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 چکیده 

 .دارند اشیاء با رفتار و خصوصیات جهان را مدل می کنند اما اشیاء جهان واقعی داراي حالت هستند و انتقال حالت

-. نوعو فیلد ها حالت شئ را تعیین می کنند حالت تعريف نمی شودنوع داده زبان هاي برنامه نويسی شیء گرا براي شیء در 

گونه برنامه نويسی جديدي را معرفی می کند که در آن هر شیء به مانند  ،اشیاء حالت گرايی با در نظر گرفتن انواع حالت براي

ماشین حالت می تواند در حالت هاي تعريف شده به کار رود به طوري که در هر حالت متد ها وخواصی از شیء که در آن مجاز 

حالت -در نوعاين تحقیق نشان می دهد که  و امکان انتقال حالت با فراخوانی توابع وجود دارد. خواهد بوداست دسترس پذير 

مخفی سازي اطالعات )مخفی سازي فیلد ها و بیشتر شدن گرايی نحوه اتصال میان اشیاء و قراردادهاي استفاده از آنها موجب 

ت قابلیعملکرد، قابلیت استفاده، طراحی در کیفیت نرم افزار )تاثیر اين گونه  همچنینو  شده استنسبت به شی گرايی متد ها( 

 .گرفته استمورد تحلیل قرار   (کارايی و قابلیت حمل ،قابلیت تعمیر و نگهداري استفاده مجدد،

 

  واژگان کلیدی:

 خواص –فاکتور مخفی سازي اطالعات  –طراحی نرم افزار شئ گرا  –حالت گرا -برنامه نويسی نوع – حالت-نوع 

 کیفی نرم افزار
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 مقدمه  

 قابل اجزا با هاي سیستم سمت به ها الگوريتم و داده ساختارهاي سازي پیاده از افزار نرم توسعه افزار، نرم صنعت بلوغ با

 از کامل گیري بهره اما. است داشته افزار نرم تولید در بزرگی دستاوردهاي تغییر اين. است کرده حرکت نوعی، مجدد استفاده

Aldrich et al ,) باشد می بهتري هاي مدل نیازمند نوعی، مجدد استفاده قابل اجزا بر مبتنی افزار نرم مهندسی مزاياي

 سازي پنهان چون هايی ويژگی ارائه نیز و نويسی برنامه اول مرتبه عنصر عنوان به کالس معرفی با گرايی شیء. (2009

 و رفتار با اشیاء. دهد ارائه را مطلوبی نويسی برنامه مدل توانسته وراثت و ريختی چند بندي، کپسول داده، تجريد اطالعات،

 زبان که است حالی در اين. دارند حالت انتقال و هستند حالت داراي واقعی جهان اشیاء اما کنند می مدل را جهان خصوصیات،

 اشیاء، براي حاالت انواع گرفتن نظر در با که رسد می نظر به. کنند نمی پشتیبانی را شیء براي حالت وجود گرا شیء هاي

 معرفی را گرا حالت-نوع نويسی برنامه ،Plaid زبان ارائه با محققان. پذيرد صورت نويسی برنامه روش در مطلوبی تغییرات

 عملگرهاي ، اجرا زمان در شیء حالت به توجه با چطور که است اين دهنده نشان حالت-نوع نويسی، برنامه گونه اين در. کردند

 استفاده و کردن مدل براي نويس برنامه به که است قدرتمند تجريد يک حالت-نوع .کند می تغییر شیء آن روي بر اجرا قابل

 .(et al, 2011 Aldrich) کنند می کمک صحیح، صورت به اشیاء از مجدد

 افزار نرم اطمینان قابلیت بهبود و نیز نويسی برنامه پذيري انعطاف و سالست افزايش هدف طراحی نوع حالت گرا با روش

و از میان اين معیار ها،  مورد مطالعه قرار گرفته اند  (MOODدر اين تحقیق معیار هاي طراحی شئ گرا ) .است شده بررسی

عات در برنامه را نشان می دهد. بودن اطال فاکتور مخفی سازي اطالعات مورد تمرکز واقع شده است. اين فاکتور احتمال مخفی

اثر  نهايتان فاکتور در نوع حالت گرايی نسبت به شی گرايی نشان داده شده است و در اينجا با قوايین احتمال رياضی بهبود اي

 است.تحلیل شده  از نظر مخفی سازي اطالعات در کیفیت نرم افزار مثبت طراحی نوع حالت گرا

 

 

 شئ گرا برنامه نویسی

 الگو اين. شوند می تعريف متدهايش، و( هايش داده)محلی حالت براي الگويی ايجاد توسط گرا شئ شیء نويسی برنامه در

 نوعی شیء. است زيرروال و داده شامل ماژول نوعی شیء ديگر عبارت به. است  داده نوع يک شبیه و شود می نامیده کالس

 با اشیاء و دهد پاسخ( روالهايش زير فراخوانی) ها پیام به تواند می و( هايش داده) دارد داخلی حالت يک که است موجوديت

 استفاده ها برنامه طراحی منظور به ها آن بین تعامل و اشیاء از اين گونه برنامه نويسی در. دارند تعامل يکديگر با پیام فرستادن

 و وراثت ريختی، چند بندي، کپسول داده، تجريد مانند هايی ويژگی شامل روش اين با نويسی برنامه هاي تکنیک. شود می

 .(et al, 1995 Churcher) باشد می ماژوالريتی

 

 حالت گرا-برنامه نویسی نوع

 می تغییر شی آن روي بر اجرا قابل عملگرهاي اجرا، زمان در شیء حالت به توجه با چطور که است اين دهنده نشان حالت-نوع

 متد آن براي شده تعريف حالت در شی که زمانی در تنها متد يک که کند تضمین تواند می ايستا داده حالت کننده چک. کنند

 چک و حالت-نوع تغییر که پذير تغییر حالت با صوري گرا شی زبان يک (Wolff et al, 2011). گردد فراخوانی دارد، قرار

 داده توسعه حالت-نوع براي را تدريجی نوع مفهوم زبان اين. اند کرده فرموله است، کرده ادغام يکديگر با را حالت-نوع کردن

 يکپارچه صورت به را پويا و ايستا کردن چک اجرا، زمان در کردن چک خودکار افزودن با تدريجی حالت-نوع کردن چک است

  بهبود منظور به گرا شیء نويسی برنامه پذيري انعطاف و سالست افزايش هدف به روش اين. است کرده ترکیب همديگر با
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 از زبان اين چنین هم و است شده معرفی زبان در مستقیما حالت-نوع. است شده واقع بررسی مورد افزار نرم اطمینان قابلیت

 زبان بیشتر در. کند فراخوانی تواند می را متدهايی چه که کند می تعیین شیء يک نوع. کند می پشتیبانی نیز پذير تغییر نوع

 شیء آن حالت شیء، يک فراخوانی با اجرا زمان در عمل در اما است، ثابت شیء حیات مدت در شیء نوع نويسی برنامه هاي

در سطح  . (Wolff et al, 2011) (شود باز مجددا تواند نمی شده باز فايل يک مثال عنوان به) کند می تغییر اجرا زمان در

وسیع تر، نوع خاصیتی است که بدون تغییر باقی می ماند، بنابراين نمی توان مورد بررسی قرار داد که چطور با تغییر حالت، 

به عنوان  .(Strom et al, 1986) حالت را معرفی کرده اند-خواص يک شی تغییر می کند. براي غلبه بر اين مشکل مفهوم نوع

است. بنابراين متد  1شی گرا را در نظر بگیريد. مقدار فیلد توصیفگر يک فايل بسته شده تهی مثال، يک نمونه تجريد فايل

بستن فايل، ابتدا مقدار توصیفگر فايل را چک می کند که آيا تهی است يا خیر، و در صورت تهی بودن، درخواست بستن فايل 

وجود ندارد که در برنامه عمگرهاي غیر مجاز اجرا نشوند. را رد می کند. اين روش دقت و فهم برنامه را کم می کند و تضمینی 

 ,Aldrich et al) حالت پشتیبانی می کند-به طور مستقیم از تعريف نوع 2حالت گرا -براي غلبه بر اين مشکل، زبان نوع

-می کند، نوع( که تغییر پوياي کالس شی را پشتیبانی talklSmal. براي نمونه در يک زبان مبتنی بر کالس )مانند (2009

حالت می تواند به عنوان يک کالس نشان داده شود و به صورت پويا به روز رسانی گردد. اشیاء می توانند واسط ها، رفتارها و 

می گردد  با چک  3"متد يافت نشد"حالت داشته باشند. نقض پروتکل در چنین زبانی منجر به خطاي -ارائه هاي وابسته به نوع

 4حالت ايستا به خصوص در حضور نام مستعار-را تضمین کرد. چک نوع توان اجتناب از چنین خطاهايیحالت ايستا دشوار می

 اين. گراست شی افزارهاي نرم براي ماژوالر حالت-نوع سیستم اولین (hndrich and DeLine, 2004aF)و . فوگدشوار است

  حالت تغییر توانند می مستعار نا اشیاء تنها و گیرد می نظر در "مستعار محتمال" و "مستعار نا" عنوان به را اشیاء سیستم

 در حتی حالت تغییر اجازه منظور به دسترسی اجازه مفهوم کردن اضافه با را روش اين و همکاران Jonathan. باشند داشته

را ارائه  Plaidزبان نوع حالت گراي و ( Bierhoff and Aldrich, 2007) دادند توسعه دارند، مستعار نام اشیاء که حالتی

 در ادامه به معرفی مختصر اين زبان می پردازيم. .کردند

 و در نظر گرفتن عمل تغییر به حالت جديد براي انتقال بین حاالتوجود دارد  شی براي حاالتقابلیت تعريف  Plaidزبان در 

بر ارائه و کند و در نتیجه  را اضافه، کم و يا به روز رسانی می تواند متدها و فیلدها انتقال حالت میان اشیامی باشد.  ممکن

بعضی فايل ها باز و بعضی بسته هستند. يک فايل باز با براي مثال يک شی فايل را در نظر بگیريد.  رفتار شی تاثیر می گذارد.

 باز می شود. openبسته و يک فايل بسته با صدا زدن متد  closeصدا زدن متد 

 

 

                                                           
 null 

 typestate-oriented programming (TSOP) language

 method not found 
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 فضاي حالت فايل. : (1شکل)

براي تعريف حالت استفاده می شود.  state( پیاده سازي شود. کلمه ي 1فضاي حالت فايل در پاليد می تواند مطابق شکل )

فايل شامل فیلدها و متدهايی است که بین فايل هاي باز و بسته مشترک هستند. در اين موارد، تنها نام فايل به اشتراک 

  تعريف می شوند.  valگذاشته می شود. فیلدها با کلید 

هر ستند و می کنند که مختص حاالت باز و بسته همتدها و فیلدهايی را تعريف  ClosedFileو  OpenFile(،  1مطابق کد )

تعريف  methodبراي تعريف تخصصی استفاده می شود. متدها با کلمه ي کلیدي  caseدو زيرحالت فايل هستند. کلمه ي 

 openبراي بستن فايل را دارند و فايل هاي بسته تنها متد  closeبراي خواندن فايل و متد  readمی شوند. فايل هاي باز متد 

ر حالت تغیی Sبه حالت  x<-Sمی تواند با دستور  xقواعد نحوي داخل متدها کمی متفاوت است. يک شی با متغیر  را دارند.

 .دهد

 

 (: حاالت فايل در زبان پاليد.1شکل)

يک فايل ورودي را می گیرد، آن را باز می کند، می  readClosedFileنشان داده شده است. متد ( 2کد )فايل کالينت در 

 خواند، می بندد، و مقدار خوانده شده از فايل را بر می گرداند. اگر فايل ورودي بسته باشد، همه ي صدا زدن هاي متدها به 

 

 (: کالينت فايل در زبان پاليد.2کد)
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به خورد. نويسندگان کتابخانه نیازي  شکست می openدرستی کار می کنند. اگر فايل باز ورودي داده شود، صدا زدن متد 

 (.Joshua et al, 2011)نوشتن کد کنترل خطا براي کنترل اين شرايط ندارند. اين مزيت مهم پاليد می باشد 

 طراحی نوع حالت گراروش 
که در ارتباط با يکديگر طرح نرم افزار را  نرم افزار حالت کالس ها هستند یحانوع حالت گرا موجوديت هاي طر یدر يک طراح

 انواع ارتباطات را مرور می کنیم .در ادامه . شکل می دهند

 

 رابطه انجمنی: اين رابطه زمانی برقرار می شود که يک کالس در يکی از حاالتش به منظور سرويس دادن به کالس .1

 ديگر عضو آن باشد.

را نشان می دهد. در اين رابطه، يک کالس  رابطه شمول، و يا جز به کل بودن دو کالس نسبت به هم رابطه تجمعی: .2

 شامل کالس ديگري در يک حالت اولیه خواهد بود.

تجمعی خواهد دو کالس زمانی ترکیب می شوند که يکی مالک ديگري باشد. اين رابطه، مشابه رابطه  رابطه ترکیب:  .3

 بود.

يک حالت از کالس، از کالس ديگري در يکی از حاالتش نمونه  اين رابطه زمانی برقرار می شود که رابطه وابستگی: .4

 ينکه ارجاع داشته باشد.کنديا ا سازي

: يک حالت از يک کالس، همه يا حاالتی از يک کالس ديگر را ارث بري کند و يا اينکه در يک کالس رابطه تعمیم .5

 .الت از هم ارث بري کنندحا

  

 معیار های طراحی نرم افزار

معیار هاي نرم افزاري مقادير کمی هستند که درک بازدهی فرايند تولید نرم افزار را امکان پذير می سازند. در اين تحقیق معیار 

فیلد، اين معیار هاي عبارتند از فاکتور مخفی سازي متد يا  .( مورد مطالعه قرار گرفته اندMOODشئ گرا ) هاي طراحی

 فاکتور وراثت متد يا فیلد، فاکتور پلی مورفیسم و فاکتور اتصال. در ادامه روي فاکتور مخفی سازي متمرکز می شويم.

 

 فاکتور مخفی سازی و تاثیر طراحی نوع حالت گرا در خواص کیفی نرم افزار

اندازه گیري مخفی سازي اطالعات در طراحی فاکتور مخفی سازي نشان دهنده امکان فراخوانی تابع يا فیلد در برنامه است .  

 می باشد.( AHF)( و مخفی سازي فیلدها MHFنرم افزار شامل دو فاکتور مخفی سازي متد ها )

MHF  اگر زير محاسبه می شود.به طور احتمال دسترس پذيري يک تابع است که در طراحی شئ گرا  totalNF   متغیر تعداد

 .داريم cر تعداد توابع قابل دسترس باشد انگاه براي کالس متغی visibleNFتوابع موجود در يک کالس باشد و 

 (c)totalNF /(c) visibleNF  -1  =  MHF(c) 

AHF  اگر بطور مشابه محاسبه می شود. احتمال دسترس پذيري فیلد هاست و totalNA  تعداد فیلدهاي موجود در کالس باشد

 داريم. cتعداد فیلد هاي دسترس پذير باشد انگاه براي کالس  visibleNAو 

 (c)totalNA /(c) visibleNA  -1  =  AHF(c) 

بودن و احتمال دسترس پذير موثر است.  ت فیلدها يا توابع در احتمال دسترس پذيري انهادر طراحی نوع حالت گرا، حاال اما 

تعداد  NSاين اگر بنابر تابع يا فیلد برابر خواهد بود با احتمال اينکه تابع يا فیلد در حالت مجاز باشد و قابل دسترس باشد.

 حاالت کالس باشد انگاه داريم. 
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) (c)totalNF /(c) visible(1/NS) × (NF –1  =  (c)TSOPMHF 

) (c)totalNA /(c) visible(1/NS) × ( NA -1  =  (c)TSOPAHF 

در طراحی نوع حالت گرا به اين نتیجه می رسیم که در   TSOPAHF يا TSOPMHF بادر طراحی شئ گرا  AHF يا MHF  مقايسه از

اين تاثیر مثبتی در کیفیت نرم افزار خواهد داشت که در ادامه به  و طراحی نوع حالت گرا مخفی سازي اطالعات بیشتر است

 .می پردازيم بررسی دقیق تر

 

 
ت استفاده عملکرد، قابلیت استفاده، قابلیپس از مطالعه تحقیقات انجام شده در خصوص رابطه میان خواص کیفی نرم افزار )

( و معیار هاي طراحی نرم افزار نتايج زير در خصوص فاکتور مخفی کارايی و قابلیت حمل ،قابلیت تعمیر و نگهداري مجدد،

 سازي اطالعات استخراج شد.

 
 (: تاثیر فاکتور مخفی سازي اطالعات در خواص کیفی نرم افزار1)جدول 

 

ايتم  در خواص کیفی نرم افزار را نشان می دهد.  (AHFو  MHFبه طور کامل چگونگی تاثیر فاکتور مخفی سازي ) (1) جدول

 هاي کیفی نرم افزار عبارتند از :

افزايش رفتار زمانی، بهره وري منابع، کارايی اجرايی و نشان دهنده  بودن فاکتور مخفی سازي باال:  (Efficiency) کارايی -

 .  (Sadaf et al, 2010) نشان دهنده بیشتر بودن کارايی است درنتیجهو  ... خواهد شد
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 پايداري، نشان دهنده افزايش قابلیت تست، بودن فاکتور مخفی سازي باال:  (Maintainability) قابلییت نگهداري -

 ,Henry et al) قابلییت نگهداري است بیشتر شدنجب و ... خواهد بود که موخطايابی قابیلت تغییر، قابلیت تحلیل، 

1993). 

هنده افزايش قابلیت توسعه، جابجايی، انطباق و ... فاکتور مخفی سازي نشان دباال بودن :  (Portability) قابلیت حمل -

 (.Dallal, 2013)است که موجب بیشتر شدن قابلیت حمل است 

 

باعث افزايش شاخص بلوغ نرم افزار، تحمل خطا و ... می شود که  افزايش مخفی سازي:  (Reliability) قابلیت اطمینان -

 .(Victor et al, 1996) بیشتر خواهد شد قابلیت اطمینان نیزدر نتیجه 

 

باال بودن مخفی سازي موجب افزايش قابلیت درک، يادگیري، مستندسازي و ... می شود :  (Usability) قابلیت استفاده -

 .(Fatma, 2002) که در نتیجه ان قابلیت استفاده افزايش خواهد يافت

  گیریبحث و نتیجه
می شود. به اين معنی که براي شی فیلد هايی تعريف می شود و مقادير  در شی گرايی حالت اشیا با استفاده از فیلدها توصیف

مختلف براي فیلد ها نشان دهنده حاالت شیء است. حال اگر حاالت مختلف شیء عملکرد هاي متفاوتی نیاز داشته باشند، 

ويسی نوع حالت گرا با طراحی شیء گرا براي حاالتی که عملکرد متفاوت دارند کالس هاي جديدي تعريف می کند. برنامه ن

معرفی نوع حالت ها راه حل طبیعی تري ارائه می دهد به اين صورت که نوع حالت ها با استفاده از توابع خود عملکرد هاي 

روش برنامه نويسی و طراحی نوع حالت گرا  دراين تحقیق نشان داديم که .کنند متفاوت براي حاالت اشیا را پشتیبانی می

موجب بیشتر بودن فاکتور مخفی سازي نسبت به شئ گرايی است و از طرفی نتايج استخراج شده از تحقیقات بیان گر رابطه 

کارايی و  ،قابلیت تعمیر و نگهداري ت استفاده مجدد،عملکرد، قابلیت استفاده، قابلی)مستقیم میان خواص کیفی نرم افزار 

طراحی نوع حالت گرا از ديدگاه مخفی سازي  گیري کرد که ( و فاکتور مخفی سازي است. بنابراين میتوان نتیجهقابلیت حمل

 تواند کیفیت بیشتري در طراحی نرم افزار ايجاد کند. می ،اطالعات

طرح مشکل هم نامی حالت گرا وجود دارد. براي نمونه يکی از مسائل م–فضا هاي تحقیق زيادي در مورد زبان هاي نوع

(aliasingاست ) (Stephan, 2008) اين مشکل زمانی پیش می آيد که شیء بیش از يک ارجاع داشته باشد که يکی از ،

حالت گرا براي –حالت گرا است. همچنین ارائه الگو هاي طراحی نوع–چالش ها درخصوص طراحی و پیاده سازي زبان هاي نوع

 ارزيابی مفصل تر از عملکرد اين روش طراحی می تواند موضوعات جديدي براي تحقیق  باشند.نرم افزارهاي با حاالت زياد و 
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