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 הקדמה. 1
 

אחת המרכזיות שבהן היא השאלה על מידת . עולות מספר שאלות, בבואנו לדבר על טיבה של תוכנה

 .היכולת לבצע שינויים במערכת התוכנה בצורה נוחה, משמע, גמישותה לשינויים

. הקשורה לנושאים רבים בהנדסת תוכנה ושפות תכנות, גמישות לשינויים היא שאלה רחבה במיוחד

 .והוא גמישות להרחבות של המערכת, עבודה זו תתמקד בהיבט צר שלה

ואנו , גם הנושא של הרחבות של מערכת כללית הוא בעל היבטים רבים ורחבים מדי בשביל עבודה זו

 המוגדרים באמצעות אוסף מחלקות וקשרי נתוניםת להרחבה של מבני נתמקד בשאלה ספציפית הנוגע

מתודולוגיה , מבני מידע כאלו הם נפוצים מאוד במתודולוגית התכנות מונחה העצמים .ירושה שונים

 .נחשבת כיום למיינסטריםש

 

": צירים"כשאנו נדרשים לסוגייה של הרחבת מבנה שכזה אנו מדברים בעיקר על הרחבה באחד משני 

קל מאוד ש  הנסיון שלנו בשפות תכנות מגלה.נה כולו לעומת הוספת סוגי נתוניםהוספת פעולות למב

- שאותו ננסה להגדיר בהמשך –לבנות את אוסף המחלקות כך שניתן יהיה לטפל בקלות ובאופן רצוי 

ות גורר בדרך כלל קושי בהתמודד, מימוש שטוב לציר אחד, עם זאת. בכל אחד מהצירים האלו בנפרד

 .עם הציר השני

 

 שלנו כך אוסף המחלקותכיצד נממש את : העקרונות האלו מובילים אותנו לבעיה הנידונה בעבודה זו

 ?בשני הצירים, בקלות המירביתו שנוכל להרחיב ולפתח אות

 

 נציג ונגדיר את הבעיה הזו של הרחבה 2בפרק . בעבודה זו נרחיב את ידיעותינו לגבי השאלה האחרונה

 נתבונן במבחר פתרונות קיימים 3בפרק . The Expression Problemשזכתה לשם , יםבשני ציר

 .ונבחן את התמודדותם איתה, שהוצגו לבעיה

נפנה אל פתרון פרטי המבוסס על מנגנון הנקרא היררכיות , אחרי שנסיים לדון בבעיה באופן כללי

 נראה את הכלים המיוחדים 4בפרק . (Ernst)על ידי אריק ארנסט , gbetaומומש ב, מסדר גבוה

 6 בשני הצירים ובפרק  הרחבותgbetaב נראה כיצד מתבצעות 5בפרק . עליהם מבוסס הפתרון gbetaב

 .נסכם
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2 .The Expression Problem 
 

. אחת מהמטרות העשויות לעמוד בבניית מערכת היא בנייתה באופן כזה שהיא תהיה גמישה להרחבות

הבעיה הכי בסיסית הנוגעת לגמישות זו קשורה לטיפוסי נתונים  , ]22[ וזנגר כפי שמציינים אודרסקי

(datatypes) המוגדרים רקורסיבית ונוגעת בקלות הוספת פעולות על נתונים בטיפוס זה והוספת סוגי 

 .  נתונים חדשים

 מימושים. אלא עם שתיהן, עיקר הבעיה הוא בהתמודדות של המערכת לא עם אחת מההוספות לעיל

שאותו , מתקשים להתמודד עם שתי ההרחבות האלו באופן רצוי, כפי שנראה במהלך העבודה, קיימים

הקושי הזה . והצלחה באחד גוררת הרבה פעמים התמודדות הרבה פחות טובה באחרת, נגדיר בהמשך

 .The Expression Problemזכה לכינוי 

בהגדרה של אוסף מחלקות כלשהן ם  מונחות עצמיבשפותמתבטאת , שהיא כללית במהותה, בעיה זו

(classes) עם אוסף פעולות עליהן (methods) , ואז בהתמודדות הגדרה זו עם הוספת פעולה חדשה על

חשוב להדגיש . בביטוי זה נתעסק ברוב העבודה. או הוספת מחלקה חדשה לאוסף, כל המחלקות

ים שונים מעט מבשפות מונחות אך בעלת אפיונ, שבעיה מסוג זה מתעוררת גם בשפות פונקציונליות

אך מלבד זאת המונחים והפתרונות בעבודה יהיו מונחי ,  ניגע מעט בשפות אלו3.7בסעיף . עצמים

 .עצמים

 

 Exp  הצגת המשפחה 2.1
 

לתיאור אפיון של , ]21[ הוטבע לראשונה על ידי פיליפ וודלר The Expression Problemהמונח 

באמצעות מקרה זה אנחנו נבחן את . (Expressions)ביטויים הבעיה במקרה הפרטי של משפחה של 

בתחילה משפחת הביטויים . בהתאם לגישה המחקרית בנושא, כל הפתרונות השונים המוצעים לבעיה

 שכל מחלקה היורשת ממנו חייבת print המגדיר את הפעולה Expשלנו מורכבת מממשק בסיסי 

 .להגדיר

ומאפיינת , value המגדירה שדה Lit מחלקה – Expהיורשות מאנחנו מגדירים שתי מחלקות , כמו כן

 המאפיינת Addאנחנו מגדירים מחלקה , כמו כן;  ליטרל–אם כך את המובן הבסיסי ביותר של ביטוי 

 .חיבור של שני ביטויים כלשהם

.  המאפיינת את כל הביטויים המורכבים מחיבור כלשהו של ליטרלים, זוהי המשפחה הבסיסית שלנו

 .  פתרון לבעיה נממש אותה קודם כללכל

 

Add (print) Lit (print)

Exp (print)
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הנותנת לנו את ערכו השלילי של , Neg, נבחן כיצד הפתרון מתמודד עם הוספת מחלקה חדשה, כעת

נציג בכל אחד מהפתרונות את .   כלשהיprint וגם היא תגדיר פעולה Exp יורשת מNeg. ביטוי כלשהו

 . הקוד הדרוש להוספה זו והשלכותיו

 (method) נראה גם כיצד מתמודד הפתרון עם הוספת פעולה חדשה Neg  לתי תלוי למחלקהבאופן ב

 סכמת המימושים שנציג . המקבלת ביטוי ומחזירה את ערכוevalהפעולה , על משפחת הביטויים

 .במהלך העבודה מוצגת להלן

 

  

 

 

 

 

Lit (print,eval)

Exp (print,eval)

Add (print,eval)Add (print) Neg (print) Lit (print) 

Exp (print)

) מחלקות(לה לכל סוגי הביטויים אחת מבוססת על הוספת פעו. בנינו שתי הרחבות שונות במהותן

מערכת גמישה . ואחרת מבוססת על הוספת סוג חדש של ביטוי למשפחה, Expהקיימים במשפחת ה

. צריכה להתמודד לא רק עם הרחבה כזו בנפרד אלא גם עם הוספת שתי הרחבות מסוג זה גם יחד

נוכל כיצד  -ספת לאחר שנבצע את שתי ההרחבות האלו באופן מוצלח נשאל את עצמנו שאלה נו

 המוגדרת על כל אחת eval הפעולה הן עם וNeg להרחיב את משפחת הביטויים להיות הן בעלת ביטוי

 .מהמחלקות

 

Add (print,eval) Neg (print,eval) Lit (print,eval)

Exp (print,eval)  

  

 

 

 

 

ונראה מדוע הן אינן ,  של גישות בסיסיות לדרישות שהצגנו כאןןתמודדותבסעיפים הבאים נתבונן בה

יש משמעות אכן ומדוע למעשה , ה להרחבותמספקות אותנו כשאנו רוצים לבנות מערכת גמיש

 .Expression Problemל

 

אין בכך מגבלה משמעותית .  או מבוססים עליהJavaהמימושים שבעבודה זו יהיו ברובם בשפה 

העקרונות והמימושים השונים בעבודה זו אינם תלויים ממש בשפת המימוש , באופן כללי. כלשהי

 -נים שהשפה מציעה למתכנת לצורך מימוש אוסף המחלקות עצמה כמו שהם תלויים יותר בכלים שו

נדאג אם כך לציין את הכלים בהם אנו משתמשים . gbeta בvirtual classesהחל מגנריות ועד מנגנון ה

 .בכל פתרון כזה
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  גישה מונחית עצמים נפוצה 2.2
 

ונה גישה מבוססת הגישה הבסיסית למימוש שאנו נתקלים בה בעת שימוש בשפות מונחות עצמים מכ

בגישה זו אנו  .ת שהיא מבוססת פעולו2.3שנראה בסעיף בניגוד לגישה , (data-centered)נתונים 

 השונות הפעולותהתנהגות ואת , מגדירים קבוצת מחלקות שכל אחת מהן מייצגת סוג נתונים מסויים

 .  אנו מגדירים בתוך המחלקות עצמןעל הנתונים

 ההגדרה הראשונית מוצגת .כיצד נממש בדרך זו את משפחת הביטוייםות  אפשר לרא2.2 ו2.1באיורים 

שיכיל את הפעולות , Exp ביטוי כללי של (interface)אנו מגדירים ממשק  . בכתב הלא נטוי2.1באיור 

 ןאיננו צריכים לספק לה, כיוון שאלו רק פעולות ממשק. צים שניתן יהיה לבצע על כל ביטוישאנו רו

שנרצה להגדיר יממש את ) חדשה מחלקה, משמע (ביטוי חדשסוג כל ). בסטרקטיותפעולות א(מימוש 

 .  ועל כן יהיה חייב לספק מימוש לכל אחת מהפעולות, הממשק הזה

 leftשהגדרה כזו פירושה ש  נציין.Exp leftבהגדרה למשל  ,Expטיפוס שתמשים בבמימוש זה אנו מ

אנו מכנים תכונה זו פולימופריזם . Exp את אובייקט של מחלקה כלשהי המממשתלקבל כל ל וכי

מחלקה כזו תהיה חייבת כמובן לממש את הפעולות המוגדרות  . (subclass polymorphism)מחלקתי 

 . הפעולות שהוגדרו בממשקניתן לבצע את Expכל אובייקט על ועל כן , Expב

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ד 

ת 
interface Exp { 
 void print() {} 

public int eval () {} 
} 
 
class Lit implements Exp { 
  Lit (int v) {value = v;} 

public int value; 

 public void print() () {System.Out.Print(value);} 
 public int eval () {return value;} 
} 
 
class Add implements Exp { 
 public Exp left, right; 
 Add (Exp l, Exp r) {left =l; right = r;} 
 public void print() () {left.print();System.Out.Print(“+”);right.print();}
 public int eval () {return left.eval() + right.eval()} 
} 
  
 .למשפחה evalלה בכתב נטוי הוספת הפעו.  משפחת הביטויים2.1איור 

 

 
 
 
 
 
 
 

class Neg implements Exp { 
 public Exp exp; 
 public void print() () {System.Out.Print(“-(“);exp.print();System.Out.Print (“)”);} 
 int eval () {return -exp.eval()} 
} 

 .evalומיזוג שלה עם , Neg הוספת המחלקה 2.2איור  
 

בלי שנגענו כלל בקו, Exp התבצעה על בסיס המחלקה הבסיסית 2.2 באיור Negהוספת המחלקה 

שכן המשפחה הבסיסי,  ההרחבה הזו היא גמישה מבחינתנו.Expועל בסיס הממשק , מקור קיים
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ובשאר , אם רצינו את ההרחבה הזו לחלק מסוים במערכת. לשימוש כמו קודםקיימת ועומדת וניתנת 

 .השאר אינו חש בשינוי, אנו מסתפקים בבסיס

לפחות מבחינת הדרישות שלנו , למשפחה מתבצעת באופן שהוא evalהוספת הפעולה , עם זאת

, ות הקיימות בכל אחת מהמחלקevalאנחנו נדרשים להוסיף קוד לפעולה . מאוד לא רצוי, מהפתרון

אפשרות אחרת העומדת בפנינו ולא . או לפחות במקומות בהם אנחנו רוצים לתת מימוש משלנו

,  עם השינויים הדרושיםEvalExpמומשה כאן היא להעתיק את כל הקוד הזה ולבנות מחדש מחלקה 

עלינו לחפש את המקור הקיים של המשפחה בכל אחת מהאפשרויות . ובכך לא לפגוע בקוד הקיים

ושתי האפשרויות האלו לא טובות , ולא תמיד אפשרי, זה בעייתי. בריםהבסיסית ולהתחיל לשנות בו ד

 .היא לא לשנות את קוד המקור כלל, כפי שנרחיב על כך בהמשך,   המטרה שלנו.מבחינתנו

 אך באופן לא רצוי עם – הוספת ביטוי למשפחה –זוהי דוגמה לפתרון המתמודד יפה עם הרחבה אחת 

 .בסעיף הבא נתבונן במייצג של פתרון המצליח בדיוק באופן הפוך. בה השנייהההרח

 

2.3 The Visitor Pattern 
 

מבוססת על אחת גישה זו  . הגישה מבוססת הפעולות, אותה מגישה אחרתףלבעיה תוקפתרון אחר 

רי תבנית זו הרעיון מאחו .visitor patternהוהיא  ]9[ המוצגות ב(design pattern)מתבניות העיצוב 

מחלקת , במקרה שלנו(הוא שבמקום להגדיר את התנהגות הפעולות השונות בכל מחלקת נתונים 

תבנית ב . לכל מחלקת נתונים כזוvisit עם פעולת visitorכל פעולה תוגדר באמצעות מחלקת , )ביטויים

,  כלליvisitor עבור accept כל שמוגדר בהן הוא פעולת –מחלקות הביטויים הן פשוטות מאוד זו 

 בכך אנו הופכים כל הוספת פעולה לבלתי תלויה בקוד .והגדרת השדות השונים של המחלקה

 .2.2בניגוד למצב של סעיף , המחלקות

שהוא הממשק , LangVisitorאנו מגדירים כאן ממשק חדש .  מציג את המימוש בגישה זו2.3איור 

שנרצה כל פעולה . משפחת הביטויים שלנו השונים שאמורים לפעול על visitorהכללי לכל סוגי ה

, כפועל יוצא.  על מנת שנוכל להשתמש בהצטרך לממש את הממשק הזהתלהגדיר על אוסף הביטויים 

) Lit וAdd(עבור כל אחת ממחלקות הביטויים השונות את התנהגותה להגדיר אנו מחייבים כל פעולה 

פעולות כמחלקות מחייבת אותנו לבצע עוד הגדרת ה. בהתאמה visitLit, visitAdd במימוש הפעולות

צעד זה נעשה בפשטות למשל על ידי הקוד . צעד אחרון לפני שנשתמש בהן והוא הגדרת אובייקט שלהן

LangPrinter = new LangPrint;. 

 שאנו רוצים Lנניח כעת שיש לנו אובייקט ליטרל מסוים , על מנת לבחון את דרך השימוש במימוש זה

כתוצאה מכך מתבצע . L.accept(LangPrinter)יהיה עלינו לבצע , ראשית כל. ולהדפיס את תוכנ

v.visitLit(this) המוגדר במחלקה Lit , כאשרv אותו  הוא LangPrinterביצוע זה .  ששלחנו בהתחלה

אנו  thisובעזרת , LangPrint במחלקה LangPrinter שהוגדרה עבור visitLit אל הפעולה מפנה אותנו

הוא אפיון  thisכאשר , acceptשעבורו הפעלנו את פעולת ה L כפרמטר את האובייקט שולחים לה

 אל אובייקט שלה שאיתו – שהיא לכשעצמה הגדרה סטטית –המאפשר לנו להתייחס בתוך מחלקה 

 .אנו עובדים בזמן ריצה
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interface LangVisitor { 
void visitLit  (Lit litexp); 
void visitAdd (Add addexp); 
void visitNeg (Neg negexp); 

} 
 
class LangPrint implements LangVisitor { 
 public void visitLit(Lit lit) {System.out.print(lit.value);}  
 public void visitAdd(Add add) { 

add.left.accept(this); System.out.print(‘+’); add.right.accept(this); 
} 

 public void visitNeg(Neg neg) { 
System.out.print(‘-‘);System.out.print(neg.exp)}  

} 
 
interface Exp { 
 void accept (LangVisitor v); 
} 
 
class Lit implements Exp { 
 public int value; 
 Lit (int v) {value = v;} 
 public void accept (LangVisitor v) {v.visitLit(this);} 
} 
 
class Add implements Exp { 
 public Exp left, right; 
 Add (Exp l, Exp r) {left =l; right = r;} 
 public void accept (LangVisitor v) {v.visitAdd(this);} 
} 
 
 
class LangEval implements LangVisitor { 
 public void visitLit(Lit lit) {return lit.value;}  
 public void visitAdd(Add add) { 

return add.left.accept(this) + add.right.accept(this); 
} 

} 
 
class Neg implements Exp { 
 public Exp exp; 
 Neg (Exp e) {exp=e;} 
 public void accept (LangVisitor v); 
} 
 

 .Neg וEvalמצעות  והרחבה באvisitor pattern ה2.3איור  
 

כל שעלינו לעשות הוא להגדיר . היא פשוטה evalהוספת הפעולה , כפי שאפשר לראות בתחתית האיור

. את התנהגותה על צורות הביטויים השונותולהגדיר  LangVisitor מממשת אתה LangEvalפעולה 

 .וזה כאמור טוב מבחינתנו, הרחבה הזו אינה נוגעת בקוד הקייםה

בפתרון  evalאנחנו נתקלים בבעיה דומה מאוד לזו של הוספת , Negת המחלקה החדשה מבחינת הגדר

כאן אנו נאלצים לערוך את הקוד . השינויים הדרושים מוצגים באמצעות כתב נטוי, שוב. הקודם

עריכה זו . לממשק ולהגדיר התנהגות כל פעולה במחלקה המגדירה אותה visitNegלהוסיף , הקיים

 .Expression Problemהבסיסי ממנו אנו מנסים להימנע כשאנו מדברים על ההיא כאמור הדבר 
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שני הפתרונות האחרונים הציגו אם כך דרך להתמודד בצורה טובה מבחינתנו עם אחד מהצירים של 

בכיוון השני נאלצנו לשנות ממש את קוד המקור או .  הוספת פעולות או הוספת מחלקות–ההרחבה 

שיכולים להתמודד עם ודה מעתה תתמקד בחיפוש והצגת פתרונות שונים העב. להעתיק אותו מחדש

 . מבלי לשנות את המקור הקיים–שתי ההרחבות הללו גם יחד 

 

   הגדרת פתרון לבעיה2.4
 

 מה אנחנו  באופן יותר מפורש עלינו להגדירלבעיהעל מנת שנוכל להבהיר בדיוק את היחס שלנו 

מבחינתנו פתרון לבעיה צריך לקיים את . דרישות שונותיתן למצוא  נ]22[,]18[,]21[ב. דורשים מהפתרון

 : שתי הדרישות הבאות

 איננו משנים או מעתיקים קוד Eval וNeg על ידיבמהלך הרחבת משפחת הביטויים  .1

 .  מקור קיים
 ).static type safety(בטיחות טיפוסים סטטית  .2

 

בסעיפים הבאים נרחיב .  הפתרונות שלנואלו הדרישות המינימליות שבעבודה זו נדרוש מכל אחד מ

הראשון הוא שהפתרון יהיה בשפה בעלת . מכילה בתוכה שני מובנים (2)דרישה . לגביהן מעט יותר

השפות מונחות העצמים . ת הטיפוסים מתבצעת לפני זמן ריצהקרי בדיק,  טיפוסים סטטיתבדיקת

המובן השני הוא . בשפות כאלומקיימות זאת והעבודה מתמקדת ,  למשל++C וJava,  הנפוצות

 .2.4.2נרחיב על כך בסעיף . שהפתרון יהיה בטוח

 

  יכולת ההרחבה של המערכת 2.4.1
 

. היא זו שמבטאת את הגמישות להרחבות של אוסף המחלקות שלנובפתרון לבעיה הדרישה הראשונה 

 . שני הפתרונות הקודמים נפלו בדרישה זו עקב התלות שלהן בקוד המקור הקיים

על פי . (level of extensibility)טורגרסן מרחיב את הדיון בכך על ידי המונח מידת יכולת ההרחבה 

. (source-level extensibilty) הרחבה ברמת המקור מבטאת דרישה ליכולת (1)הגדרותיו דרישה 

 מה שאומר, קוד המקור הקיים אינו נערך וכמעט ולא מועתק בעת ההרחבהבפתרון עם יכולת כזו 

 . שאנו יכולים להשתמש בו כמו שהוא
אם הוא , לא תמיד יש באפשרותנו לערוך את המקור, ראשית כל. להרחבה ברמה זו יש מספר יתרונות

ובאופן , שינויים לקוד המקור נוטים ליצור שגיאות, ]11[כאמור ב, שנית. למשל קובץ לקריאה בלבד

או שההרחבות הן בלתי תלויות ולכן , דתייםלפעמים השינויים הם נקו, שלישית. כללי די מסורבלים

עומדת בפנינו האפשרות להעתיק חלק , במקרה כזה.  נרצה שקוד המקור בכל מקרה יישאר כמו שהוא

העתקת קוד מכפילה את כמות הקוד שיש . אך גם אפשרות זו פסולה בעינינו, מהמקור לפחות מחדש

. אף על פי שהיינו צריכים,  אחד ולא את האחר אם נשנה–ועשויה גם ליצור בעיות של עקביות , לתחזק

 .עוד דבר שעדיף לנו בלעדיו, קוד כפול במערכת סתם מגדיל אותה, בנוסף

 את הדרישה הזו על מנת שנוכל לפחותכל היתרונות האלו מובילים אותנו לדרוש מכל פתרון לקיים 

  .כפי שאנו רואים אותה לגבי בעיה זו, לדבר על גמישות כלשהי להרחבות
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. code-level extensibilityוהוא מכנה אותה , שמגדיר טורגרסן היא מעט יותר חזקההיכולת השנייה 

הרחבה  ונשתמש אם כך במונח – binary-level extensibility – ]14[אנו נעדיף את המינוח המוצע ב

ם לא צריכים נו גאנח, לא זו בלבד שאיננו משנים את המקור הקיים, כאן.  לעניין זהברמת הבינארי

 .מרמז על שימוש בקוד כשהוא ברמה של שפת מכונההשם בינארי . להדר אותו מחדש

אנו בכלל לא זקוקים לקיומו , ראשית כל. ליכולת זו מספר יתרונות עיקריים על הרחבה ברמת המקור

ו כי ייתכן והמקור בכלל אינ, זה טוב. של קוד המקור בהרחבה ומספיקים לנו הרכיבים לאחר הידור

טורגרסן מסביר שהידור , שנית.   למשלobjכקבצי , בנמצא ורכיבי התוכנה נתונים לנו רק לאחר הידור

ה רכיבים רבים במקרה כז. מחדש של רכיבים הוא בעיה גדולה כאשר מדובר בהרבה קוד מבוזר

  .וגם אותם נצטרך להדר שנית,  בקוד זהעשויים להיות תלויים

 

משמע הרחבה , object-level extensibilityאותה הוא מכנה , שלישיתטורגרסן מבחין ביכולת הרחבה 

של ) בזמן ריצה, משמע(פירוש הדבר הוא שניתן להשתמש באובייקטים קיימים . ברמת האובייקטים

אלא , טורגרסן לא דן כלל באיך דבר זה מתבצע הלכה למעשה. גם לאחר ההרחבה, המשפחה הישנה

ובפרט דורש , שימוש שכזה כלל אינו טריוויאלי. ון שיאפשר זאת כתיבת פתר–רק ברמה התיאורטית 

. לא תמיד זה אפשרי.  בזמן ריצה-הוספת קוד ושמירת מידע סטטי על מחלקות של אובייקטים 

אך יכולת הרחבה שכזו , במסגרת הדיון בעבודה זו נתבונן בפתרונות המאפשרים זאת בתיאוריה

יכולת הרחבה שכזו תוכל להציל אותנו , רמת העיקרוןב. תעניין אותנו פחות מהשתיים הקודמות

 .ועל כן אפשר להבין מדוע היא רצויה, מאתחול מחדש של כל הנתונים שאנו משתמשים בהם

 

 השפה בה – תלויות לא רק בפתרון שלנו אלא גם במאפיינים רבים נוספים היכולות כאן, בכל מקרה

הדיון כאן אם כך . כונה אליהן מתבצע ההידורמערכת המודולים שלה וכן השפה והמ, אנו משתמשים

 הרחבהיכולת ניתן להשיג על ידי ציינו חשיבות הסקירה לעיל היא ביתרונות ש. הוא מאוד פשטני

עיקר העניין שלנו יהיה באי תלות בקוד בעבודה זו נדון בנושא בצורה מופשטת יחסית כש. מתאימה

וכמעט , בעבודה יהיו בעלי הרחבה ברמת המקורכל הפתרונות שנציג . המקור כפי שהוא ככל שניתן

 .כולם ברמת הבינארי

 

 (static type safety) בטיחות טיפוסים סטטית 2.4.2
 

 מתמקד בעיקר בשפות בעלות Expression Problemהדיון בנושא של ה, כפי שציינו קודם לכן

. ישה זו מתחלקת לשנייםדר, כפי שציינו קודם לכן. בפרט בעבודה הנוכחית, בטיחות טיפוסים סטטית

 . type safety –בטיחות טיפוסים  אנו דורשים ,שנית. שבדיקת הטיפוסים תתבצע בזמן הידור, ראשית

לא תיתכן הפעלה של שגרות על טיפוס , ההגדרה של בטיחות טיפוסים היא שעבור קוד שעובר הידור

 בה אינו מוגדר באחד משלושת לא נוכל לבצע פעולה על ביטוי שהטיפול, לעניינו, בפרט. לא מתאים

 .מחלקה אם שלה ושגרת מתכנת חיצונית לאוסף המחלקות, מחלקת הביטוי: המקומות הבאים

בטיחות זו חשובה לנו בכך שמונעת שגיאות ריצה הנובעות משימוש לא נכון במשפחת הביטויים 

 .ומגלה אותן בזמן ההידור, שהגדרנו

צה כאלו על ידי כך שכל הפעולות שנבצע יבצעו קוד אות ריהיינו מעוניינים להימנע משגי, אידיאלית

הגמיש מעט את האידיאל ולחפש פתרונות לאנו יכולים , עם זאת. המוגדר לוגית ומבצע את הנדרש
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אך , מרבית הפתרונות שנציג כאן אכן יקיימו את הנדרש.  שאינם בטוחים על פי ההגדרהקצת אחרים

 .אפשר לדון בהםישנם גם פתרונות עם יתרונות אחרים ש

 

 במקרים של הפעלת .(defaults) ברירות מחדל במקרה של הבעיה שלנו ישנם פתרונות המגדירים

שימוש כזה מאפשר לנו . מוגדרתשיזרוק חריגה , נגיע לקוד ברירת מחדל כלשהולא מוגדרת פעולה 

 לחריגות ולהעביר את הטיפול בשגיאות כאלו, להימנע משגיאות זמן ריצה של שימוש בביטויים

 שמפילה את ובכך יש לו יתרון על שגיאת זמן ריצה רגילה,  אוסף הביטויים בנייתהגדרנו עםאנחנו ש

 על מנת, יקות ומאפיינות את הבעיהחשוב מאוד עם זאת שהחריגות יהיו כמה שיותר מדוי. התוכנית

 . שנוכל לדעת כיצד לטפל בהן באופן מיטבי

 

ל כשאנו דנים בבטיחות טיפוסים ש, ברמת העיקרון. type castingשימוש בל רת נוגעתדרך אח

לעתים ייתכן מצב , בכל זאת .הפתרון שלנו אנו מתכוונים שהפתרון לא עוקף את מערכת הטיפוסים

 אך אנו יכולים להסיק על פי הקוד שכתבנו –שבו קוד מסוים ייצור שגיאת טיפוסים כזו בעת הבדיקה 

נוכל לדעת למשל שבמידה . ן למשל במקרה של משפט תנאימצב כזה ייתכ. ששגיאה כזו לא תתרחש

בדיקת הטיפוסים עם זאת מתבססת אך ורק על הגדרת . הקוד שמתבצע אחריו תקין, והתנאי מתקיים

 . ולא על מסקנות שכאלו, הטיפוס

 בקשה ממערכת הטיפוסים להתייחס לאובייקט – castingאנו יכולים לטפל במקרים כאלה באמצעות 

  .שגיאות אפשריות אלינו את האחריות לגבי קחתובכך ל -פוס שציינו ולסמוך עלינו על פי הטי

הסיבה לכך היא שבעוד שאנו יודעים .  ככל שניתןcastingבכל זאת אנו מעדיפים להימנע משימוש ב

תהיה זו משימה יותר ) type-safeשכן הוכח שהיא (שמערכת הטיפוסים בוודאות תמנע שגיאות כאלו 

ובכך אנו הופכים את , חינתנו להיות בטוחים שהתמודדנו עם כל המצבים האפשרייםמסובכת מב

המסקנות , בסיכומו של דבר. סכנה נוספת קשורה לנושא של גמישות לשינויים. הקוד ליותר בעייתי

ואיננו יכולים לדעת ,  מבוססות על הידוע לנו בעת הכתיבהcastingשהסקנו לגבי חוסר הבעייתיות ב

ולא נהיה מוגנים ,  תהיה טעותcastingים בקוד השארת השלאחר שינויאם כך  ייתכן .תידמה יקרה בע

 . כפי שרצינו

 

  מיזוג הרחבות שונות  2.4.3
 

שם מוצעת  .]22[רעיון המיזוג של הרחבות שונות כחלק מתנאי בהגדרת הפתרון הוא תוספת מאוחרת ב

 Negר לנו לפתח בנפרד את ההרחבות עם  עליו לאפש– Expression Problemדרישה חדשה לפתרון ל

כפי שראינו בדיאגרמה , ומאוחר יותר לחבר אותן לאוסף אחד,  באופן בלתי תלוי זה בזהEvalו

 . 2.1השלישית בסעיף 

 אינה מציעה מנגנון Java. מיזוג שכזה יהיה נוח לשימוש כאשר השפה תציע לנו מנגנון מיזוג מתאים

 או eval באמצעות Neg ידרוש הרחבה של המשפחה עם Eval וNegולמעשה איחוד ההרחבות , שכזה

 . 2.1-2.3כפי שהדגמנו באיורים , להפך

אף על פי שיש לו יתרונות הנוגעים , מסיבה זו לא נכלול את המיזוג כדרישה בסיסית מהפתרון

הרחבה באמצעות פעולות או מחלקות היא מבחינתנו השאלה היותר , בכל אופן. לגמישות להרחבות

שני הפתרונות . שכן שני היבטים אלו עומדים כאמור בבסיס הבעיה, רכזית שנשאל לגבי הפתרונותמ
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 שנוכל להשתמש בו על מנת mixinיספקו לנו מנגנון  gbeta ובScalaב, האחרונים שיוצגו בעבודה זו

 .לבצע מיזוג בצורה נוחה
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 מבחר פתרונות לבעיה . 3
 

ולאחר שראינו מדוע אכן אנו , לאחר שראינו את העקרונות הבסיסיים העומדים מאחורי הבעיה

נתבונן במספר דרכים לממש את משפחת הביטויים ונראה מהם יתרונותיהן , עומדים בפני בעיה

 .  2וחסרונותיהן לעומת הגישות הבסיסיות תוך בחינתם על בסיס העקרונות שהדגשנו בסעיף 

 

 חות הטיפוסים בעית בטי3.1
 

 הגישה הקלאסית למימוש המשפחה בשפות מונחות עצמים אינה מספקת 2.2כפי שראינו בסעיף 

ואנו נתקלים בבעיה בבואנו , כשאנו מעוניינים בבנייה של מערכת הגמישה להרחבות שציינו, אותנו

 על האפשרות באופן כללי אנחנו יכולים לחשוב על סוג אחר של פתרון המבוסס. Evalלהוספת הפעולה 

הרעיון שמאחוריו הוא הרצון . ובשפות מונחות עצמים נוספות Javaבשל ירושת ממשקים הקיימת 

מימוש . במקום לעדכן את המשפחה הזו, שלנו להגדיר משפחה חדשה המבוססת על המשפחה הקיימת

 . 2.1והוא מבוסס על הקוד הבסיסי שהצגנו באיור , 3.1זה מוצג באיור 

 

 
 
 
 
 
 

 

ם 

ק 

ם 

r 

-

ח 

ך 

ל 

ן 

L  

ה 

ה 
interface EvalExp extends Exp { 
 public int eval () {} 
} 
 
class EvalAdd extents Add implements EvalExp { 
 EvalAdd(EvalExp l, EvalExp r) {super (l,r)}; 
 public int eval () {return left.eval() + right.eval()};
} 
 
  עם ירושת ממשקים Eval יצירת משפחה חדשה בעלת פעולת 3.1איור  

 

 
המשפחה הקיימת נותרה שימושית וכל מה שעשינו היה להגדיר מחדש משפחה של ביטויי, למעשה

ור, שכן אנו לא נוגעים בקוד מקור קיים, זהו רעיון טוב בעיקרון. evalשיש עליהם את הפעולה 

ומנצלי, evalבשפה הקיימת עם המימוש המתאים לפעולה מגדירים מחדש את כל אחת מהמחלקות 

 .את מה שכבר הוגדר

ightו leftהשדות . הפתרון הזה עומד בפני בעיה מאוד בסיסית, ]18[ טורגרסןכפי שמציין , עם זאת

 ולכן יכולים להיות בעלי כל ממשק היורש מExpושם הוגדרו כשדות מטיפוס  , Addהוגדרו במחלקה 

Expהפעולות , לכן. ההרחבה שלנו אינה משנה זאת. שפה על פי הleft.eval()ו right.eval()אינן בהכר 

קוד זה גורר אם כ.  המקוריתExp יכולים להכיל אובייקטים של המחלקה right וleftשכן , מוגדרות

 . שכן השפות בהן אנו דנים הן שפות בעלות בטיחות טיפוסים סטטית, שגיאת הידור

 חדש לכvisitNegלהוסיף , visitorנסיון לרשת מכל , שוב. visitorרחשת במימוש הבעיה דומה מת

בהינת, עם זאת.  גם כן נראה טוב על הניירLangNegVisitorפעולה ובכך לממש את הממשק 

angVisitor שהוא רק מטיפוס visitorאנו עשויים להפעיל עליו , Add(Neg,Neg)אובייקט מהצורה 

היא יכול, Add שכן על פי המימוש שלנו את המחלקה –כפי שאנו רוצים , LangNegVisitorולא 

בעיה נוספת שמתעוררת במקרה זה היא שאם המחלק.  מהממשק הישןvisitorלהפעיל על עצמה כל 
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Neg שנוסיף תממש את הממשק Exp  יהיה עליה להגדיר פעולת accept עבור LangVisitor כמוגדר 

 .LangNegVisitor יכולה לקבל רק  אף על פי שהיאExpב

 

 פירוש הדבר הוא. type castingהוא במקרה הראשון  הראשון שאנחנו עשויים לחשוב עליו דברה

כך אנו יכולים להתחמק . eval.(left (EvalExp)) בleft.eval את evalלהחליף במימוש הפעולה 

איננו , ]1[ כפי שמציין ברוס ב. כמו קודםולא נקבל שגיאת הידור, מהפיקוח של מערכת הטיפוסים

זאת כיוון שהמקום היחיד בו אנו .  במקרה המסויים הזהcastingצפויים לשגיאות ריצה עקב ה

 . EvalAdd שהגדרנו במחלקה cosntructor הוא בright וleftמבצעים השמה של אובייקטים ל

מבצעת השמה של  שAssignLeft המקורית הייתה גם פעולה Addאבל מה היה קורה אם במחלקה 

כבר לא מובטח לנו שכל ההשמות תהיינה של אובייקט , כעת? left כלשהו לתוך השדה Expאובייקט 
1EvalExp.הוא גם לא עובד באופן גורף, 2.4.2כפי שהגדרנו ב,  לא רק שזהו לא פתרון רצוי. 

 

לא ,  אם כךאבל, ולבצע את השינויים הדרושים לנו AssignLeftנוכל כמובן להעתיק את הפעולה 

 באופן . העתקת המקור וביצוע שינוים נקודתיים– 2.2הועלנו הרבה ביחס לפתרון שהוצע בסעיף 

היה עומד ,  אילולא בעיה זו.אנו אכן עומדים בפני בעיה. visitorלא נוכל לשפר כך את מימוש ה, דומה

, אוסף המחלקותללא קשיים מיוחדים בבניית , Expression Problemבפנינו פתרון פשוט ונאה ל

 . למימוש פעולות וציון קשרי ירושהוללא עומס קוד מיותר מלבד זה שהכרחי

 

 Expression לפש פתרונות בכיוון אחר לגמרילזנוח את דרך המימוש הזו ולחפשוט  אנו יכולים כעת

Problem .דוגמה אחת לפתרון כזה היא טכניקת הmulti-methods  הבוחרת בזמן ריצה על פי

 ]13[אודרסקי וזנגר מסבירים על פי . הקוד המתאים לביצועים של קריאה לפעולה את הארגומנט

 חיצוניותכאשר הגדרת פעולות , אפשר להוסיף פעולות בלי לשנות קוד מקור קייםאכן שבמקרה זה 

 .דורשת הגדרה של ברירות מחדל

 

בוססת על ביצוע  שברמת העיקרון מgenerative programmingדוגמה אחרת מבוססת על טכניקת ה

עם . בעזרת טכניקה כזו ניתן להימנע מביצוע שינויים בקוד המקור הקיים. אוטומציה ליצירת קוד

הרחבה ,  משמע– את אוסף המחלקות שאנחנו מפתחים ]18[אנחנו עדיין מחוייבים להדר מחדש , זאת

 .ברמת המקור

 

 הנוקטים  לבעיהבפתרונותתר אנו נתמקד במהלך עבודה זו יו. דוגמאות על קצה המזלגשתי אלו 

 3.1  מציאת כלים וטכניקות מימוש שיאפשרו לנו לבצע מימוש דומה לזה של איור–בגישה אחרת 

 .הבעיה שהצגנו בסעיף זהמבלי 

 

                                                 
1

הבדיקה של מערכת הטיפוסים מגינה עלינו באופן כללי משגיאות זמן . type castingבזוהי דוגמה לבעיה שהצגנו בשימוש  
התבססנו על שיקולים שהיו ידועים לנו , כשניסינו להתחמק ממערכת הטיפוסים כאן. ריצה של הפעלת פעולה לא מתאימה

ישנה סבירות גבוהה לכך שלא , מאוחר יותר והידרנו הכל מחדש AssignLeftלו הוספנו את הפעולה , עם זאת. עבאותו רג
 .לא דבר רצוי, בבירור.  עד לאחר השגיאה בזמן ריצה– אינו תקין עוד EvalAddהיינו שמים לב לכך שהקוד של 
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  גנריות3.2
 

שפות מונחות . (generics)באמצעות גנריות דרך לפתור את הבעיה שהצגנו לעיל  ]18[מציע ב טורגרסן

פתרון זה מבוסס על האבחנה  .++C וJavaמשות את הכלי של גנריות כמו עצמים רבות אכן ממ

 מוגדרים להיות right וEvalAdd ,leftהירושה לגם לאחר  שיתה הי3.1 במימוש של איור שהבעיה

טורגרסן מתגבר על המכשלה הזו על ידי שינוי הגדרת .כפי שהיינו רוצים, EvalExp ולא Expמטיפוס 

 C כאשר – Cהם מוגדרים מטיפוס , Expבמקום להגדיר אותם כמטיפוס . right וleftהאובייקטים 

מעתה בכל מקום שציפינו , ככלל.  המקוריExpהוא פרמטר גנרי שהוא כל ממשק היורש מהממשק 

 . C נצפה כעת לקבל אובייקט Expלקבל אובייקט 

 3.3איור ת ב מוצגEvalההרחבה באמצעות ו , להלן3.2 מוצג באיור טורגרסןשל המלא  הפתרון

 :בשורת הקוד הלוגיקה של הפיתרון לבעיה כאן בא לידי ביטוי .שאחריו

 class EvalAdd <C extends EvalExp<C>> extends Add<C> implements Exp<C>. 

זה . <Add<C אלא את Addומרחיבים לא את , EvalExp הוא ממשק היורש מCאנו קובעים כאן ש

 יכילו לפחות את הממשק right וleftכך שהאובייקטים שנשים בוגורם ל, בבירור פותר את הבעיה

 אינו Cעקב העובדה שהחסם על , F-bounded polymorphism מכונה גם C הגדרה כזו של .המבוקש

על מנת להשתמש בפתרון המוצע כאן על השפה לתמוך בפולימורפיזם . Cטיפוס ידוע אלא פונקציה של 

 .שכזה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

interface Exp <C extends Exp<C>>{ 
 string toString() {} 
} 
 
class Lit <C extends Exp<C>> implements Exp<C> { 
 public int value; 
 Lit (int v) {value = v;} 
 public void print () {System.out.print(value);} 
} 
 
class Add <C extends Exp<C>> implements Exp<C> { 
 public C left, right; 
 Add (C l, C r) {left =l; right = r;} 
 public void print() { left.print(); System.out.print (“+”); right.print();}
} 

  

 ]18[  בגישה מבוססת הנתונים המשפחה הבסיסית באמצעות גנריות מימוש3.2איור 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

interface EvalExp <C extends EvalExp<C>> { 
 int eval() {} 
} 
 
class EvalLit <C extends EvalExp<C>> extends Lit<C> implements Exp<C> { 

EvalLit (int v) {super (v);} 
 public int Eval() {return value;} 
} 
 
class EvalAdd <C extends EvalExp<C>> extends Add<C> implements Exp<C> {
 EvalAdd (C l, C r) {super (l,r);} 
 int eval() {return left.eval() + right.eval();} 
} 
 ]eval ]18 הרחבת המשפחה על ידי הפעולה 3.3איור 
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מה שאומר שאיננו צריכים , ברמת הבינארי להרחבה ]18[מידת ההרחבה של הקוד עולה כעת על פי 

 בניגוד ,שפחת הביטוייםוכן לא זקוקים לקוד המקור של מ, להדר מחדש את המשפחה הבסיסית

עם . שני היבטים אלו הם התקדמות במובן זה של קיום דרישות הבעיה שלנו. 2.2של סעיף לפתרון 

 .במימוש זה אנו נתקלים בבעיות חדשות שלא היו נחלת הפתרון הקודם, זאת

 

 אלא רק, הקוד המופיע כאן אינו מגדיר אף מחלקה או ממשק של ממשחשוב לשים לב ש, ראשית כל

, על מנת ליצור מחלקה שכזו. מחלקות כלליות שעדיין אי אפשר להשתמש בהן ליצירת אובייקטים

 . וחזרנו לנקודת ההתחלה–עלינו לשלוח כפרמטר מחלקה אחרת מסוג זה 

-F שקובעות את הfixing classes ליצור משפחה חדשה של הפתרון המוצע על ידי טורגרסן הוא

boundsלהגדיר קוד  אם כך יהיה עלינו3.3מופעים מתאימים להרחבה מאיור על מנת ליצור .  על עצמן 

 .3.4כמוצג באיור 

 

 

 

 

 

 

עת 

3. .

דד 

וא 

vis 

קה 

לת 

 V 
interface EvalExpFix extends EvalExp<EvalExpFix>> {} 
 
class EvalLitFix extends  EvalLit<EvalExpFix> implements EvalExpFix  { 

EvalLitFix (int v) {super (v);} 
} 
 
class EvalAddFix  extends EvalAdd< EvalExpFix> implements EvalExpFix { 
 EvalAddFix (EvalExpFix l, EvalExpFix r) {super (l,r);} 
} 
 

  ליצירת מופעים Fixins משפחת 3.4איור  
 

כ. השונות Evalובעזרתו אנחנו יוצרים מופעים של מחלקות ה EvalExpFix בשםהגדרנו ממשק 

 ל בעזרת ההגדרה למש, אנחנו יכולים ליצור מופעים מבוקשים של המחלקות
EvalExpFix e1= new EvalLitFix(2)  2שיוצרת אובייקט ליטרל בעל הערך. 

 

 
5 המוצג באיור, 2.3 שהצגנו בסעיף visitorמימוש גנרי נוסף לשיפור גישת הטורגנסן מציג גם 

הבעיה שעלינו להתמו, כאמור. מימוש זה דומה לזה של הגישה מבוססת הנתונים, בעקרונותיו

 אנו .  פשוטהevalשכן ההרחבה עם , Negיתה כעת היא הרחבה של הפתרון באמצעות המחלקה א

 הVכשהפרמטר הגנרי , הפתרון המוצע הוא להפוך את הממשק הבסיסי וכל מחלקת ביטוי לגנריים

itפעולות הכשמחלקות הביטויים גנריות גם עת כטורגרסן מציין ש.  איתו היא יכולה לעבודvisitorה

   צריכות השונות

השדות במחל,  קודם כל– במכה אחת 3.1 לפתור את שתי הבעיות שהצגנו בסעיף במימוש זה נוכל

Add יהיו מטיפוס Exp<V> ועל כן יוכלו לקבל כל visitorשה Addאת פעו, בנוסף.  יכול לקבל

 מהטיפוסvisitorאלא רק ,  כמו קודםLangVisitorלא לקבל כל  Expב נגדיר כרגע acceptה

  .שהתקבל כפרמטר גנרי
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בקוד .  מצפה לנו בעיה חדשה שלא התעוררה בגישה מבוססת הנתוניםvisitorבמימוש ה, בכל זאת

 : באמצעות רצף הפעולותAdd על המחלקה LangPrint הגדרנו את הפעלת 2.2המקורי מסעיף 

add.left.accept(this); System.out.print(‘+’); add.right.accept(this); 

הסיבה היא שהמהדר לא יודע שאכן השדות . Javaב עבר הידור מסביר שקוד זה למעשה לא טורגרסן

leftו right הם בעלי הפעולה accept על המופע המסוים של LangPrint .שדות אלו הוגדרו כExp<V> 

עליהם  ולכן ניתן יהיה להפעיל Add  מסוים שאיתו יצרנו את המופע שלVעבור , Addבמחלקה 

accept רק עבור visitor כלשהו מטיפוס V .אין למהדר כל דרך לדעת שLangPrint הוא אכן מטיפוס V 

 . המתאימה<Add<V למחלקה LangPrintשכן אין קשר הכרחי בין המחלקה , באופן סטטי

 מה <Add<V היא מתוך visitAdd ל האפשריתהקריאה היחידהפי טכניקת המימוש על , עם זאת

 הבנים מטיפוס <Add<Vאם האב מטיפוס ש זאת כיוון.  מוגדרת על הבניםacceptעולת השאומר שפ

Exp<V> ,  ומכאן בהכרח כלvisitorמקבלים גם הבנים,  שהאב מקבל. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

י 

ו 

ת 

ף 
interface Exp <V extends LangVisitor >{ 
 void accept (V v); 
} 
 
class Lit <V extends LangVisitor> implements Exp<V> { 
 public int value; 
 Lit (int v) {value = v;} 
 public void accept (V v) {v.visitLit(this, v);} 
} 
 
class Add <V extends LangVisitor> implements Exp<V> { 
 public Exp<V> left, right; 
 Add (Exp<V> l, Exp<V> r) {left =l; right = r;} 
 public void accept (V v) {v.visitAdd(this,v);} 
} 
 
interface LangVisitor { 

<V extends LangVisitor> void visitLit  (Lit<V> lit, V self); 
<V extends LangVisitor> void visitAdd (Add<V> add, V self); 

} 
 
class LangPrint implements LangVisitor { 
 public <V extends LangVisitor> void visitLit(Lit<V> lit, V self) { 

System.out.print(lit.value); 
}  

 public <V extends LangVisitor> void visitAdd(Add<V> add, V self) { 
add.left.accept(self); System.out.print(‘+’); add.right.accept(self);

 } 
} 
   

 ]visitor pattern ]18 שימוש בגנריות לשיפור יכולת ההרחבה של ה3.5איור  
 

כפ.  בדיוק מבעיה זו, type safe התברר בדיעבד כפתרון שאינו ]Wadler ]21הפתרון המקורי של 

יכולנ, castingמשמע על ידי ,  Vכבעל טיפוס thisלו יכולנו לאפיין את האובייקט , טורגרסןשמציין 

 .אבל בינתיים אין שום דרך לעשות זאת, לפתור זאת

 השולח א,thisום להשתמש באפיון במק. הוא מציג טריק פשוט יחסית שפותר זאת, צאה מכךכתו

הוא מציע להוסי, )LangPrintאובייקט מסוים היורש מ, במקרה זה(לים עהאובייקט עליו אנחנו פו
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,  למשלv.visitAddבעת השימוש ב. self שייקרא V אובייקט כלשהו מטיפוס visitלפרמטרים של כל 

 בו אנחנו משתמשים הוא אכן visitorשה וכך נבהיר למהדר v.visitAdd(this,v)נשנה את הקריאה ל

 . מהטיפוס המתאים

למרות העובדה שנאלצנו להשתמש בטריק לא טריוויאלי על מנת לפתור בעיה חדשה שהתעוררה 

 F-bounded אינו משתמש עוד ב הוא– זה תרוןליתרון בפיש לשים לב , בפתרון האחרון

polymorphism . חת איננו זקוקים עוד למשפ -ישירה ההשלכהfixinsובכך יצירת ,  כמו קודם

 .האובייקטים הופכת פשוטה יותר

 שהייתה Negעל ידי המחלקה ,  למשפחה הבסיסית במימוש זהטורגרסן של  מוצת ההרחבה3.6באיור 

ברמת  ההרחבה היא שוב. איננו זקוקים עוד לגעת בקוד המקור.   הקודםvisitorבמימוש הבעייתית 

 .מבחינה זו שוב השגנו שיפור ממשי. כיבים הקיימיםר מחדש את הרללא צורך להד, קרי, הבינארי

 

 

 

  

class Neg <V extends LangNegVisitor>  implements Exp { 
 public Exp<V> exp; 
 Neg (Exp<V> e) {exp=e;} 
 public void accept (V v) {v.visitNeg(this,v);} 
}  
                                                                     
interface LangNegVisitor extends LangVisitor{  

<V extends NaleVisitor> void visitNeg(Neg<V> neg, V self ) ; 
} 
                                                                     
class LangNegPrint extends LangPrint implements NaleVisitor { 

public <V extends NaleVisitor> void visitNeg(Neg<V> neg, V self) {       
 System.out.print(“-(“); neg.exp.accept(self); System.out.print(“)”); 

  }  
} 

 

 

 

 

 

 

  Neg הרחבה באמצעות המחלקה 3.6איור 
 

. השאלה השלישית שרצינו לשאול את עצמנו הייתה לגבי אפשרות מיזוג של שני הפתרונות הקיימים

מודד עם בעיה זו רק  מאפשרת לנו להתJavaטורגרסן מתייחס לכך במאמרו בקצרה ומבהיר שהשפה 

במימוש מבוסס הנתונים נצטרך להרחיב את המשפחה באמצעות , כך. על ידי כתיבת הקוד פעמיים

Evalונוסיף את המחלקה ,  כפי שהצגנוNegעל ידי הצגת מחלקה חדשה המממשת את ,  בקלות

EvalExp במקום את Exp –ובאופן דומה אך הפוך בגישת ה visitor.  רמת בההרחבה היא עדיין

ציר "אך דורשת כתיבה מחדש או העתקה של מקור קיים ב,  ביחס למשפחה הבסיסיתהבינארי

,  במבוססת הנתוניםEval בגישת מבוססת הפעולות והעתקת Neg העתקת המחלקה –" הבעייתי

 .משהו שרצינו להימנע ממנו

 

 אך עם מחיר לא ,ברמת הבינאריהפתרונות הגנריים אפשרו לנו להשיג פתרונות עם הרחבה , לסיכום

, המקור עצמו הוא מאוד עמוס.  קטן שהוא איבוד פשטות מימוש הפתרון וקשיים ביצירת אובייקטים

אודרסקי מוסיף שהטריק . וחלק רחב ממנו מוקדש ליצירת המימוש ולא ללוגיקת המשפחה עצמה

 ראשוןבמימוש ה. כלל לא טריוויאלי למרבית המתכנתים הוא לדעתו משהו במימוש השנישהוצג 

וגם נדרש לא מעט קוד מסביב כפי שניתן לראות ,  מתוספת רבה של קוד על מנת לאפשר שימושסבלנו

,  מבחינה תיאורטיתמים הוא אולי מתאי הפתרונות האלו אם כך.]19[בקוד השלם שטורגרסן מציג ב

 . לשימוש מעשייםאך מאוד בעייתי
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גנו כאן פתרון הניתן למימוש בכלים יחסית אכן הצ, במידה וסוג הרחבה זה חשוב לנו מאד, בכל זאת

 visitorבסעיף הבא נראה כיצד אפשר לשפר את מימוש ה. וגנריות thisסטנדרטיים כמו האפיון 

  .להרחבה ברמת האובייקטים, wildcards באמצעות

 

3.3 Wildcards 
 

 Addייקטים ש באמצעות גנריות היה מבוסס על כך שהאובvisitorלשיפור ה, הפתרון האחרון שהצגנו

עם . ובכך פתרנו את בעיית הטיפוסים הידועה,  מקבלAdd שvisitorמכיל מאופיינים לקבל את אותו ה

 . הפתרון הזה מעט מחמיר עם המשתמש על מנת להשיג את הבטיחות הדרושה, זאת

 Add משמע אובייקט – Neg(Add)אנו יכולים לדמיין מצב בו אנו רוצים להשתמש להרכיב קשר 

משמע אנו , <Add<LangVisitor הוא אובייקט של המחלקה Addכאשר , Negאובייקט כשדה ב

אין שום מניעה לעשות זאת . משתמשים בו זמנית גם במשפחה הישנה וגם במשפחה המורחבת

 שמרחיב את visitorחייבת להיות עם , Neg על האובייקט visitorשכן הפעלת , מבחינת רעיון המימוש

LangNegVisitorט מכיל פעולת  ובפרvisitAdd . 

 Negשכן אנו דורשים מהבנים של , המימוש הקודם בכל זאת לא מאפשר לנו לבצע דברים מסוג זה

 חייב לרשת V ובפרט – שאיתו יצרנו מופע למחלקה V עבור <Exp<Vלהיות רק מטיפוס 

 .LangNegVisitorמ

 מאפשר מנגנון כזה. ]20[בהמוצע  Javaב wildcardsמנגנון הגמישות שכזו אנו יכולים להשיג בעזרת 

 .LangNegVisitor> e; Exp <? Super :  כמו בהגדרה, על הטיפוסים) (boundsלנו להגדיר חסמים 

 הוא טיפוס כלשהו Tכאשר  <exp<T יכול להכיל כל אובייקט מטיפוס e ש הגדרה זו היאמשמעות

שכן  Add(LangVisitor) של  יכול להכיל מופעe, כך.  LangNegVisitorבהיררכיה מעל הנמצא 

LangVisitor  נמצא מעלLangNegVistor ו, בהיררכיהAdd הוא Exp<T>.  

, <Exp <? super V ל<Exp<Vאנו יכולים להחליף את כל המקומות בקוד בהם דרשנו , באופן כללי

של המימוש אם כך מוצג בעמוד הבא  3.6באיור . ובכך להשיג את הגמישות הזו בכל המקומות בפתרון

 . 3.7מוצגת באיור  Negהרחבתו באמצעות . על פי הקווים שהצגנו כאן, wildcardsטורגרסן בעזרת 

היא הנסיון להשיג יכולת הרחבה ברמת פתרון הזה אידיאולוגיה מאחורי היש לשים לב שה

 בניגוד לקודמים,  הפתרון הזה לא מונע את האפשרות הזו–האובייקטים שטורגרסן דן בה וציינו לעיל 

 .שהצגנו

  עץ ביטוייםעשינו דבר שכזה והגדרנוש נניח. מתיי לפתרון הזה יש גם בעייתיות מסו,עם זאת

Neg(Add(1,2)) . כאשרAdd  הוא מופע עם הזהLangVisitor . ר פעולה נניח שאנו רוצים להגדיכעת

נרצה זוהי פעולה שייתכן בהחלט ש.  שלהםNegבבביטוי מסויים  חדשה המחליפה את כל הליטרלים

 .להגדיר במשפחת הביטויים שלנו

 הם Addשני הבנים של . נתבונן בעץ הזה שהצגנו לעיל? מדוע. נסיון שכזה ייכשל כשננסה להדר

ועל כן לא נוכל להחליף אותם סתם כך , כפי שהפתרון הרשה, <Exp<? super LangVisitorמטיפוס 

 . Negבאובייקט 

כלשהי ו בזמן הידור ותתריע על הנסיון לבצע השמה בטיחות טיפוסים סטטית תגלה את השגיאה הז

לא נוכל אם כך , באופן כללי. שכן לא ניתן לדעת לפני זמן ריצה מהו הטיפוס שלהם למעשה, לנכדים
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 מה שמכריח אותנו לוותר על הפתרון הזה במקרה ואכן אנו -לשחק עם עצי הביטויים ברמה זו  

 .מעוניינים בשימוש שכזה

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

interface Exp <V extends LangVisitor> { 
 void accept (V v); 
} 
 
class Lit implements Exp <V> { 
 public int value; 
 Lit (int v) {value = v;} 
 public void accept (LangVisitor v) {v.visitLit (this, v)}; 
} 
 
class Add <V extends LangVisitor>  implements Exp <V> { 
 public Exp <? Super V> left, right; 
 Add (Exp <? Super V> l, Exp <? Super V> r) {left =l; right = r;} 
 public void accept (LangVisitor v) ) {v.visitAdd (this, v)}; 
} 
 
interface LangVisitor { 

<V extends LangVisitor> void visitLit  (Lit litexp); 
<V extends LangVisitor> void visitAdd (Add addexp); 

} 
 
class LangPrint implements LangVisitor { 
 public void visitLit(Lit litexp) {System.out.print(lit.value);}  
 public <V extends LangVisitor> void visitAdd(Add <V> add, V self) { 

add.left.accept(self); System.out.print(‘+’); add.right.accept(self);
} 

} 
 
 

 wildcards מימוש המשפחה הבסיסית באמצעות 3.7איור 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

class Neg <V extends LangNegVisitor> implements Exp<V> { 
   public Exp<? super V> exp;  

Neg(Exp<? super V> e) {exp = e;}  
public void accept(V v) {v.visitNeg(this, v);} 

}  
                                                                     
interface LangNegVisitor extends LangVisitor { 

<V extends NaleVisitor> void visitNeg(Neg<V> neg, V self); 
} 

                                                                     
class LangNegfPrint extends LangPrint implements LangNegVisitor {       
   public <V extends LangVisitor> void visitNeg(Neg<V> neg, V self)  { 
      System.out.print("-("); neg.exp.accept(self); System.out.print(")");  
 } 
} 

 Neg הרחבה על ידי מחלקה 3.8איור  
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  גישה היברידית3.4
 

ראינו שכל אחת מהן . עד עתה בנינו את הפתרון שלנו על בסיס אחת משתי הגישות העיקריות לבעיה

 במה שהצריך אותנו לחפש כלים ,ומתקשה באחרת, מצליחה לטפל באופן נוח באחד מהצירים

 . מיוחדים על מנת לשכלל אותן

המבוסס על שילוב שתי הגישות ,  מאלו שהצגנו עד כהה מעט אחריוון מחשב מציע כ]18[טורגרסן 

.  כפי שהצגנו עד עתה–ולא בעזרת כלים חדשים , לפתרון אחד באמצעות טכניקת מימוש מיוחדת

ובפרט את הרעיון של הרחבה ברמת , ות הקודמיםפתרון זה מבוסס על וממשיך את הפתרונ

 . יהיה זה מעניין לבחון אותו אם כך. האובייקטים

אנו מעוניינים לקחת יכולת כלשהי . המונח גישה היברידית מרמז על הרעיון שעומד בבסיס הפתרון

 . מסויימת מכל גישה ולבנות פתרון עם קלות הרחבה בשני הצירים

 ש לב שהגמישות בהוספת מחלקה בגישה הראשונה נבעה מהאפשרות לממניתן לשים? כיצד נעשה זאת

הגמישות בגישה השנייה נבעה מהאפשרות להגדיר .  בתוך המחלקהאת כל הפעולות שכבר מוגדרות

 .  שנגדירvisitorאת התנהגות פעולה שאנו מוסיפים על כל הביטויים הקיימים ב

והאתגר של המימוש הוא למצוא את , גם יחדהפתרון הזה אם כך יאפשר את שתי הטכניקות האלו 

. כעת שאיננו יודעים היכן בוודאות הן מוגדרות, נוכל להפעיל פעולות על ביטוייםהדרך המתאימה בה 

 .  והרחבתהExpעדיין בלי הצגת המשפחה , 3.8מוצג באיור  הבסיס של הפתרון מימוש

 . הלכה למעשהונראה את זה אחר כך, נסביר כיצד הדבר מתבצע ברמת העיקרון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

interface Exp { 
 void handle (Visitor v); 
} 
interface Visitor { 
 void apply (Exp e); 
 void default (Exp e); 
} 
 
absract class Node <V extends Visitor> implements Exp{ 
 public final void handle (Visitor v) { 

if (v instanceof V) accept ((V)v); 
else v.default(this); 

 } 
 abstract void accept(V v); 
} 
 
abstract class Op <E extends Exp> implements visitor{ 
 public final void  apply (Exp e) { 

if (e instanceof E) call((E)e); 
else e.handle(this); 

 } 
 abstract void call(E e); 
 public void default(Exp e) { 
  throw new illegalArgumentException(“Expression Problem Occurred”);

} 
} 
  

 .ממשק ומחלקות בסיסיות לקראת המימוש 3.9איור  
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כל . התלויים זה בזה, visitorsאחד לביטויים ואחד ל, אנחנו מגדירים כאן שני ממשקים בסיסיים

 . Exp לכל default וapply מספק פרוצדורת visitor וכל visitor לכל handleביטוי חייב לספק 

כל סוגי הביטויים יירשו . Op וNodeאנחנו מגדירים עוד שתי מחלקות מופשטות עם פרמטר  ,בנוסף

 visit הוא ממשק המכיל את כל פעולות הNodeהפרמטר של . Opוכל סוגי הפעולות מ, Nodeמ

ממחלקה מופשטת אי . הוא סוגי המחלקות המכילות פעולות שלוOp והפרמטר של , הדרושות לו

כך נוכל להשתמש בהן על מנת להגדיר . ך היא כן יכולה לספק מימושים לפעולותא, אפשר ליצור מופע

שתי .  ואף הרחבה לא תצטרך להתעסק בהןhandle וapply,defaultאת המימושים הכלליים של 

ומחייבות את המחלקות היורשות להגדיר ,  מממשות פעולות אלו בהתאמהOp וNodeהמחלקות 

 . call פעולת Opו, acceptדרת פעולת  מחייבת הגNode –פעולה נוספת 

 

. eval מוגדרת ההרחבה באמצעות 3.10באיור . Lang מוצג המימוש של המחלקה הבסיסית 3.9באיור 

 .  בעזרתם נוכל להבין יותר את דרך הפעולה של המנגנון הזה

 :ראה כך ייdispatchתהליך ה.  שאנו רוצים לבצע עליוv ופעולה expנניח שיש לנו אובייקט ביטוי 

על מנת להדפיס , כך. בהתאם להגדרה המתאימה, אנו נתחיל תהליך זה  על ידי קריאה כלשהי .1

ועל מנת להחזיר את ,  מדפיסvisitor שהוא v עם exp.print(v)את אחד הביטויים נוכל בצע 

ההבדל בקריאה הוא כיוון .  המחזיר ערךvisitor שהוא v עם v.eval(exp)ערכו נוכל לבצע 

.  עצמוeval עליהם מומשה אחר כך בeval מומשה בביטויים והתנהגות printת שהתנהגו

 .  כלשהוe על ביטוי applyהגדרת הפעולות האלו עשויה לדרוש ביצוע 
ובכך , מה שיוביל לאותה תוצאה,  בכל המקריםv.apply(e)באותו אופן אפשר ישירות להגדיר 

 .ו להכיר את הפרטים האלוונוחות שימוש שלא תדרוש מאיתנ, לשמור על עקביות

 האם הוא מופע של e תתבצע כעת בדיקה עבור 3.8 באיור applyעל פי התנהגות הפעולה  .2

על , אם כן.  Op שאיתו הגדרנו את המחלקה Eשל הממשק ) instance ofבאמצעות (מימוש 

.  הוא מופע שלהvבמחלקה ש,  שיחזיר לנו את התוצאהv מתאים עבור callפי הגדרתנו מוגדר 

 על כל ביטוי שהוא call ולכן מוגדר PrintExp הוגדרה עם הממשק Printהפעולה , כך

PrintExp . הביטויeומחלקה זו הייתה חייבת להגדיר ,  הוא מופע של מחלקה עם ממשק זה

 כפרמטר על מנת visitor v עם הe.printאנו פונים אם כך ל.  עליהPrintאת התנהגות הפעולה 

 .applyובמידה וכן ממשיכים רקורסיבית עם , ם של הביטויאולי להפעיל על בני

  V הוא מופע של vאם , שוב.  כפרמטרvisitor עם אובייקט הe.handleאנחנו פונים ל, אחרת .3

אז יש כאן שגיאה של שימוש שגוי במנגנון ואנו , אם לא. Nodeשאיתו הגדרנו את המחלקה 

 .defaultזורקים חריגה באמצעות 
 כדי acceptואנו מבצעים  ,  עצמוvisitor מתאימה לביטוי בvisitפעולת מוגדרת , אם כן

 . ובסוף מקבלים את התוצאה, להפעיל אותה

 

אנחנו מרחיבים את משפחת ,  ראשית?ביטויים על מנת להסתדר עם המנגנוןאת משפחת הנבנה כיצד 

ו מגדירים את המחלקה אנחנ. כשאין לנו עוד ביטוי קיים כלל, printהביטויים להתמודד עם הפעולה 
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print שמצפה לקבל רק PrintExpומממשת את הפעולה ,  על פי הגדרת הפרמטר שלהcall בצורה 

 .טריוויאלית

אנחנו מרחיבים את ממשק משפחת ולאחר מכן , Add ואת Litכעת אנחנו מוסיפים למשפחה את 

אנו . לות העתידות לבואשוב מתוך מחשבה על הפעו,  לשתי המחלקות האלוvisitהפעולות להיות עם 

בכל אחת מהן .  לעילdispatchלצורך מנגנון ה,  הזהvisitorמגדירים אותן עם הפרמטר שהוא ממשק ה

 שבו אין התנהגות מוגדרת visitorשכן זו היא מימוש של הממשק , printעלינו לממש את הפעולה 

, applyאלא , כמו פעם קודמת Add acceptאיננו מפעילים על הבנים של . visit באמצעות Add,Litל

במקרה הספציפי הזה גם . dispatchמשמע יש לפנות למנגנון ה, שכן אין לנו דרך לנחש מה יש לבצע

left.printכי כל הביטויים הקיימים כעת מגדירים את הפעולה ,  למשל היה עובדprint . כמובן שלא

במקום (נגיע לשגיאת ריצה ,  בלבדExpמ היורש printכי אם נגדיר מאוחר יותר ביטוי ללא , נעשה זאת

 ).החריגה שהמנגנון יתן
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interface PrintExp extends Exp{ 
 void print (Print print); 
} 
class Print extends Op<PrintExp> implements Visitor { 
 void call(PrintExp e) {e.print(this);} 
} 
 
class Lit extends Node <LangVisitor> implements PrintExp{ 
 public int value; 
 Lit (int v) { value = v;} 

public void print (Print print) {System.out.print(value);} 
void accept(LangVisitor v) {v.visitLit(this);} 

} 
 
class Add extends Node <LangVisitor> implements PrintExp{ 
 public int value; 

Add (Exp l, Exp r) {left = l; right = r;} 
public void print (Print print) { 

print.apply(left); System.out.print(‘+’); print.apply(right);
} 
void accept(LangVisitor v) {v.visitAdd(this);} 

} 
 
interface  LangVisitor extends Visitor{ 
 void visitLit (Lit Lit); 
 void visitAdd (Add add); 
} 
  

 Expבניית המשפחה  3.10איור  
 

מרחיבה את ממש, כרגיל, זו ראשית. Evalנפנה להרחבת המשפחה באמצעות הפעולה , כעת

ההביטויים להגדיר את סוגי הביטויים עבורם אפשר לפנות למימוש הפעולה במחלקה עצמ

 על מנת שנוכל להפעיLangVisitorהיא מממשת את , בנוסף. ומשתמשת בממשק זה כפרמטר כללי

 .visit ומגדירה את התנהגות הLit וAdd גם על Evalאת 
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class Eval extends Op <EvalExp> implements LangVisitor{ 
 int result; 

public final int  eval (Exp e) {apply(e); return result;}; 
 void call(EvalExp e) {result = e.eval(this);} 
 public void visitLit(Exp e) {result = lit.value;} 
 public void visitAdd(Exp e) {result = eval(add.left) + eval(add.right);} 
} 
interface EvalExp extends PrintExp { 
 int eval(Eval eval); 
} 
 

 evalהרחבה באמצעות  3.11איור  
 

. 3.11 באיור evalוטורגרסן מרחיב ישירות את המשפחה עם  , Negההרחבה האחרונה היא באמצעות 

כמו שעשינו עד , evalאבל באותה מידה יכולנו להרחיב את המשפחה בלי , טורגרסן לא מתייחס לכך

נדגיש שבמקרה כזה הנסיון ליצור מחלקה על בסיס .  במקוםPrintExpפשוט על ידי מימוש של , עתה

Neg ,שבה גם לNeg יש פעולת evalהסיבה . 3.11ונצטרך לבצע שוב את איור ,  מאוחר יותר לא יצלח

ועדיין לא הצלחנו לפתור , מה שחוזר גם כאן בצורה דומה,  וההסבר עליו3.1לבעיה זו היא איור 

 . 2.1עדיין אין זה פתרון שלם לבעיה שהצגנו בסעיף , לכן. Javaבאמצעות הכלים של 

אנחנו מממשים את .  ואין לנו בעיה עם זהNeg לא מכירה כלל את evalהפעם הפעולה , לענייננו

EvalExpובכך יוצרים ב Negאנחנו מרחיבים את , כרגיל.  את המקום בו תוגדר התנהגות הפעולה

 .הממשק ומשתמשים בחדש כפרמטר כללי

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

class Neg extends Node <LangNegVisitor> implements EvalExp{ 
 public Exp exp; 

Neg (Exp e) { exp = e;} 
public void print (Print print) { 

System.out.print(“-(“); print.apply(exp); System.out.print(“)”); 
} 
public int eval(Eval eval) {return –eval.eval(exp);} 
void accept(LangNegVisitor v) {v.visitNeg(this);} 

} 
 
interface LangNegVisitor extends LangVisitor { 
 void visitNeg(Neg neg); 
} 
 

 Negהרחבה באמצעות  3.12איור  
 

זהו , מבין כל הפתרונות שהצגנו עד עתהו super או לשימוש בwildcardsאיננו זקוקים עוד להגדרת 

ללא , יש לנו יכולת הרחבה ברמת האובייקטים. מקסימליתפוטנציאל ליכולת הרחבה ההפתרון בעל 

 לפני Eבהינתן אובייקט קיים , כך למשל. wildcardsבעיית עדכון ביטויים שהייתה במימוש עם 

 Negשכן הדרישה ב,  לאחר ההרחבהNeg(E) אובייקט איננו מונעים את האפשרות להגדיר, ההרחבה

כיוון , בנוסף. ועל כן כל אובייקט ביטוי יתאים,  המקוריExpאובייקט בן מטיפוס הייתה שהוא יכיל כ

חסכנו לעצמנו את קוד , שגם הגדרנו במפורש את הפרמטר הכללי לכל המחלקות הנוגעות בדבר
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שכן היא מרחיבה מחלקה , בניגוד לפעמים קודמות,  היא מחלקה של ממשNegהמחלקה . fixingה

 . <Node<LangNegVisitorמוגדרת 

 :כל שעלינו לעשות כעת הוא להגדיר, eval עם פעולת Negעל מנת להעריך אובייקט 

E = new Neg(7); 
Evaluator = new Eval; 
Evaluator.apply(E); 

 

המחזירה אותנו לקוד השימוש הנוח של הפתרונות הישנים , זוהי ללא ספק הקלה משמעותית

שהפתרון הזה מעביר את רוב נטל השימוש למרחיבי אפשר לומר אם כך . והבעייתיים מבחינתנו

, בעוד שהפתרונות הקודמים היו יותר נוחים אמנם למרחיב, ומציג קוד טוב למשתמש בה, התוכנה

 Expressionהמשתמש אם כך לא מודע בכלל לבעייתיות שב. אבל הרבה פחות נוחים למשתמש

Problem.  

הרבה יותר , נדרש כאן לא מעט קוד, ראשית כל . יש לפתרון זה מספר חסרונות עיקריים, עם זאת

אין ספק שפתרון זה הוא בהחלט מסובך למימוש ודורש . ממה שהיינו צריכים במימושים הקודמים

 . לא מעט הבנה

כפי , בטיחות הפתרוןמבחינת לפתרון זה יש חיסרון מרכזי במובן הויתור שעשינו , אבל פרט לכך

 ועל ידי בדיקה, ת פעולה על טיפוס לא מתאיםלאנו מרשים הפעבמקרה זה . 2.4.2שהגדרנו בסעיף 

 אבל –שיש לטפל בה בדרך כלשהי ,  במקרה בעייתי חריגה זורקיםinstanceofבאמצעות האופרטור 

. מצב זה יקרה עם זאת רק כאשר המרחיב לא ירחיב את הגירסה האחרונה שלנו .לא בדיוק ברור כיצד

עלול להיווצר מצב ,  בלבדPrintExp הוא ירחיב את EvalExp את Negאם במקום להרחיב עם , כך

  .זוהי אם כך אחריותו לטפל בעניינים האלו. בעייתי

. 2.4.2הבעייתיות שבו ציינו בסעיף  שאת חסרונותיו וcastingהשתמשנו כאן לראשונה ב, בנוסף לכך

וכן לא , קרה זה במinstace of לא מאפשרת שימוש באופרטור Javaנעיר שטורגרסן מציין גם ש

casting ,אך שני אלו ניתנים למימוש על ידי המתכנת . 

 

3.5  Scala 
 

. Javaכל הפתרונות שהצגנו עד עתה היו מבוססים על כלים בסיסיים ומימשנו אותם בשפה הנפוצה 

 .Scalaבשפה , כעת נתבונן בפתרון אחר המשתמש בכלים פחות נפוצים

Scalaאך במובן מסויים גם ( מונחית עצמים  שפהזו. ]15[ בהמתוארת   היא שפה חדשה יחסית

ובכך ,  מהפתרון(2)כמבוקש בדרישה ,  בעלת בטיחות טיפוסים סטטית)]16[כמתואר ב, פונקציונלית

 . רלוונטי להExpression Problemהדיון שלנו ב

בוססת מ, בהתאם לשתי הגישות שהצגנו עד עתה, Scala שני פתרונות שונים לבעיה ביםצגו מ]22[ב

ומאפשר לנו התמודדות נוחה , Scala בmixinאבל עם חידוש מרכזי שהוא מנגנון ה, הפעולות והנתונים

 .יותר עם בעית שילוב ההרחבות

לשם הבנת הרעיונות בשפה , ]22[ על בסיס הקוד בScalaאנו נציג את קוד הפתרון מבוסס הנתונים ב

, Javaמימוש שהוא לכשעצמו מבוסס על השפה  בו נשתמש הוא Scalaהמימוש של . והמנגנון המדובר
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  מהמימושים האלו וחלקScalaשאר הרעיונות שהוצגו עד עתה יכולים להיות ממומשים ב ועל כן

 .]14[הוצגו כבר ב

 כפי Neg נוסיף מאוחר יותר ונמזג עם Addאת המחלקה . Litוהמחלקה , באיור מוצג הממשק הבסיסי

 המחזירה מחרוזת במקום showאודרסקי גם בוחר להגדיר . גשעושה אודרסקי להדגשת רעיון המיזו

אך נשאיר , נהפוך את סדר המימוש כדי לשמור על עקביות.  קודםevalוכן לממש את , printהפעולה 

 trait אנו עוטפים את כל המשפחה שלנו ב.אינו קריטי למעשה נושא זה – showאת הקוד לפעולת 

בשאר הקוד אנחנו מגדירים .  כל המשפחה ביחדתר להרחיב אתיאפשר לנו מאוחר יוזה  .Langמסוים 

 . כרגילLitומממשים את המחלקה  showאת הממשק הבסיסי לפעולת 
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trait Lang { 
 type exp<:Exp; 
 trait Exp { 
  def show: string; 
 } 
 class Lit (v: int) extends Exp { 
  val value = v; 
  def show = value.toString(); 

} 

 

 .Lit וExpה ממשק, Scalaבמימוש הבסיס  3.13איור  
} 

 

 מהוויבכך שמאפיינים מחלקה אך לא, Java הם כלי דומה לממשקים בtraitsברמת העיקרון 

בין שני הכלי, עם זאת .) cosntructorsאין להם (ממש ולא ניתן ליצור מהם אובייקטיםשל ה מחלק

ולא ר, פעולותחלק מה ניתן לספק גם מימושים לtraitsבתוך , interface שלא כמו ב-הבדל מרכזי 

 .פעולות אבסטרקטיות

(multiple inheritance  לתחום של ירושה מרובהתנוגעחשיבות מרכזית נוספת ה traitsל ,מלבד זאת

 בעיותויוצרת מספר, ירושה מרובה היא ירושה ממספר מחלקות למחלקה אחת .וזהו למעשה מקורם

 ודו משמעות הנוצרת כתוצאה ממימושים שונים לאותה פעולה בשתי מחלקו2בעיית היהלום, בפרט

ולאפשר ירוש לוותר על ירושה מרובה במקרה של מחלקות Javaבלמשל בחרו , בעקבות זאת. אם

שכן בהיעד, שתי הבעיות נפתרות, כאשר מדובר בירושה של ממשקים. מרובה של ממשקים בלבד

ובהיעדר שדות ואפשרות ליצירת אובייקטי, עוציהפעולה לבמימוש מימושים אין בעיה של בחירת 

 . אנו נמנעים מבעיית היהלום

Scala  מציגה מנגנון חדש במקום ירושה מרובה המכונהmixin inheritance)  מנגנו). אותו מיזוגנכנה

קוד זה מגדיר את . class A extends B with C: זה מאפשר לנו מעין ירושה מרובה על ידי הקוד

במחלקה החדשות  את כל ההגדרות A ובנוסף מעתיק למחלקה Bכמחלקה בת של המחלקה 

 כך איננו יורשי.)אם כלשהי עצמה ולא מורשות ממחלקה Cההגדרות שכתובות באפיון של (=

 וB במקרה של שתי פעולות זהות המוגדרות ב.כמו בבעיית היהלום, מחלקה אם כלשהי פעמיים

 להיעשויכול(המהדר מבקש מהמתכנת לקבוע את הגדרת הפעולה על מנת להימנע מדו משמעות 

                                                 
הי. מקרה של ירושה מרובה של מחלקותמונח המתאר בעיה אפשרית בהיא  (diamond problem)בעיית היהלום  2

 יחד ליצירת מחלקC וBואז יורשים מ, C וBיורשים ממנה לשתי מחלקות , Aמתייחסת למצב בו אנו מגדירים מחלקה 
D.למשל כי על אף ש,  מצב זה הוא בעייתיAואז נשאלת השאלה מה קורה לשדו,  היא מחלקה יחידה היא מורשת פעמיים

 ).?ומה עדיף אם בכלל? היו אז שני שדות או אחד יDב (Aהמוגדרים ב
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ת האם אנו מתכוונים  שבעזרתו אנו יכולים לקבוע לאיזו ממחלקו[ ]superבקלות על ידי האופטור 

 כדי  בהקשר של מחלקותmixin מציבה מגבלות על שימוש בScala ). המרובעותתוך ציונה בסוגריים

 ניתן למזג ליצירת מחלקה חדשה ללא כל traitsאך , ]15[ ולשמור על עקביות לשמור על בטיחות

 . מגבלה

 

 virtual types מנגנון הנקרא ומבוססת על, Javaשאין בנוספת  היא הגדרה type exp<:Expההגדרה 

, של ממשאינו טיפוס   וירטואליטיפוס. Java של  abstract classes על בסיס הScalaהממומש ב

 בכל פעם שנרצה להתייחס expאנו נשתמש בטיפוס החדש . ו ובהמשך חסמים מהגדרתווניתן לתת ל

 להיות לפחות expבייקט  משמשת על מנת להגביל את האוExp:>ההגדרה . לאובייקטים של המשפחה

 מחייבת אותנו בסופו של דבר לתת הגדרה Scalaכיוון שאין זה טיפוס של ממש . Expבעל הממשק של 

 : באופן הבאתתבצע Scala בהגדרת אובייקט, כך . במחלקה או בעת יצירת מופע expסופית לטיפוס 

 

 

 

 

object LangTest extends Lang with Application { 
type exp = Exp; 
val  e: exp = new Lit(7);  

} 

  הגדרת אובייקט ליטרל 3.14איור  
 

, Neg וAddאם נרצה להוסיף במקביל את שתי המחלקות , בסיסית כךלאחר שבנינו את המשפחה ה

 .3.11 באיור תמוצגהרחבה זו  . נתוניםכצפוי מכך שהמימוש הוא מבוסס, זה לא יהיה כל כך מסובך

 

 

 

 

 

 

 

 

א 

 ו

ם 

 ,
trait LangAdd extends Lang { 
 class Add (l: exp, r: exp) extends Exp { 
  val left = l; val right = r; 
  def show = left.toString() + “+” + right.toString(); 

} 
} 
trait LangNeg extends Lang { 
 class Neg (e: exp) extends Exp { 
  val term = e; 
  def show = “-(“ + term.toString() + “)”;  

} 
} 
 
 

 Add וNegמחלקות  הוספת ה3.15איור  
 

 שהוexpלהיות הנקודה היחידה שחשוב לציין כאן היא שאנחנו מגדירים את טיפוס האיברים 

 .Expשם הגדרנו איברים מטיפוס הממשק , בניגוד למה שעשינו עד עתה,  קודםוירטואליהטיפוס ה

 מאפשרת לנScala, אם נרצה לאחד את שתי ההרחבות הבלתי תלויות האלו להרחבה אחת, כעת

 :  לעשות זאת באמצעות הקוד שתיארנו קודםmixinבאמצעות מנגנון ה

trait LangAddNeg extends LangAdd with LangNeg . 

בלתי תלויי, שנשארו כמו שהם, ולא פגענו בשניים הקודמים, זה אומר שיש לנו עכשיו מימוש חדש

מציין אודרסקי,  (multiple inheritance)בניגוד לירושה מרובה. הקוד למיזוג הוא מינימלי. זה בזה
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המחלקה האם . Lang במקרה זה המחלקה ,בעת המיזוג המחלקות הבסיסיות מורשות רק פעם אחת

 .  על פי סדר המיזוגLangAddשל המיזוג המתקבל היא המחלקה 
 

 :ההוספה שלו לשפה תיראה כך. evalהחלק היותר קשה של ההרחבה במקרה זה הוא הוספת הפעולה 

עלינו . Langוהוא יורש מ, LangEval שהוא Lang חדש במקום traitאנחנו מגדירים , ראשית כל

 .  החדשtrait Expל, expלהגביל מחדש את הטיפוס 

וההרחבה , אלו עדיין קיימים. Lang שהוגדרו בLit וExpחשוב לציין שההרחבה הזו אינה משנה את ה

עדיין אפשר לגשת אליהם .  אותם(overwrites)ולא מעדכנת ,  אותם(shadows)החדשה רק מכסה 

. LangEval האב של trait היא Lang, דרה שלנושכן מבחינת ההג, superבאמצעות המילה השמורה 

כפי שניתן . Lang בExpהמחלקה , super.Exp החדש כהרחבה של Expאנו מגדירים את , בעזרת זאת

עלינו גם להגדיר בהמשך את ,  המתאימהLitבעת ההצהרה שאנו מרחיבים את המחלקה , לראות

 המחלקה החדש with Expלא המילים ל. על מנת לשמור על היחסים המתאימים, היררכיית ההרחבה

Lit לא הייתה מחלקה בת של Expב LangEval. 

 

 

 

 

 

 
 

trait LangEval extends Lang { 
 type exp<:Exp; 
 trait Exp extends super.Exp { 
  def eval: int; 

} 
 class Lit (v: int) extends super.Lit(v) with Exp { 
  def eval = value; 

} 
} 
 

 eval הוספת הפעולה 3.16איור  
  

אנו .   להרחבה אחתLangEval וLangAddNegכעת נשאר לנו רק לנסות ולחבר את שתי ההרחבות 

 .עושים זאת כמצויין באיור 

 

 

 

 

 

 

ר 

ת 
trait LangAddNegEval extends LangAddNeg with LangEval { 
 class Add (l: exp, r: exp) extends super.Add(l,r) with Exp { 
  def eval = left.eval()+right.eval(); 

} 
 
 class Neg (e: exp) extends super.Neg(e) with Exp { 
  def eval = -e.eval(); 

} 
} 
 

  מיזוג ההרחבות להרחבה הסופית3.17איור  
 

כפי שאפש. eval שכולם כעת בעלי הפעולה Add,Lit,Negיצרנו לנו משפחה חדשה של ביטויים 

כלי המיזוג מאפשר לנו אם כך לממש את חיבור ההרחבות האלו בקוד שכמעט כולו לוגיק, לראות

 . עשות בפתרונות של גנריותכמו שנדרשנו ל, ופחות סינטקס לצורך עיצוב הפתרון, מימוש פעולות
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אך שם נתקלנו בשגיאת טיפוסים ,  התוונו דרך בסיסית להשגת פתרון נוח לבעיה3.1באיור , כזכור

 הוספת הטיפוסים עקב, הבעיה הזו אינה קיימת עוד כאן. ומאז ניסינו לעקוף אותה, חמורה

ועל ידי כך חייבנו , expס שם הגדרנו מחדש את הטיפו, 3.16איור הנקודה החשובה היא . הוירטואלים

, כעת.  אנחנו באים על שכרנו3.17 במיזוג באיור .evalכל אובייקט מטיפוס זה לקבל את הפעולה 

ולכן , eval של Exp עבור exp<:Exp למשל היא לטיפוס Add במחלקה l,rההגדרה של האובייקטים 

 . יקבלו את הפעולה הזוAddגם הבנים של 

 Add נאלצנו לכתוב לא רק שאנו מרחיבים את Addשפנינו להרחיב את  שכ3.17יש לשים לב באיור 

 – החדש Exp החדש הוא Addציון זה קובע שהממשק של . Expבמחלקה הקודמת אלא גם את 

ייתכן מצב בו אנו ממזגים לא מחלקות חדשות עם , ]22[ כמתואר ב.evalזה שמכיל גם פעולת , משמע

במקרה כזה היינו נאלצים לכתוב קוד מעט .  למשלdoubleו eval, אלא שתי פעולות, פעולה חדשה

 : כךלמשל, השונות ותיותר מסורבל להגדרת המחלק

class Add(l: exp, r: exp) extends super[LangEval].Add(l,r) with super[LangDouble].Add(l,r) 

with Exp… 

 

. רחיבים היררכית מחלקותשאנו מבמקרה   היא מה קורה]22[שאלה אחרת שאין אליה התייחסות ב

מיזוג  והיינו רוצים לבצע ,LangAddNeg בתוך Add היורשת מnewAddאם למשל הייתה לנו מחלקה 

,  החדשAdd החדש לnewAdd  היינו צריכים איכשהו לציין את קשר הירושה בין, evalעם הפעולה 

ת זאת על ידי ניתן לעשו. newAdd ולא בAdd רק בeval אם נרצה לממש את הפעולה במיוחד

 . …class newAdd(l: exp, r: exp) extends Add(l,r) with super.newAdd(l,r) with Exp:הקוד

בבואנו להרחיב נרצה לשמור על , שכן מבחינה לוגית, הקוד הזה הוא למעשה די מיותר ומעט מסורבל

 על תוספת הקוד מאוחר יותר נראה שהיררכיות מסדר גבוה יאפשרו לנו לוותר. הקשר ההיררכי הזה

 . בדוגמאות הקודמות

 

. הרחבה ברמת המקור ודאי יש כאן.  אין התייחסות לאפיון שדיברנו עליו של יכולת הרחבה]22[ב

 אין אפשרות לבצע מיזוג ללא המקור Scala מסכם שבמימוש הנוכחי של ]14[הנסיון של העבודה 

משמע הרחבה , א ידרוש הידור מחדשל מיזוג זה Scalaויש להניח שבמימושים עתידיים של , עצמו

 הוביל שם לפתרון דומה Scalaנסיון לממש את הגישה ההיברידית של טורגרסן ב. ברמת הבינארי

 .המתמודד יפה גם עם מיזוג

 

  שפות פונקציונליות3.6
 

 גם פונקציות הן אובייקטים Scala אודרסקי מציע גישה פונקציונלית המשתמשת בכך שב]16[ב

. מלבד זו של הסעיף הקודם Scala זו גישה אחרת שאפשר לממש ב.first-classנקציות הן ובמובן זה פו

 היא גם שפה Scalaאפילו ש, הפתרון הזה כבר מוציא אותנו מעט מהתחום של שפות מונחות עצמים

בדרך גם נסביר מעט את , בקצרהלכן נסקור אותו רק . אל עבר תחום השפות הפונקציונליות, כזו

 .ונסיים את סעיף זה, הבעיה בשפות פונקציונליותויה של ביט

שני כלים ב היה כרוךהמימוש של אוסף הביטויים השונים לו ניגשנו לבעיה זו בשפה פונקציונלית 

 המגדיר את algebraic datatypeאנו יוצרים . pattern matching וalgebraic datatypes: בסיסיים
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למשל זה היה  ]Scheme ]8ב .ת המתאימים לכל סוג ביטוי השדועם  ביחדכל סוגי הביטויים הקיימים

 . 3.18ע כמו באיור מתבצ

 

 

 

 

ת 

 ,

ה 

ם 

ם 

ם 

י 

ם 
(define-datatype expression expression? 
 (Lit-exp (value datum?)) 
 (Add-exp  
  (left expression?) 
  (right expression?)))  
  

 Scheme מימוש אוסף הביטויים ב3.18איור  

 

 : לבחירת הפעולה המתאימהpattern matching בעזרת evalנוכל להגדיר את הפעולה , כעת

 

 
 

 eval הגדרת הפעולה 3.19איור  

(define (eval exp) 
 (cases expression exp 
  (Lit-exp (value) value) 
  (Add-exp (left right) (+ (eval right) (eval left))))  

 

 ביטוי חדש למשפחתהוספ, הייתה בלתי תלויה בקוד הקייםש evalלעומת הוספת הפעולה 

)algebraic datatypeלשנות את ה, משמע (עדכן את אוסף הביטויים הקיים אותנו לתכריחהביטויים 

 .  לנו בשפות מונחות עצמיםקושי הבסיסי שהיהבמובן מסויים קשיים דומים אך הפוכים ל

מ. עצמים והפונקציונליים לפתרון אחד מונחי ה– משלבת בין שני האמצעים Scalaהגישה של 

 היא מחלקה שאנו יכוליcase class .case class מציעה הוא סוג חדש של מחלקה הנקרא Scalaש

 היינו מגדירים שevalאת המימוש ופעולת . pattern matchingלפנות לאובייקטים שלה באמצעות 

 :]15[ כך

 

 

 

 

 

trait Exp; 
case class Lit (value: int) extends Exp; 
case class Add (left: Exp; right: Exp) extends Exp; 
 
def eval(exp : Exp): int = exp  match { 
 case Lit(value) => value 
 case Add(left, right) => eval(left)+eval(right); 
} 
 case classesמימוש עם  3.20 איור 
ע. Expבפשטות על ידי ירושה של , זה מאפשר לנו אם כך להוסיף סוג ביטוי חדש בדרך יותר נוחה

כך שזהו לא פתרון רצו, עדיין נצטרך לשנות את כל הפעולות הקיימות, כשנגדיר ביטוי חדש, זאת

ונחית עצמיאך זוהי דוגמה מעניינת לשילוב בין טכניקה פונקציונלית למ, Expression Problemל

 .שאפשר לנסות לפתח גם אותה, לפתרון הבעיה

 

 

 

 30



 gbetaהשפה . 4
 
 

gbeta ומבוססת על השפה  ]3[אריק ארנסט שפותחה במסגרת עבודת הדוקטורט של  היא שפה

BETA .BETA  וכפועל יוצאgbeta החשיבות של שתיהן לעבודה זו . שתיהן שפות מונחות עצמים

במבט כללי על הפתרון בפרק הבא .  בפרק הבאgbeta את הפתרון בובהרחבה כשנציג, ]2[מתבטאת ב

 . ולא דורש יותר מדי מאמץ מצד המתכנת, אכן אפשר להסכים שהוא מאוד נוח וקל לשימוש
 נפוצים בשפות אינםו, gbetaקיימים בש שלושה כלים מרכזיים הקשורים לבעיה זופתרון זה נובע מ

היררכיות , (virtual-classes)ם אלו הם מחלקות וירטואליות  כלי.שנדון בהם בפרק זה, תכנות אחרות

 .(family-polymorphism) משפחתיפולימורפיזם ו, (higher-order hierarchies)מסדר גבוה 

 

, עקב הייחודיות שלו,  במרבית המקריםgbetaנציין שארנסט בוחר שלא להתעסק בסינטקס של 

 Javaהסינטקס המדומה שהוא מציג ומבוסס על . םוהשוני הגדול משאר השפות בהן משתמשים כיו

.  אנו נמשיך באותו קו.מאפשר לנו להתמקד בכלים שמסייעים לפתרון יותר מאשר במימוש המסויים

 . ]10],]3[די מעניינת והמעוניינים יוכלו להכיר אותה יותר מקרוב בהשפה עצמה היא , בכל זאת

 

  מחלקות וירטואליות4.1
 

הן מחלקות המוגדרות בתוך ,  ולענייננוBETAבהקשר של  (virtual classes)מחלקות וירטואליות 

 . וניתנות להרחבה עם הרחבת המחלקה העוטפת,  כלשהי עוטפתמחלקה

פעולות וירטואליות הן . מחלקות וירטואליות הן האנלוג המחלקתי לפעולות וירטואליות, במובן זה

מחדש כל פעולה להגדיר לות הן וירטואליות ניתן כשהפעו –מהכלים הבסיסיים בתכנות מונחה עצמים 

 .תוך החלפת ההגדרה במחלקה האם, מחלקה-בתת

 

השפה . כמו דברים רבים, אנלוגיה זו אינה מפתיעה שכן מחלקות וירטואליות לא נוצרו בכוונה תחילה

BETAפעולות וטיפוסים לתוך מנגנון הנקרא תבניות ,  איחדה בין מחלקות(patterns) . להציג הצורך

אינה  BETAהרחבה של פעולה ב. virtual patternsהוביל למנגנון הנקרא , פעולות וירטואליות בשפה

זה  .)gbetaאותו דבר גם ב, כתוצאה מכך (רק מוסיפה עליה אלא ]12[ מחליפה את הפעולה הקיימת

  .אליותעל כן היה זה די טבעי להשתמש גם במחלקות כוירטו. במובן מסוים דומה להרחבת מחלקות
אין לנו בעיה בהינתן אובייקט של מחלקה לפנות אל מחלקה המוגדרת בתוכו וליצור , כתוצאה מכך

 . כמו שיכולנו להפעיל פעולות של אובייקטים-מופעים שלה 

כך . כמו שעשינו עם פעולות, אנחנו יכולים לשכתב מחלקות המוגדרות בתוך מחלקה אחרת ,כמו כן

 :Javaסס על של  המבוsyntaxב,  להגדירניתן

Class A {virtual class B {} }; 

Class AA extends A {refine class B {string comment; void foo{}; }; 

 Bותוך כדי כך הרחבנו גם את המחלקה , Aכפי שאפשר לראות הרחבנו בשורה השנייה את המחלקה 

 בקשר  אינן קשורות שכאןBשתי המחלקות . comment ושדה חדש fooלהיות עם פעולה חדשה 

 אינו AA.Bאובייקט של , משמע. AA.B וA.Bוההתייחסות אליהן היא כאל , ירושה או בכל קשר אחר
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אף על פי שלכאורה אין בעיה בכך שכן כל , A.Bיכול לשמש במקום שאנו מצפים לאובייקט של 

 .AA.B מוגדרות גם עבור A.Bהפעולות שנרצה לבצע על אובייקט 

gbeta  ה של מנגנון המחלקות הוירטואליות בהכלליוצרתBETA .BETA אינה מרשה לנו לרשת 

נסיר את המגבלה רק  ארנסט מבהיר שגם אם .ואלית אחת למחלקה וירטואלית חדשהממחלקה וירט

ועל כן אכן נדרשה הכללה מרכזית יותר של השפה , לא נקבל את התוצאה המבוקשת, הזו מהשפה

, נו יכולים כעת להרחיב מחלקה וירטואלית מספר פעמים שנרצה ואgbeta דבר זה נעשה ב.במקרה זה

מה שנדרש מאיתנו (מבלי שניאלץ לקבוע אותן סופית , וכן להשתמש בהן כמחלקות לכל דבר

 ).בטיפוסים וירטואלים

 

 לא הייתה בעלת בטיחות טיפוסים ובמקרים של BETAעניין נוסף שיש להתייחס אליו הוא שהשפה 

כפי , רבים חשבו בעקבות זאת.  בזמן ריצהcastingותנת הודעת אזהרה ומבצעת בעיות השמה הייתה נ

 לעומת זאת gbeta. שמחלקות וירטואליות אינן בעלות בטיחות טיפוסים סטטית, ]10[שמצוין ב

 והחליפה אותו בשגיאת קומפילציה וביחד עם הוספת מגבלות שימוש מסויימות castingהסירה את ה

מוכיח את  של מחלקות וירטואלית וvc  ארנסט מציג תחשיב מסוים]6[ב. תהיא הפכה לבטוחה סטטי

 .ועל כן מתקיימת הדרישה השנייה שלנו מהפתרון, נאותותו

 

 

  היררכיות מסדר גבוה4.2
 

אנו , כשאנו מדברים על היררכיה בהקשר של אוסף מחלקות

היררכית הביטויים , כך למשל. מתכוונים לעץ של קשרי ירושה

 .שמאלד עתה מוצגת  משתיארנו ע
  

 (higher-order hierarchies)היררכיות מסדר גבוה הביטוי 

. עקב המאפיינים הדומים בין השניים, (higher-order functions)מקורו במונח פונקציות מסדר גבוה 

והן כלי שימושי , פונקציות מסדר גבוה הן פונקציות המקבלות כפרמטר פונקציה או מחזירות פונקציה

 . פות פונקציונליותבש

   Exp 
 

 
         Add     Neg      Lit 

אך הן לעומת זאת כלי מאוד נדיר בשפות , היררכיות מסדר גבוה הן אם כך היררכיות של היררכיות

 . gbetaשל היררכיות מסדר גבוה בוצע על ידי ארנסט בהמימוש היחיד הידוע כיום . תכנות

ו מעוניינים  מתבצעת על ידי הגדרת מחלקה שתעטוף את כל המחלקות שאנgbetaיצירת היררכיה ב

שוב כתוצאה , אין לנו שום בעיה לשים מחלקה בתוך מחלקה אחרת). enclosing class(להגדיר 

כפי שיכולנו עד עתה להגדיר פעולות בתוך , patternsל' טיפוסים וכו, מחלקות, מהאיחוד של פעולות

 . מפאת הגדרה זו אנו יכולים גם לרשת את ההיררכיה כולה.מחלקה

המוגדרת , לשמור בעת ירושה גם את היררכית המחלקות אנו יכולים ר גבוההיררכיות מסדעם 

כשאנו . Ĥ אנו יכולים לרשת ממנה להיררכיה חדשה Hבהינתן היררכיה , משמע. תעוטפבמחלקה ה

הגדרת על הגדרות אלו נוכל להוסיף ה. Hתכיל את כל ההגדרות השונות של  Ĥיורשים במקרה זה 

ומחלקה זו , H שהוגדרה בCך כדי כך אנו יכולים להרחיב גם מחלקה ותו, מחלקות חדשות בהיררכיה
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אנו גם יכולים להמשיך ולעצב את , יתרה מזאת. H כמו בĤתתפוס את אותו מקום בהיררכיה החדשה 

תוך אפיון , בראשה או באמצעה, ההיררכיה כרצוננו ולהוסיף מחלקות חדשות בקצה ההיררכיה

 . איננו גורמים לירושה מעגלית או ירושה מרובההקשרים ההיררכים הדרושים וכל עוד

 

ביחד עם היררכיות מסדר גבוה אנו מקבלים את המנגנון הסופי שלנו שבו נשתמש לקבלת הפתרון 

מה שעשינו עד עכשיו היה , כפי שניתן לראות. 4.1ההבדל המרכזי בין שתי הגישות מוצג באיור . לבעיה

 עם היררכיות . ומימוש הממשק החדש,  כל ביטוי לעצמוליצור משפחה חדשה של ביטויים תוך הרחבת

שינוי (מה שאנחנו עושים כאן הוא להרחיב את ההיררכיה כולה כאחד .  מסדר גבוה הגישה היא שונה

ולהרחיב בעת הרחבת , )אך אין צורך לעשות זאת למעשה, השמות בהיררכיה הוא רק לצורך ההסבר

 .evalפעולה ההיררכיה את מחלקות הביטויים למימוש ה

       Exp      Exp                              EvalExp 
     

  
Add           Lit               EvalExp     Add  Lit     EvalAdd     EvalLit
      
               
           EvalAdd        EvalLit 

  מימין ובשאר הפתרונות משמאלgbeta –  צורות הבנייה השונות 4.1איור      

 

שימוש בהיררכיות מסדר גבוה הוא שאנו יכולים כעת לנצל זאת ליצירת אפיון חשוב נוסף של 

האפשרות לקבל אובייקט ,  משמע– subhierarchy polymorphism –פולימורפיזם ברמת ההיררכיה 

, במקרה זה. H כאשר אנו מצפים לקבל אובייקט של ההיררכיה Hהיורשת מ Ĥה מסויימת של היררכי

מה שמרשה לנו להגדיר פעולה שתפעל על כל , אפיונים של ההיררכיה עצמה ידועים באופן סטטי

בזמן . Hופעולה זו יכולה למשל לבנות אובייקטים של מחלקות המוגדרות ב, Hההיררכיות היורשות מ

שלח אובייקט היררכיה מתאים ייקבעו גם אילו אובייקטים בדיוק יווצרו על פי כאשר נ, ריצה

 .המחלקות הספציפיות באובייקט ההיררכיה
 

  פולימורפיזם משפחתי 4.2.1
 

 המקבלת build(Adder,e1,e2)נניח שבמשפחת הביטויים שלנו אנו רוצים להגדיר פעולה פשוטה 

 שלנו ושני ליטרלים כלשהם ושמה אותם בתור  של אחת מההרחבותAddכפרמטר אובייקט מסוג 

 . Adder של הright וleftהשדות 

 Expלמשל , בהנחה שיש מספר משפחות נפרדות, יש לנו בעיה עם זאת בהגדרת הפעולה הזו

 שהוא ביחד עם Addהבעיה היא שאיננו יכולים לקבל כל אובייקט . כפי שהיו לנו עד עכשיו, EvalExpו

אם נסכים . EvalAddלמשל ששלחנו כפרמטר הראשון אובייקט של המחלקה נניח . Expכל ביטוי 

 leftשכן , אסור יהיה לנו לבצע את ההשמה, EvalLit בלבד ולא של Lit אובייקט של  e1לקבל כפרמטר 

על כן עלינו לאפיין בצורה . EvalExp חייבים להכיל אובייקט שהוא מופע של מחלקה היורשת מrightו

 חייבים להיות עם הממשק ביטויים בהגדרה כל שאר הEvalAddבל אובייקט של כלשהי שברגע שנק
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EvalExpעקב בעית בטיחות , אחרת המהדר לא יוכל להרשות להגדרת פעולה כזו לעבור הידור,  לפחות

בעוד שאנו יכולים לדעת מהו , מצב זה אינו פשוט כלל שכן עלינו לאפיין זאת בזמן הידור. פוטנציאלית

 .  שישלח רק בזמן ריצהAddאובייקט ה

 

כמוסבר על ידי , הכלים הרגילים של תכנות מונחה עצמים לא יכולים להתמודד עם הבעיה הזו כראוי

ובטיחות , (reuse)שימוש חוזר : ההגדרה של ראוי מבחינתו שם כוללת שני מושגים. ]7[ארנסט ב

(safety) .לעניין פעולת ה, בשימוש חוזרbuildלא נצטרך לכתוב אותה מחדש לכל הכוונה היא ש,  כאן

גם לאחר , משמע. שכן הלוגיקה שלה היא מאוד פשוטה וקבועה לכל משפחה של ביטויים, משפחה

הדרישה היא שלא ניתן יהיה כלל , מבחינת בטיחות. הרחבת המערכת הפעולה הזו תישאר כמו שהיא

בלי חריגות ובלי , defaultsבלי ,  על אובייקטים שאינם מאותה משפחהbuildלהפעיל את הפעולה 

casting .ארנסט מציע גם . הפתרון הפשוט בשפות מונחות עצמים נופל מבחינת הבטיחות, כפי שציינו

נסתפק בבחינת . ודן בבעיותיהם בהרחבה שם, ומציג פתרונות אחרים, פתרון אחר באמצעות גנריות

 .שלהתוך ניצול הכלים המיוחדים ,  מתמודדת עם בעיה זוgbetaהאופן בו 

 

gbetaפירוש הדבר שפעולה בסיסית .  מציעה לבעית ההתאמה הזו פתרון הקרוי פולימורפיזם משפחתי

ושנוכל להשתמש בה באופן בטוח לכל אחת מהמשפחות ,  יכולה להיות מוגדרת פעם אחתbuildכמו 

אנו  ו,Expפולימורפיזם במובן הרגיל מאפשר לנו להגדיר פעולה המקבלת כפרמטר . השונות הקיימות

ובכך להגדיר פעולה שיכולה לפעול על , Expהיינו יכולים לשלוח לה כל מופע של מחלקה היורשת מ

פולימורפיזם משפחתי אם כך הוא הכללה של עניין זה ומאפשר לנו להגדיר . קבוצה רחבה של מחלקות

 .  לעילbuildכמו , פעולה אחת שיכולה לפעול באופן דומה על כל משפחה

 Lit,Exp,Add ומכילה את המחלקות Lang נניח שהמחלקה הבסיסית שלנו הייתה ?איך זה יתבצע

הכינוי הוא .  נגדיר כעת להיות בעלת ארבעה מאפייניםbuildאת פעולת . שהפעם הן וירטואליות, כרגיל

, הראשון. בפרט לפעולה,  יש מאפייניםpattern לכל gbetaמאפיינים ולא פרמטרים שכן ב

L<:@Lang ,מציין אובייקט של @ ון כאשר הסימLang , משמעL הוא אובייקט משפחה כלשהו של 

 buildבפעולה . L.Add,L.Exp,L.Expשלושת המאפיינים האחרים יהיו כעת . Langהיררכיה היורשת מ

בהתאמה ,  שתציין שזו פעולה המקבלת גם פרמטריםenter(Adder,e1,e2)נגדיר בנוסף את השורה 

 .רכיה עם זאת אינו אחד מהפרמטריםההיראפיון , לאפיונים קודם לכן

להגדרה הזו אין כל בעיה לעבור בדיקה סטטית שכן אנו יודעים באופן סטטי שכל אובייקט של 

 .Add וExp מכיל את ההגדרות של המחלקות Langמחלקה היורשת מ

, build[L](AddObj, ExpObj1, ExpObj2):  נצטרך לעשות זאת כךbuildכשנרצה כעת לקרוא לפעולה 

 בנפרד Lהשליחה של . והשאר הם הפרמטרים הרגילים,  הוא אובייקט המשפחה המתאיםLכאשר 

אלא שולחת אותו כאפיון של ,  חדשה כמו שאנו עשויים לעשות בגנריותbuildאינה יוצרת פעולת 

 .הפעולהשל ) והפרמטרים(תוך שההתייחסות אליו  היא  כקבוע במשך כל קוד הביצוע , הפעולה

פיזם משפחתי מאפשר לנו באותה מידה גם להגדיר טיפוסי נתונים כלליים המוגדרים להכיל פולימור

 L.Add ,L.Litטיפוסי נתונים המכילים איברים מטיפוס , במקרה שלנו למשל. איברים משפחתיים
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נוכל לאתחל את טיפוס הנתונים הזה לאובייקט המשפחה .  הוא אובייקט משפחהLוכדומה כאשר 

 . יותר על ידי יצירת מופע לטיפוס הנתונים עם האובייקט משפחה המתאיםהמתאים מאוחר 

אך בהחלט , Expression Problemפולימורפיזם משפחתי הוא אמנם לא דרישה כלשהי בהקשר של ה

על ידי מתן האפשרות להגדיר פעולות , אפשר להסכים שהוא תורם לנושא הגמישות להרחבות

זוהי בעצם . וגם כאלו המקבלות יותר מאובייקט אחד, משפחהגם חיצוניות להגדרות ה, משפחתיות

החשיבות של הרחבה זו מתבטאת מאוד . לרחבה יותר, הרחבה של יכולת הפולימורפיזם הרגילה

 שם עשויה להיות מאוד חשובה האפשרות –לדוגמה במקרה של גרף , כאשר יש לנו משפחות של ממש

תוך הגדרת פעולות בסיסיות על סוגי הגרפים ,  אותהולהרחיב, קודיםלהגדיר משפחה של צמתים וקוד

 .השונים

 

 

 Scala בtraits המנגנון לעומת 4.2.2
 

ולדוגמה אפשר , traits ראינו כבר שיכולנו להגדיר מחדש מחלקות לאחר ירושה של Scalaכשדנו ב

משת  אינה ממScala, בכל זאת. Expהגדרנו שם מחדש את המחלקה , למעשה. 3.12לראות את איור 

 שהגדרנו הייתה מחליפה את Expבמחלקות וירטואליות המחלקה החדשה . מחלקות וירטואליות

עדיין אפשר .  לעומת זאת היא רק מכסה אותהScalaב.  המקורית לכל דבר וענייןExpהמחלקה 

אחת .  שכן זו עדיין מחלקת האם שלהsuperלהתייחס אל המחלקה שהייתה קודם בעזרת האפיון 

למשל סתם כזו ,  זה למשל היא שכשנרצה להוסיף פעולה כללית לכל המחלקותמהתוצאות של

 : החדש על ידיExpניאלץ לציין מחדש עבור כל המחלקות שהן מרחיבות גם את , 0המחזירה 

class Lit (v: int) extends super.Lit(v) with Exp;  

שכן אנו , בעת ההרחבה, קותמחלקות וירטואליות מאפשרות לנו לוותר על הציון מחדש של כל המחל

כך שכל , Expנותרת מחלקה בת של  Litובכך המחלקה , רק מרחיבים את ההיררכיה הקודמת

זנגר . gbeta אנו מציגים את המימוש של מצב כזה ב5.3באיור . Add תקפים גם לגבי Expהשינויים ב

אך עדיין יש , Scala ואודרסקי אכן מציינים שמחלקות וירטואליות הן כלי יותר חזק מהכיסוי של

שאלות פתוחות לגבי בטיחותן ומערכות הטיפוסים הבטוחות שהוצגו על בסיסן נוטות להיות 

 .אז עדיין לא היה מוסכם שמחלקות וירטואליות הן כן בטוחות, כפי שנעיר גם בהמשך. מסובכות
 

  המנגנון לעומת טיפוסים וירטואלים4.2.3
 

, BETA של virtual patternsת רעיון המבוסס על מנגנון ה מממשScala דנו כבר בכך ש3.6בסעיף 

 הציע ]17[ורופ ' שתvirtual types מבוסס על מנגנון הScalaהמנגנון של . virtual typesהעונה לשם 

בעצם כאשר מה שיכולנו , 3.1 חלקי לבעית הבטיחות של סעיף הם אכן סיפקו פתרון. Javaלממש ב

 . א לעדכן אותם גם במהלך ההרחבותלעשות עם טיפוסים וירטואלים הו

 להכיל אובייקט Addהגדרנו את המחלקה . type exp<:Exp עשינו זאת על ידי הגדרת Scalaב

לא היינו צריכים , eval להיות עם פעולת Expאחר כך כשהרחבנו את .  כאובייקט בןexpמטיפוס 

 Expטיפוס של -ות תת להיות לפחexpאלא בדיעבד את הגדרת , Addלשנות את הגדרת הבן של 

 . זהו אם כך יתרון מרכזי בבואנו לגשת להרחבות. החדש
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מה שיקרה הוא שנרחיב , אבל הפעם. Exp להיות בעלי טיפוס Add אנו נגדיר את הבנים של gbetaגם ב

 הוא Expכיוון ש. Exp עדיין יהיו חייבים להכיל טיפוס Addוהבנים של ,  בהיררכיה החדשהExpאת 

. נוכל לקבוע את טיפוסו,  בעת יצירת מופע למחלקה המכילה את כל סוגי הביטוייםרק, וירטואלי

 .Langבהתחלה עטפנו את כל המחלקות עם המחלקה .  אפשר לראות את הדוגמה הזו בפירוט5בפרק 

הבנים ,  אם כךLangEval יצירת מופע למחלקה בעת. LangEvalאחר כך הרחבנו אותה עם המחלקה 

 . LangEval.Expלמעשה יהיו חייבים לקבל את הטיפוס , Expקבל טיפוס  שמוגדרים לAddשל 

 שבראשון היינו ואהמבחינת כתיבת הקוד  virtual classes לScala בvirtual typesההבדל אם כך בין 

גם לקבוע את , בעת יצירת אובייקט, ובסוף, צריכים לציין בכל הרחבה מחדש מגבלה על הטיפוס

 .הטיפוס סופית

זאת . נוספת היא שטיפוסים וירטואלים אינם מאפשרים לנו פולימורפיזם משפחתי כמו קודםנקודה 

בשימוש . כיוון שאין לנו אפשרות לשלוח כפרמטר את סוג הטיפוס שאנו דורשים משאר הפרמטרים

 .בטיפוסים וירטואלים איבדנו מעט מהגמישות שהייתה למשתמש במערכת

 Add אנו רוצים להגדיר בתוך המחלקה 4.1 מסעיף buildולה יש להדגיש בהקשר זה שייתכן ואת הפע

 גם כאן אין לנו בעיה עם היררכיות .Add לשים באובייקט הExpולקבל שני פרמטרים של , עצמה

כאשר נרחיב .  המוגדר זה עתהExp קשורה לbuild(Exp,Exp)זאת כיוון שההגדרה שם . מסדר גבוה

ובכך ,  שהוא הפרמטר כאן יתייחס להגדרה החדשהExpה גם Exp ונעדכן את Evalלהוספת הפעולה 

 .בעיותמנימנע 

זאת כיוון שעם טיפוסים . של טיפוסים וירטואלים יכול לעבודבמקרה המצומצם הזה גם הפתרון 

 ונגדיר evalלכן כשנרחיב עם פעולת .  גם היא לא קבועה ותלויה בהרחבותexpוירטואלים ההגדרה 

 Expכיוון שה. אך עם שינוי כלשהו,  שוב נפתור את הבעיה3.6נו בסעיף  כפי שעשיtype exp<:Expשוב 

 כעת ניתן גם לשלוח לא רק ביטויים מאותה – בנויים כרצף קשרי ירושה ולא כשכתוב Scalaהשונים ב

זה ,  קשרי ירושה ביניהם בה איןgbetaב. כתוצאה מהפולימורפיזם, אלא גם ממשפחה יורשת, משפחה

 .ם כך יש הפרדה מלאה בין משפחות אgbetaב. לא ייתכן

 

   מיזוג היררכיות4.2.4
 

הוא כזה המאפשר לנו למזג שתי היררכיות קיימות , BETA והוא תוספת על gbetaכלי נוסף שיש ב

 .Scalaכמו המיזוג ב, ליצירת היררכיה ממוזגת אחת

יות לכשעצמו איחוד היררכ. ולאחד אותן, מה שבעצם המיזוג עושה הוא לקחת את שתי ההיררכיות

הוא די פשוט ועלינו למצוא את מקומה של כל מחלקה בהיררכיה החדשה על פי הגדרות ההיררכיה 

 .המיזוג לא יעבור הידור, שבמידה ויש שתי היררכיות סותרות, כמובן. בכל אחת מהמחלקות

במקרים שבהם הקשר ההיררכי . המחלקות הבעלי שם משותף יאוחדו ליצירת מחלקה אחת, כעת

, השפה תצפה מאיתנו לפתור את הבעיה הזו, ש שנוצר דורש הגדרת פעולה חדשה במחלקההחד

בעיה כזו מתעוררת כשאנו באים . אחרת המיזוג לא יעבור הידור, ולהגדיר את הפעולה המתאימה

 .eval וההרחבה על ידי Negלאחד בין  ההרחבה עם 
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 deep mixinות אנו נדרשים למה שמכונה בבואנו למזג שתי פעולות שונ, Scalaכפי שציינו בהקשר של 

composition , אפילו שלא נדרשנו לחדש , 3.6תוך עדכון כל המחלקות בהיררכיה כפי שציינו בסעיף

 :המיזוג יתבצע בפשטות על ידי ההגדרה, כאן לעומת זאת. שום דבר

class LangDoubleEval extends LangEval ⊕ LangDouble; 

נאלצנו לאפיין קודם לכן בדרך כלשהי שהמחלקות הקיימות בבעיה הייתה שהסיבה לכך שקודם היינו 

,  עם היררכיות מסדר גבוה.LangDouble וגם מזו שבLangEvalביורשות גם מהמחלקה הדומה 

 .הקשר הזה קיים ללא כל עזרה מצדנו
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 gbetaהפתרון ב. 5
 

ים לנו בבואנו לבנות את מערכת המחלקות בפרק הקודם בחנו את הכלים השונים שמסייע

 Expressionכעת נראה כיצד אלו משתלבים להשגת דרך טיפול טובה ב. והאובייקטים בשפה

Problem. 

השינויים . ]2[דוגמאות הקוד מבוססות כולן על דוגמאות הקוד של ארנסט ב, 5.3מלבד דוגמה 

 . שהצגנו עד עתההמעטים היחידים שבוצעו הם לצורך התאמת הקוד לבעיה כפי

 

  פתרון הבסיס5.1
 

 מאחסנת את כל Langהמחלקה . Exp אנו רואים את המימוש של המחלקה הבסיסית 5.1באיור 

המחלקה , כרגיל. שמחזיקה את ההיררכיה, enclosing classוהיא ה, המחלקות השונות של ביטויים

Expלקה  של המחאובייקטלא ניתן ליצור .  מספקת אפיון כללי של ביטויExpם בנאי  שכן לא קיי

(constructor) מהצורה Exp (type value). גם איננו צריכים לספק מימוש לפעולה ,כתוצאה מכך 

toString ,המחלקות . שהיא אבסטרקטיתLit, Addמספקות לנו את סוגי הביטויים שדרשנו . 

יותר להרחיב את זה יאפשר לנו מאוחר . virtual classכעת אנו מגדירים את שלוש המחלקות כ

 .Langבעת יצירת היררכיה חדשה המרחיבה את , המחלקות האלו

class Lang { 
 virtual class Exp { 

 void print(); 
} 

 virtual class Lit extends Exp { 
  int value; 
  Lit (int value) {this.value=value} 
  void print() {System.out.print(value);} 
 } 
 virtual class Add extends Exp { 
  Exp left, right; 
  Add (Exp left, Exp right) { 
   this.left =left; this.right = right; 
  } 
  void print() {  

left.print(); System.out.print(“+”); right.pirnt(); 
  } 
 } 
} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 gbeta בExp המחלקה הבסיסית 5.1 
 

  הוספת פעולות5.2
 

לכל המחלקות  evalאנו מעוניינים להוסיף את הפעולה החדשה , על פי תנאי הבעיה שלנו, כעת

ו להגדיר את התנהגות הפעולה בכל אחת ממחלקות לצורך כך עלינ. המגדירות סוגי ביטויים בשפה

 LangEval מExpכך שכל ביטוי ,  כפעולה לא ממומשתExpוכן להגדיר אותה במחלקה , הביטויים
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המחלקה . Lang היורשת מLangEvalאנו עושים זאת על ידי הגדרת היררכיה חדשה . יכיל אותה

Langלמשל על ידי, לא פעולה זו עדיין קיימת ואנו יכולים להתייחס גם לביטויים ל Lang.Add.  
בתוספת , Langכל אחת מהמחלקות מתנהגת כמו המחלקה המתאימה ב, כמו שציינו בפרק הקודם

 המגדיר Expכעת הטיפוס . בעית הטיפוסים שהצגנו קודם אינה קיימת עוד.  המתאימהevalהפעולה 

אלא ,  במחלקה הבסיסית שהגדרנוExpאינו הטיפוס , Addאת שני האובייקטים של המחלקה 

 .LangEval שבמחלקה Expאוטומטית הטיפוס 

 
 
 
 
 
 
 
 

ה 

 ,

ל 

 .

ו 

ם 

ת 

ג 

י 

p 
class LangEval extends Lang { 
 refine class Exp { 
  int eval() {} 
 } 
 refine class Lit { 
  int eval { return value;} 
 } 
 refine class Add { 
  int eval() { return left.eval() +  right.eval();} 
  } 
 } 

} 

 
  למחלקהeval הוספת פעולת 5.2

 

 יחסי הירוש4יש לתת את הדעת לכך שבעקבות השימוש בהיררכיות מסדר גבוה כפי שציינו בסעיף 

כמו כן. Expמ כיורשות Add וLitלא היינו צריכים להגדיר מחדש את . LangEvalנשמרים גם עבור 

 לכ0 טריוויאלית המחזירה evalאם היינו רוצים למשל להגדיר היררכיה חדשה בה קיימת פעולה 

 בלבדExp במחלקה evalכל שהיינו צריכים לעשות הוא להגדיר כך את הפעולה , המחלקות במשפחה

באות.  למשל5.3כמו שמוצג באיור ,  היו יורשות את הפעולה החדשה כמו שהיאLit וAddהמחלקות 

ג, זו לא הייתה לנו עד עתה גמישות שכ.אופן אנחנו יכולים להוסיף כמה פעולות שונות בהרחבה אחת

 שוב עבור כל אחת ממחלקוExp שם היינו נדרשים לציין את קשר הירושה מScalaלא בפתרון ב

 . הביטויים

 
  

class LangEvalZero extends Lang { 
 refine class Exp { 
  int eval() {return 0;} 
 } 
} 

 
 

  הוספת פעולה מחלקתית5.3
  

  הוספת סוג ביטוי חדש5.3
 

 ומייצE  המאותחל עם ביטוי מסויםNegת אנחנו רוצים לצרף למשפחת הביטויים שלנו ביטוי כע

 מהטיפוס המחלקתexp דורשת מאיתנו להגדיר שדה חדש Negהמחלקה . Eביטוי חדש שהוא מינוס 

Exp) יכול להכיל כל אובייקט שהוא מופע של מחלקה היורשת מ, משמעExp( , לעדכן את פעולתrint

 .5.4את המימוש אפשר לראות באיור . וליצור פעולת אתחול, פת סימן המינוסלהוס
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class LangNeg extends Lang { 
 vitrual class Neg extends Exp { 
  Exp exp; 
  Neg (Exp exp) {this.exp = exp} 
  void print () {  

System.out.print(“-(“); exp.print();System.out.print( “)”);  
} 

 } 
} 

  למשפחהNeg הוספת המחלקה 5.4
 

והיא מוגדרת גם ,  שוב מוגדרת כוירטואלית על מנת לאפשר הרחבות מאוחרות יותרNegהמחלקה 

ם עלה חדש  עLangNegמוגדרת היררכיה חדשה , בהתאם. Lang המוגדר בExpכמחלקה בת של 

 . להיררכיה

 

 

 

  מיזוג ההרחבות5.4
 

 להוספת האפשרות לקבל Negנניח שלצרכים שונים הגדרנו כעדכון למשפחת הבסיס את המחלקה 

אין ספק עם זאת שמשפחה של ביטויים בה . 5.2 מסעיף Evalובמקביל את הוספת הפעולה , ערך שלילי

יהיה זה אך טבעי שנשלב בין . יא יותר חזקה על כל ביטוי הEval וגם פעולת Negיש גם את המחלקה 

 .  עושה זאת באמצעות מה שנראה כמינימום ההכרחי5.5המימוש באיור . השניים

 ⊕ באמצעות הסימן המדומה  LangNeg ו LangEvalאנחנו מגדירים מחלקה חדשה שהיא המיזוג של 

.  יכול לעבור קומפילציההמיזוג לבד מותיר אותנו עם מצב שאינו). & עצמה השימוש הוא בgbetaב(

 מוגדרת עבור LangEvalבמשפחה , מאידך. LangNeg בExp כמחלקה היורשת ממוגדרת Neg, מחד

Exp אבסטרקטיתה כללי הפעולה eval , ועל כן חייבת להיות מוגדרת באופן מדויק בכל מחלקה

 ואנו Negה  עבור המחלקevalעלינו אם כן לאפיין את התנהגותה של .  במשפחה זוExpהיורשת מ

הקוד מוצג .  הוגדרה כמחלקה וירטואליתNeg ומנצלים את העובדה שrefineעושים זאת באמצעות 

 .5.5באיור 

 
 
 
 

  

class LangNegEval extends LangEval ⊕ LangNeg { 
 refine class Neg { 
  int eval () {return –exp.eval () } 
 } 
} 

 Eval- וNeg מיזוג ההרחבות 5.5

שהיא הרחבה של כל אחת מההיררכיות , LangNegEvalבכך הגדרנו למעשה היררכיה חדשה 

LangNegו LangEval . 
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  השוואה5.5
 

הפתרון . 2עת הסעיפים האחרונים ראינו כיצד אנחנו בונים את כל ההרחבות שדרשנו בסעיף בארב

 עצמה היא בעלת בטיחות  gbetaהשפה, ראשית. הזה מקיים את שתי הדרישות הבסיסיות שלנו

 אפשר לראות בבירור שאין שינוי או העתקה של קוד מקור קיים (1)בנוגע לדרישה . טיפוסים סטטית

 . חת מההרחבותבמהלך כל א

 

 :אפשר לסכם את משמעות הפתרון לעיל על ידי השוואתו לפתרונות העיקריים שהצגנו

הוא בטוח  כמו שאר הפתרונות העיקריים שהצגנו gbetaהפתרון ב, בטיחות טיפוסים  מבחינת .1

אפשרויות שמוסכם  - castingבלי להשתמש בברירות מחדל או , משמע, במובן הכי רצוי מבחינתנו

דנו גם בפיתרון נוסף שהוא הגישה . תוך השארת אכיפת הבטיחות למהדר, תמש בהןשפחות עדיף להש

 .ההיברידית של טורגרסן שכן משתמש בהם

 

ועל כן זה הופך , אינה זקוקה להידור מחדש של קוד קיים לפני ההרחבהgbeta  - יכולת ההרחבה .2

אינה , ברמת האובייקטים, ונה שציינויכולת ההרחבה האחר. ברמת הבינאריאותה לבעלת הרחבה 

לא נוכל להגדיר אובייקט חדש , Lang של המשפחה Eאם היה לנו אובייקט , כך למשל. מתקיימת כאן

Neg(E) ,האובייקט ש. הסיבה היא פשוטה. לאחר ההרחבהNegמכיל כ exp , מוגדר להיות מטיפוס

Exp .Exp הזה הוא אותו LangNeg.Exp ולא Lang.Exp ,ינו כיתרון קודם לכן מבחינת בעית מה שצי

השפה לא תאפשר השמה של ,  ולא להיפךLang.Exp יורש מLangNeg.Expכיוון ש.  הטיפוסים

 .  Eהאובייקט 

שני הפתרונות היחידים בעלי .  הוא טוב כמו מרבית הפתרונות שהצגנו כאןgbetaהפתרון ב, מבחינה זו

והגישה ,  עם המגבלה שםwildcardsצעות יותר טובה הם הפתרונות באמפוטנציאלית יכולת 

כפי , יכולת הרחבה כזו אינה בראש מעיינינו גם כך, עם זאת.  בהתאמה3.4 ו3.3ההיברידית בסעיפים 

 .2.4.1שציינו בסעיף 

 

ולא , רובו מוקדש אכן ללוגיקת ההרחבות.  מינימלידי הוא gbetaהקוד כאן ב, כתיבת קוד מבחינת .3

ביחס לפתרונות הגנריים של . ם מדרך המימוש שבחרנו לצורך השגת הפתרוןלסיבוכים כלשהם הנובעי

 . אין ספק שיש כאן הקלה רצינית, טורגרסן

, עם זאתהוא היה די פשוט ביחס לפתרונות הגנריים אך . Scalaפתרון אחר שראינו הוא הפתרון ב

כל פעם מחדש את עלינו לאפיין היה , ראשית. gbetaיותר מאשר ב, נאלצנו לתוספת קוד מסביב

קשרי  ,שנית. כנדרש בשימוש בטיפוסים וירטואלים, ובסוף לקבוע אותו, בכל ירושה expהטיפוס 

.  לאפיין מחדש כל פעם את היררכיית הירושה היינו זקוקיםההיררכיה לא נשמרו עם ההרחבה ועל כן

 .י הבעיות האלופותרות את שת, gbetaמחלקות וירטואליות והיררכיות מסדר גבוה ב, כפי שראינו

 

4 .gbeta לפחות בטכניקת הפתרון שהוצגה כאן והבסיס הפרדה מוחלטת בין הרחבות מספקת 

אף על פי שאין ,  הן שתי מחלקות שונות לכל דבר וענייןLang.Exp וLangNeg.Exp, כך למשל. לבעיה

מש את  למgbetaזוהי תוצאה של הבחירה שלנו ב. ביניהן אף הבדל מלבד היותן במשפחה אחרת
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 לגבי gbetaבחירה זו נתנה לנו את היתרונות של . קבוצת הביטויים כמשפחה בתוך מחלקה עוטפת

 תוך שמירה על ההיררכיות ועם מעט evalואפשרה לנו למשל להרחיב את , Expression Problemה

 . מאוד קוד

 על המחלקה  שומרתNegוההרחבה באמצעות , אינם יוצרים הפרדה כזו, שאר הפתרונות לעומת זאת

Expגם ב.  כמו שהיאScala ההרחבה הזו לא שינתה את Exp . קשה לומר האם ההפרדה הזו היא

 כבן Negלא נוכל להשתמש באובייקט של , במימוש שהצגנו כאן. רצויה או שמא עדיף בלעדיה דווקא

 כל אין, בשאר הפתרונות עם זאת.  ומעלהLangNeg.Addאלא רק כבן של , Lang.Addשל אובייקט 

 .  על פי הגדרתוNegוכך גם , Exp הם מטיפוס Addשכן הבנים של , בעיה

 

וזהו , כל הפתרונות עד עתה לא הציגו בפנינו את האפשרות הזו, פולימורפיזם משפחתי  מבחינת.5

 מאפשר לנו לא רק הרחבה פשוטה של המחלקות 4.2הכלי הזה שהצגנו בסעיף . gbetaמנגנון ייחודי ל

ראינו עם זאת שצמצום של . מוש חוזר גם בפעולות קיימות ובסיסיות על המשפחהאלא שי, השונות

 . מתמודדScalaגם הפתרון של , הבעיה להגדרת פעולות כאלו בתוך מחלקה

 

הפתרונות הגנריים דרשו . הקלות ביצירת אובייקטים בחינה נוספת החשובה לענייננו היא מידת .6

דרשה קיבוע של ,  עם זאתScalaיצירת אובייקטים ב. יקטיםוסיבכו את יצירת האובי, fixinsהגדרת 

כפי שאפשר , ברמה העקרונית.  אינה מסובכת במיוחדgbetaיצירת האובייקטים ב.  בלבדהטיפוס

למשל על ידי ,  עלינו ראשית להגדיר מופע של המשפחה כולה]10[לראות במימושים שארנסט מספק ב

aLang , שהוא מופע של המשפחהLangהגדרת אובייקטים מתבצעת .  אנו יכולים לעבוד ואיתו

בסינטקס , עם זאת.  בדרך כללnewאך לא מסובך מהשימוש ב,  באופן מעט שונה מהמוכרgbetaב

 . למשלE=new aLang.Lit(7):זה הופך ל, המדומה של ארנסט

 

מנגנון  הציעו לנו Scalaוהפתרון ב gbetaבמבין כל הפתרונות שהצגנו רק הפתרון ,  בנוסף לכך.7

קרי אחד , בשאר הפתרונות המיזוג היה צריך להתבצע פשוט על ידי הרחבה לינארית. למיזוג הרחבות

 .אחרי השני

 

שמבין כל הפתרונות המוכרים בשפות , ]2[מכל אלה אנו יכולים להבין את הטענה של ארנסט , לסיכום

ון החלק ביותר  מציעה את הפתרgbeta, מונחות עצמים שהם גם בטוחים מבחינת טיפוסים

,  מציעה לנו את הפתרון שדורש מינימום קוד לצרכי הרחבהgbeta, בלי ספק. Expression Problemל

 כאן במובן זה של (smooth)אם נתייחס למונח חלק . וגם אינה דורשת הידור מחדש של הקיים

 .כנכונה, על פי מה שהצגנו כאן, הטענה הזו נראית, ההשקעה הדרושה מבונה ההרחבות

 
 אם הוא לשפות אחרותלא העתיקו את המנגנון יש מקום לשאול מדוע באמת , בעקבות האמור לעיל

עם . בין המאמרים השונים שנסקרו בעבודה זו אין דיון של ממש בשאלה זו. מספק פתרון נוח שכזה

  . ]5[בהתבסס על דברי ארנסט ב, ניתן להעלות מספר תשובות אפשריותכן , זאת

 הייתה BETA, כפי שציינו קודם לכן. לומר שאחת הסיבות היא סיבה היסטוריתאפשר , ראשית כל

ובכך , ]5[" בבירור לא בטוח" הוא – מה שהוביל למחשבה שהמנגנון החדש שהציעה –שפה לא בטוחה 
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 לממש מסבירים כך את הבחירה שלהם ]22[ אודרסקי וזנגר, ואכן. הרחיקו רבים מפנייה אליו

 מבוססת תיאורטית יותר מאשר Scalaש בהדגשה,  מחלקות וירטואליותולאטיפוסים וירטואלים 

  .vobjעל בסיס התחשיב , מנגנונים אלו

 לביסוס vcתיאורטית רבה בבניית תחשיב נעשתה עבודה , שנתיים מאוחר יותר, ]6[ב, עם זאת

כך אין מניעה אם . (type soundness)  והוכחת נאותות המנגנוןהשימוש במחלקות וירטואליות

 . לממש מנגנון שכזה גם כשאנו מעוניינים לכתוב שפה שהיא בטוחה סטטית

 

ומובילות לסיבוך בעיצוב ,  למימושלא פשוטנוגעת לכך שמחלקות וירטואליות הן כלי סיבה נוספת 

ביחד עם הדעה שהכלי הזה הוא פשוט לא כל כך חשוב . ובמערכת הטיפוסים והבדיקה שלה, השפה

 ויפנו לכלים נוחים ופשוטים -מימוש שלו מעצבי שפה רבים יבחרו לוותר על , ולא ממש ישתמשו בו

 .יותר
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 סיכום. 6
 

כאשר התמקדנו , לבעיהסקרנו פתרונות שונים  וExpression Problemהצגנו את הבמהלך העבודה 

על מנת ,  השפההפתרונות הציעו כלים ששומרים על בטיחות: בפתרונות בעלי מכנה משותף עיקרי

 .3.1 בסעיף בחנולפתור את הבעיה ש

 

עם  . שסיפק לנו קלות וגמישות מירביתgbetaהיה הפתרון ב, על פניו, הנוח ביותר מביניהםהפתרון 

. gbetaקרוב לוודאי שלא ילך ויממש את המערכת שלו ב, גם מי שהיתרונות האלו חשובים לו, זאת

 מעיד ארנסט על השפהכפי ש, ותאמת לסביבות חדשות וכןהיא אינה מ, מסובךהסינטקס של השפה די 

 -מימוש טוב יותר של השפה יש להניח ש, מצד שני. ”it is slow, but it uses a lot of memory“, ]10[ב

חלק  יוכל להתגבר על - שבסיכומו של דבר היא יותר תיאורטית מאשר מיועדת לשימוש מעשי יומיומי

מחלקות וירטואליות והיררכיות מסדר  לבחון ניסיונות לממש מעניין כן יהיה זהעל . הבעיות הללו

 .  gbetaגבוה בשפות מעודכנות וחדישות יותר מ

 

שסקרנו , יהיה זה מעניין גם לבחון פתרונות נוספים שאינם בעלי המכנה המשותף שציינו לעיל, כמו כן

היא הבעיה , 3.7נו בסעיף גמהדכפי ש, יתרה מזאת .לגישה שהצגנו כאןולהשוות אותם ,  בקצרהחלק

כפי שמתאר טורגרסן . רחבה יותר מזו שתיארנו בעבודה זו בהקשר של שפות מונחות עצמים בלבד

ועל כן יהיה זה , אך גם מספר הבדלים עיקריים, לבעיה זו היבטים דומים בשפות פונקציונליות, ]18[

   .    מסקרן להמשיך ולבדוק כיצד מתבטאת הבעיה בשפות אלו

 

 Expression פוגמים בפתרון לdefaults וcastingעבודה זו הסכמנו גם לקבל את הטענה ששימוש בב

Problemישנם פתרונות נוספים שלא .  ועל כן העדפנו להתמקד בפתרונות שאינם משתמשים בהם

 extensible visitor withוה , ]11[ב) castingעם  (extensible visitor ה, למשל– מסיבה זוהצגנו

defaults  יש מקום אם כך לדיון רחב יותר בשאלת השימוש .)]24[,]23[בדיון בכך (של אודרסקי וזנגר 

 .באופן כללי ובפרט בהקשר של בעיה זו,  בכלים כאלו בעיצוב תוכנה וחסרונותיהם השונים

 

ו בתחום זה נוגע לאותה יכולת הרחבה ברמת האובייקטים שהצגנו בעבודה זנוסף כיוון מחקר אפשרי 

פתרון שלם לבעיה צריך להיות בעל יכולת , ]18[לדעתו של טורגרסן . ולא התייחסנו אליה בעומק רב

חקור יהיה זה מעניין ל. אכן לא ראינו פתרון כזה. defaults וcasting וגם לא להשתמש בהרחבה שכזו

 למציאת ולבחון את האפשרות, כיצד והיכן ניתן לממש יכולת הרחבה ברמת האובייקטיםזה בהקשר 

 .פיתרון פשוט יותר מהגישה ההיברידית שהוצגה כאן
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