; 

  Standard ML  של ספרית הגרפים ב־)חלקית (הטמעה: 21 איור

  

נסקור את הקוד וננסה להבין את , במקום זאת. 18מאחר ואין זהו נושא עבודה זו, MLלא נתעמק בשפה 

  .הרעיונות המוצגים בו
                                                 

  .introsml/rwh~/edu.cmu.cs.2-www://phtt/מבוא חביב לשפה ניתן למצוא באתר  18
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 מבניםולהביע מודלים באמצעות , )signature (חתימות באמצעות גרף ניתן להביע קונספטים כגון ML ב־

)structures.( באמצעות functorsוכן להשתמש בהם בצורה , נרית' כל אלגוריתם בצורה ג ניתן להביע

, כלומר. ן המצויsignature  פשוט להיות תואם בחתימתו אל ה־functor על .נוחה במספר רכיבי תוכנה

  .♯C דבר המקנה גמישות רבה יותר מאשר ב־,  מסוימיםsignaturesאין צורך לתכנן מבנה מראש עם 

  

ובכך לאפשר בדיקה סטאטית של המגבלות על , ניתן להגביל מבנה מראש לחתימות מסוימות, למרות זאת

ניתן ליצור מבנים שמשמשים לבדיקה זו , במקום זאת, ולכן, חסרונות, כאמור, לגישה זו יש. המבנה

  :ALGraphעבור , לדוגמא. בלבד

  
structure ALGraphCheck1 : IncidenceGraphSig = ALGraph; 

structure ALGraphCheck2 : VertexListGraphSig = ALGraph; 
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  סיכום 5

  

  

הדגמנו את . CLR  וב־♯Cובפרט בשפה , בעבודה זו חקרנו את הפולימורפיזם הפרמטרי מכיוונים שונים

  .את יעילותו של הקוד ואת האלגנטיות שלו, העושר שהוא מוסיף לשפה

  

נריות 'מגבילים את הגהם  בצורתם הנוכחית .constraints ה־ היא CLR נריות של ה־'הבעיה העיקרית בג

מתכנני השפה . אלו לא ניתנים להוספה לקוד ספריה מקומפל, וכידוע, interfaces ב־) בעיקר(לשימוש 

  .מגבלה זושייתכן ויפתור , mixins19שוקלים להוסיף לה מנגנון 

  

. נריות מסייעות לנו לקודד נכון ומהר יותר' כגון גותוספות, שפות התכנות בעולמנו הולכות ומשתכללות

ורעיונות שהוצגו בהם הפכו , mainstream ניתן גם להבחין כי מחקרים רבים מן האקדמיה חלחלו אל ה־

  .לנחלת הכלל

  

  

  

  

  

                                                 
  .Mixin/wiki/org.wikipedia.en://httpראה  19
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