
 در جاوا معرفی کالسها

 

و طبیعـت   (shape) آن اسـتوار شـده ، زیـرا شـکل     تمامیت زبان جاوا بر کالس یک ساختار منطقی است که. کالس هسته اصلی جاوا است 

یـک   هر مفهومی که مایلیـد در  .شکل دهنده اساس برنامه نویسی شی ئ گرا در جاوا می باشد کالس همچنین. می کند  یک شی ئ را روشن

 اشیائ از این پس می آموزید چگونه یک کالس را برای تولید . کالس کپسول سازی شود وا پیاده سازی نمایید باید ابتدا داخل یکبرنامه جا

 . می آموزید مطالبی this و واژه کلیدی (constructors) و سازنده ها (methods) درباره روشها همچنین. استفاده کنید

 

 در جاوا بنیادهای کالس

 

می شد ، که برای نشان دادن اصول دستور زبان جاوا  استفاده main() ده در بحثهای گذشته فقط برای کپسول سازی روشکالسهای تولید ش

هربـار کـه   . می کنـد   داده را تعریف چیزی که باید درباره یک کالس بدانید این است که کالس یک نوع جدید شاید بهترین . مناسب بودند

یک شی  برای (template) بنابراین ، یک کالس قالبی. همان نوع استفاده نمود  اشیائی از  آن برای ایجاداین نوع تعریف شود ، می توان از

  کلمـات شـی ئ  "غالبـا  از یـک کـالس اسـت    چون شی ئ یک نمونه. از یک کالس است  (instance) و یک شی ئ نمونه ای ئ است

(object) و نمونه (instance) بکار می بریم را بصورت مترادف .  

 

  شکل عمومی یک کالس

 

هـای   ابتکـار را بـا توصـیف داده   . اعـالن مـی کنیـد     در حقیقت شکل و طبیعت دقیق آن کـالس را  هنگامیکه یک کالس را تعریف می کنید ،

شـامل  فقـط   در حالیکه کالسها ممکن است خیلی ساده . آن داده ها عمل می کنند ، انجام می دهید موجود در آن کالس و کدهایی که روی

رابط آن به داده های همان   خواهید دید که کد یک کالس ،"بعدا .کالسهای واقعی هردو موضوع را دربرمیگیرند داده یا فقط کد باشند، اکثر

شده اند ، نوع بسیار محـدود از   کالسهایی که تا بحال استفاده. اعالن می کنند  class یک کالس را با واژه کلیدی .کالس را توصیف میکند

 توصیف یک کالس به شکل عمومی. پیچیده تر باشند  بسیار)  هم "و معموال( می توانند  خواهید دید که کالسها. کامل کالسها بوده اند  شکل

  : شرح زیر است

type methodname2(parameter-list ){ 

// body of method 

} 

//...  

type methodnameN(parameter-list ){ 

// body of method 

} 

} 



 کـدها ، داخـل روشـها   . مـی نامنـد   ) (instance variables اند را متغیرهـای نمونـه   داده یا متغیرهایی که داخل یک کالس تعریف شده

(methods)  متغیرهای تعریف شده داخل یک کالس را اعضائ روشها و. قرار می گیرند (members)  در اکثر. یک کالس می نامند 

بنابراین  . این روشها مورد دسترسی قرار می گیرند تعریف شده برای آن کالس عمل کرده یا توسط یا روی روشهایکالسها ، متغیرهای نمونه 

متغیرهای تعریف شده داخل یـک کـالس ، متغیرهـای نمونـه خوانـده       . استفاده از داده های یک کالس هستند ، روشها تعیین کننده چگونگی

داده مربوط به یک شی ئ ،  بنابراین . شامل کپی خاص خودش از این متغیرهاست) شی ئ یک کالس یعنی هر ( از کالس  شده زیرا هر نمونه

بیاد  بسیار مهم را  باید این نکته"بزودی این نکته را بررسی خواهیم نمود ، اما فعال ما. دیگری است  جدا و منحصر بفرد از داده مربوط به شی ئ

 یـا static امـا ، اکثـر روشـها را بعنـوان     . دارند که تاکنون استفاده کرده ایم مان شکل عمومی راه main()کلیه روشها نظیر . داشته باشید

public باشید که شکل عمومی یک کالس ، یک روش توجه داشته. ا توصیف نمی کنند ()main  کالسـهای جـاوا  . را توصیف نمی کند 

توصـیف   را main() شـما باشـد ، بایـد یـک روش      نقطه شروع برنامهفقط اگر کالس ،. باشند  داشته main() لزومی ندارد که یک روش

آگـاه باشـند کـه     ++C برنامـه نویسـان  : نکتـه   . ندارنـد  main()  نیازی به روش"اصوال (applets) عالوه بر این ، ریز برنامه ها. نمایید 

  گـاهی فایلهـای   ایـن حالـت  .  شـوند مکـان ذخیـره شـده و بصـورت جداگانـه تعریـف نمـی        سـازی روشـها در یـک    اعـالن کـالس و پیـاده   

ایـن طـرح در جـاوا رعایـت شـد زیـرا       . تکـی تعریـف شـود     فایل منبع  در یک"ایجاد می کند ، زیرا هر کالس باید کامال java خیلی بزرگ

د را بوجود مـی  دسترسی آسانتر ک مدت ، در اختیار داشتن مشخصات ، اعالنها و پیاده سازی در یک مکان ، امکان بلند احساس می شد که در

دارد که سه  وجود Box غنوان در اینجا کالسی تحت. یک نمونه ساده از کالسها شروع می کنیم  بررسی خود را با یک کالس ساده . آورد

  . دربرگیرنده روشها نیست Box کالس ، "و فعالdepth ، وwidth ،height : متغیر نمونه را تعریف می کند

 class Box { 

    double width; 

    double height; 

    double depth; 

 } 

 از ایـن نـام بـرای   . نامیـده ایـم    Box نوع جدید داده را در این مثال. توصیف می کند   هم گفتیم که یک کالس نوع جدیدی از داده را"قبال

ایجاد می کند ، اما یک شی ئ   یا قالب رافقط یک الگو نکته مهم این است که اعالن یک کالس. استفاده می کنید  Box اعالن اشیائ از نوع

را بوجود آورید  Box  یک شی ئ"واقعا برای اینکه . را بوجود نمی آورد Box از نوع بنابراین ، کد قبلی ، شیئی . واقعی بوجود نمی آورد

  : نمایید زیر استفاده ، باید از دستوری نظیر مورد

 Box mybox = new Box(); // create a Box object called mybox 

 "مجددا . شی ئ وجود فیزیکی و واقعی پیدا می کند و بدین ترتیب این .خواهد بود Box نمونه ای از myboxپس از اجرای این دستور ، 

هر متغیر خود از ) نسخه خاص ( که دربرگیرنده کپی  ایجاد کرده اید داشته باشید که هر بار یک نمونه از کالسی ایجاد می کنید ، شیئی بیاد

، width نمونه متغیرهای دربرگیرنده کپی های خود از Box بدین ترتیب ، هر شی ئ. خواهد بود  شده توسط کالس نمونه تعریف



heidhtو، depth عملگر نقطه ای ، نام یک شی ئ را با نام . استفاده می کنید (.) نقطه  از عملگر برای دسترسی به این متغیرها. و می باشد

  : ر ، از دستور زیر استفاده نماییدmybox درwidth  به متغیر100بعنوان مثال ، برای منتسب کردن مقدار . نمونه پیوند می دهد  متغیر یک

 mybox.width = 100; 

بطـور کلـی ، از    .  قـرار دهـد  100را معـادل عـدد    قرار گرفتـه  mybox که داخل شی ئ width گوید که کپی این دستور به کامپایلر می

دراینجـا یـک برنامـه کامـل را      . موجود در یک شی ئ استفاده می شود متغیرهای نمونه و هم به روشهای گر نقطه ای برای دسترسی هم بهعمل

  : استفاده کرده است Box از کالس مشاهده میکنید که

 /* A program that uses the Box class. 

 Call this file BoxDemo.java 

 /* 

 class Box { 

 double width; 

 double height; 

 double depth; 

 } 

 

 

 

 // This class declares an object of type Box. 

 class BoxDemo { 

 public static void main(String args[] ){ 

 Box mybox = new Box(); 

 double vol; 

 

 // assign values to mybox's instance variables 

 mybox.width = 10; 

 mybox.height = 20; 

 mybox.depth = 15; 

 

 // compute volume of box 

 vol = mybox.width * mybox.height * mybox.depth; 

 

 System.out.println("Volume is " + vol); 



 } 

 } 

و نـه در   BoxDemo در کـالس  main() زیـرا روش  بخوانیـد  BoxDemo.java بـا نـام   فایلی را که دربرگیرنده این برنامه است بایـد 

و  Box بـرای  ایجاد شده اند ، یکـی  .class فایل برنامه را کامپایل می کنید ، می بینید که دو هنگامیکه این. قرار گرفته است  Box کالس

ضرورتی ندارد که  . مربوط به خودش قرار می دهد .class جاوا بطور خودکار هر کالس را در فایل کامپایلر . BoxDemo دیگری برای

 آنها را بترتیـب  توانید هر کالس را در فایل خاص خودش گذاشته و می. در یک فایل منبع قرار گیرند  و هر دوBoxDemo وBox کالس

Box.javaو BoxDemo.javaاین برنامه بایدبرای اجرای . و بنامید  BoxDemo.class حاصل زیر را  پس از اینکار . را اجرا کنید

  : بدست می آورید

Volume is 3000 

هرکدام  داشته باشید، Box یعنی اگر دو شی ئ . کپی های خاص خودش از متغیرهای نمونه است  هم گفتیم که هر شی ئ دارای"قبال

شی ئ  است بدانید که تغییرات در متغیرهای نمونه یک مهم. و خواهند داشت height وlenght width از) یا نسخه ای ( بتنهایی کپی 

  : کند را اعالن می Box بعدی دو شی ئ بعنوان مثال ، برنامه. کالس دیگر نخواهد داشت  تاثیری روی متغیرهای نمونه

 // This program declares two Box objects. 

 

 class Box { 

     double width; 

     double height; 

     double depth; 

 } 

 

 class BoxDemo2 { 

    public static void main(String args[] ){ 

 

 Box mybox1 = new Box(); 

 Box mybox2 = new Box(); 

 double vol; 

 

 // assign values to mybox1's instance variables 

 mybox1.width = 10; 

 mybox1.height = 20; 

 mybox1.depth = 15; 

 



 /* assign different values to mybox2's 

 instance variables */ 

 mybox2.width = 3; 

 mybox2.height = 6; 

 mybox2.depth = 9; 

 

 // compute volume of first box 

 vol = mybox1.width * mybox1.height * mybox1.depth; 

 System.out.println("Volume is " + vol); 

 

 // compute volume of second box 

 vol = mybox2.width * mybox2.height * mybox2.depth; 

 System.out.println("Volume is " + vol); 

 } 

 } 

  : خروجی تولید شده توسط این برنامه بقرار زیر می باشد

Volume is 3000 

Volume is 162 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 تعریف کنترل دسترسی

  

 اما کپسول سازی یک حصلت بسیار مهم دیگر هم. پیوند میدهد داده ها سر و کار دارد می دانید که کپسول سازی ، داده ها را با کدی که با آن

مـی تواننـد بـه    یـک برنامـه    کنترل کنید چـه بخشـهایی از   از طریق کپسول سازی ، می توانید . (access control) . کنترل دستیابی: دارد

 بعنـوان مثـال ، اجـازه دادن    .دستیابی ، می توانید از سوئ استفاده جلوگیری نماییـد  با کنترل نمودن. باشند  اعضائ یک کالس دسترسی داشته

 وقتـی ایـن  بنـابراین ،  . استفاده از آن داده ها می شود  تعریف از روشها ، مانع سوئ برای دسترسی به داده ها فقط از طریق یک مجموعه خوش

  کـه امکـان دارد مـورد اسـتفاده     تولیـد مـی کنـد    ()black box)"  جعبـه سـیاه  "یـک کـالس یـک     کـار بخـوبی پیـاده سـازی شـود     

را   تعریف شده اند ایـن هـدف  "اما کالسهایی که قبال . دسترسی دیگران قرارنخواهد داشت قرار گیرد، اما عملکرد درونی آن جعبه در معرض

 و push() اگرچـه ایـن امـر حقیقـت دارد کـه روشـهای       .را درنظـر بگیریـد   stack بعنوان مثال ، کالس .  سازندبطور کامل برآورده نمی

()pop پشته هستند ، اما این رابط تاکید نشده رابطهای کنترل شده ای به  

 

ایـن خاصـیت در    البتـه . ه دسترسـی یابـد    به پشت"و مستقیما دیگری از برنامه این روشها را دور زده یعنی این امکان وجود دارد که بخش. است 

دقت تمام دسترسی به اعضائ  به شما معرفی می کنیم که توسط آن با در این قسمت مکانیسمی. مشکالتی خواهد شد  دستان افراد ناجور، سبب

  . کنترل می کنید مختلف یک کالس را

 

اعالن آن عضو را تغییر میدهد، تعریـف خواهـد    که ()access specifier)"  توصیفگر دسترسی"چگونگی دسترسی به یک عضو توسط 

 وراثـت و بسـته هـا    برخـی جوانـب کنتـرل دسترسـی بشـدت بـا      .  را عرضـه مـی کنـد    "دسترسـی    توصـیفگرهای "از  جاوا مجموعه غنـی . شد

(packages)  ل دسترسی را فـرا گیریـد ،   اگر یکبار بنیادهای کنتر ( .  یک نوع گروه بندی ازکالسها است"یک بسته ضرورتا. ( مرتبط اند

جـاوا  . و هسـتند protected وpublic، private توصـیفگرهای دسترسـی در جـاوا    . درک خواهیـد نمـود   مطالـب را براحتـی   آنگاه بقیه

  زمــانی اســتفاده مــی شــود کــه      protected . اســت  یــک ســطح دسترســی پــیش فــرض را تعریــف کــرده        همچنــین 

  . وراثت وجود داشته باشد

 

می کنیم ، آن عضو توسط هر کـد   توصیفpublic اگر یک عضو کالسی را با توصیفگر. و شروع می کنیم private وpublic  با تعریف

سـایر   مشخص می کنیم ، پس آن عضـو فقـط توسـط    private عضو کالسی را بعنوان اگر یک. بود  دیگری در برنامه قابل دسترسی خواهد

ایـن روش  . قرار مـی گرفـت    public مشخصگر main() می فهمید که چرا همیشه قبل ازاکنون . همان کالس قابل دسترسی است  اعضائ

آنگاه  استفاده نشده باشد ، اگر هیچ توصیفگر دسترسی. اجرای جاوا فراخوانی خواهد شد  توسط سیستم حین توسط کدی خارج از برنامه یعنی

 . خارج از بسته مربوط به خود قابل دسترسی نمـی باشـد   ت ، امااسpublic بصورت پیش فرض عضو یک کالس ، داخل بسته مربوط به خود



است ، اسـتفاده   public  همان"پیش فرض که ضرورتا داده ایم ، کلیه اعضائ یک کالس از حالت دسترسی در کالسهایی که تاکنون توسعه

نمایید و فقط از طریق  داده ای یک کالس را محدودتا دسترسی به اعضائ   مایلید"معموال. مطلوب شما نیست  اما همیشه این حالت. کرده اند 

هسـتند ، تعریـف    یـک کـالس اختصاصـی    همچنین ، شرایطی وجود دارند که مایلید روشهایی را کـه بـرای   . امکان پذیر سازید برخی روشها

  . نمایید

دسـتور اعـالن    فگر باید شـروع کننـده  که این توصی یعنی. مشخصات نوع عضو یک کالس قرار می گیرد  یک توصیفگر دسترسی قبل از سایر

  : می کنید یک عضو باشد ، یک مثال را مشاهده

 public int i; 

 private bouble j; 

 private int myMethod(int a/ char b ){ //...  

  : را در نظر بگیرید برنامه بعدی (private) و اختصاصی (public) برای درک تاثیرات دسترسی عمومی

  

/* This program demonstrates the difference between 

 public and private. 

 */ 

 class Test { 

 int a; // default access 

 public int b; // public access 

 private int c; // private access 

 

 // methods to access c 

 void setc(int i ){ // set c's value 

 c = i; 

 } 

 int getc (){ // get c's value 

 return c; 

 } 

 } 

 

 class AccessTest { 

 public static void main(String args[] ){ 

 Test ob = new Test(); 

 



 // These are OK/ a and b may be accessed directly 

 ob.a = 10; 

 ob.b = 20; 

 

 // This is not OK and will cause an error 

 // ob.c = 100; // Error! 

 

 // You must access c through its methods 

 ob.setc(100); // OK 

 

 System.out.println("a/ b/ and c :" + ob.a + " " + 

 ob.b + " " + ob.getc()); 

 } 

 } 

 ال مطـابق مشـخص نمـودن   مـی کنـد کـه درایـن مثـ      فرض اسـتفاده  ، از دسترسی پیشTest ،a همانطوریکه مشاهده می کنید ، داخل کالس

public است .b بعنوان بطور صریح public مشخص شده است . c  عضـو توسـط    بدان معنـی کـه ایـن   . دارای دسترسی اختصاصی است

را بصورت مستقیم مورد استفاده قرار c ، نمیتوانAccess Test همچنین در داخل کالس. خارج از کالس قابل دسترسی نخواهد بود کدهای

  (comment) نشانه صـحیح  اگر. مورد دسترسی قرار داد (getc()وsetc() عمومی اش یعنی باید از طریق روش های  عضو رااین. داد 

  : را ابتدای خط تغییر مکان دهید

+ // ob.c = 100; // Error! 

برای اینکه با جنبه های عملی  . است (access violation) برنامه را کامپایل کنید که علت آن هم نقض دسترسی آنگاه نمی توانید این

  : را در برنامه زیر مشاهده فرمایید stack روایت توسعه یافته از کالس کنترل دسترسی در مثالهای عملی تر آشنا شوید

 // This class defines an integer stack that can hold 10 values. 

 class Stack { 

 /* Now/ both stck and tos are private .This means 

 that they cannot be accidentally or maliciously 

 altered in a way that would be harmful to the stack. 

 */ 

 private int stck[] = new int[10]; 

 private int tos; 

 

 // Initialize top-of-stack 

 Stack (){ 



 tos =- 1; 

 } 

 // Push an item onto the stack 

 void push(int item ){ 

 if(tos==9) 

 System.out.println("Stack is full."); 

 else 

 stck[++tos] = item; 

 } 

 // Pop an item frome the stack 

 int pop (){ 

 if(tos < 0 ){ 

 System.out.println("Stack underflow."); 

 return 0; 

 } 

 else 

 return stck[tos--]; 

 } 

 } 

مشخص شـده   private که نمایه باالی پشته است بعنوان tos می کند و هم که پشته را نگهداری stck همانطوریکه مشاهده می کنید ، هم

 tos اختصاصی نمودن بعنوان مثال. نیستند  pop() و push() آنها قابل دسترسی و جایگزینی جزئ از طریق بدان معنی است که این. اند 

برنامـه بعـدی    . باشـد ، محافظـت مـی کنـد     stck مقداری که فراتر از انتهای آرایه قرار دادن غیر عمدی امه اتان را در مقابلسایر بخشهای برن

و در tos وstckرا حرکت دهید تا بخود اثبات کنید که اعضـائ  سعی کنید خطوط غیرتوضیحی.است  stack نشاندهنده کالس توسعه یافته

  . هستند حقیقت غیر قابل دسترسی

 

 class TestStack { 

 public static void main(String args[] ){ 

 Stack mystack1 = new Stack(); 

 Stack mystack2 = new Stack(); 

 

 // push some numbers onto the stack 

 for(int i=0; i<10; i++ )mystack1.push(i); 

 for(int i=10; i<20; i++ )mystack2.push(i); 

 

 // pop those numbers off the stack 



 System.out.println("Stack in mystack1:"); 

 for(int i=0; i<10; i++) 

 System.out.println(mystack1.pop()); 

 System.out.println("Stack in mystack2:"); 

 for(int i=0; i<10; i++) 

 System.out.println(mystack2.pop()); 

 // these statements are not legal 

 // mystack1.tos =- 2; 

 // mystack2.stck[3] = 100; 

 } 

 } 

 

 بجاست "کامال. می کنند ، اما همیشه هم اینطور نیست  یک کالس را کنترل  دسترسی به داده های تعریف شده توسط"اگرچه روشها معموال
اکثر کالسهای ساده با کمترین  بعنوان مثال. باشد  public دهیم تا یک متغیر نمونهاینکار داشته باشیم ، اجازه که دلیل خوبی برای که هرگاه

 .شده اند و این بی توجهی فقط بلحاظ حفظ سادگی مثال بوده است متغیرهای نمونه ایجاد توجه نسبت به کنترل دسترسی به
 

  Access protection محافظت دسترسی

 

 بسته ها بعد. همان کالس واگذار شده است  در یک کالس فقط به سایر اعضائ private  می دانستید که دسترسی به یک عضو"قبال

طبقه بندی شده  محافظت برای اجازه کنترل خوب همانطوریکه خواهید دید ، جاوا سطوح چندی از . دیگری به کنترل دسترسی می افزایند

دو وسایلی برای کپسول  کالسها و بسته ها هر . سته ها فراهم می نمایدب داخل کالسها ، زیر کالسها و روی رویت پذیری متغیرها و روشهای

  سازی بوده و دربرگیرنده فضای نام

کالسها بعنوان ظروفی برای داده ها و  . بسته های تابعه هستند بسته ها بعنوان ظروفی برای کالسها و سایر. می باشند  و قلمرو متغیرها و روشها

برای رویت  چهار طبقه بندی بلحاظ نقش متقابل بین کالسها و بسته ها ، جاوا. در جاوا است  ترین واحد مجردکوچک کالس. کدها می باشند 

  : پذیری اعضائ کالس مشخص کرده است

 

  زیر کالسها در همان بسته .1

  زیر کالسها در همان بسته غیر .2

  زیر کالسها در بسته های مختلف .3

  . ر کالسها هستندهمان بسته و نه در زی کالسهایی که نه در .4



 

گوناگونی از شیوه های تولید سطوح چند گانه  و فراهم کننده طیفprotected ،وprivate ،public سه مشخصگر دسترسی یعنی

  . است جدول زیر این ارتباطات را یکجا نشان داده. هستند  مورد نیاز این طبقه بندیها دسترسی

private Nomodifier protected public | 

 

Yes Yes Yes Yes همان کالس  

Yes Yes Yes No همان بسته زیر کالس  

Yes Yes Yes No همان بسته غیر زیر کالس  

Yes Yes No No بسته های مختلف زیر کالس  

Yes No No No بسته های مختلف غیر زیر کالس  

 هر چیزی که بعنوان. گویی نمود  را بصورت بعدی سادهآن  دسترسی در جاوا ممکن است بنظر پیچیده باشد، اما میتوان اگرچه مکانیسم کنترل

public هر چیزی که بعنوان . جایی قابل دسترسی است اعالن شود از هر private قابل رویت نیست  اعالن شود خارج از کالس خودش .

جود در همان بسته قابل رویـت  کالسهای مو برای زیر کالسها و سایر یک عضو فاقد مشخصات دسترسی صریح و روشن باشد ، آن عضو وقتی

ــت  ــی . اس ــن دسترس ــت    ای ــرض اس ــیش ف ــی . پ ــر م ــه        اگ ــهایی ک ــه کالس ــط ب ــاری و فق ــته ج ــارج از بس ــو ، خ ــک عض ــد ی   خواهی

یـک کـالس    . اعالن نمایید protected بعنوان بصورت زیر کالس درآمده اند قابل رویت باشد ، پس آن عضو را  از کالس شما"مستقیما

اعالن مـی شـود ، توسـط هـر کـد       public کالس بعنوان وقتی یک . (public) پیش فرض و عمومی: ممکن دارد فقط دو سطح دسترسی 

  داخـل همـان بسـته قابـل     کـالس دسترسـی پـیش فـرض داشـته باشـد ، فقـط توسـط سـایر کـدهای           اگـر یـک  . دسترسـی اسـت    دیگری قابـل 

  . دسترسی خواهد بود

 

 

  یک مثال از دسترسی

 

بیـاد داشـته   . دارای دو بسته و پنج کـالس اسـت    این مثال . کیبات مربوط به اصالحگرهای کنترل دسترسی را نشان می دهدبعدی کلیه تر مثال

و p2 وp1 این مثال شده در متفاوت ، الزم است در دایرکتوریهایی که بعداز بسته مربوطه اشان نام برده دو بسته باشید که کالسهای مربوط به

ــوند  ــی ش ــره م ــع  . ذخی ــد    منب ــی کن ــف م ــالس تعری ــه ک ــته س ــه بس   .وsamepackage وprotection ،Derived : اولی

 m-pri . با حفاظت پیش فرض اعالن شده استn متغیر. حاالت مختلف مجاز تعریف می کند را در هر یک از int اولین کالس چهار متغیر

  . ندمی باش public و بعنوانn-pub وprotected ، بعنوانprivate ،n-pro بعنوان



 

خطـوطی کـه بلحـاظ محـدودیتهای     . دسترسـی پیـدا کنـد     هر کالس بعدی در این مثال سعی می کند به متغیرهایی در یک نمونه از یک کالس

 توضیحی قرار دارد که قبل از هر یک از این خطوط. از توضیح خارج شده اند // استفاده از توضیح یک خطی  دسترسی ، کامپایل نمی شوند با

  . می یابد را فهرست می نماید  را که از آنجا این سطح از حفاظت اجازه دسترسیمکانهایی

 

 را بـه متغیـری در   Derived مثـال دسترسـی   ایـن . اسـت   p1 در همان بسـته  protection یک زیر کالس از Derived دومین کالس

protection برقرار می سازد بجز n-pri یک که private است .  

 

-n متغیرها بجـز  قرار دارد و بنابراین به کلیه نیست ، اما در همان بسته protection زیر کالس از یک Samepackage سومین کالس

pri دسترسی خواهد داشت .  

 package p1; 

 

 public class Protection { 

 int n = 1; 

 private int n_pri = 2; 

 protected int n_pro = 3; 

 public int n_pub = 4; 

 

 public Protection (){ 

 System.out.println("base constructor"); 

 System.out.println("n = " + n); 

 System.out.println("n_pri = " + n_pri); 

 System.out.println("n_pro = " + n_pro); 

 System.out.println("n_pub = " + n_pub); 

 } 

 } 

 

 class Derived extends Protection { 

 Derived (){ 

 System.out.println("derived constructor"); 

 System.out.println("n = " + n); 

 

 // class only 

 // System.out.println("n_pri = " + n_pri); 

 System.out.println("n_pro = " + n_pro); 



 System.out.println("n_pub = " + n_pub); 

 } 

 } 

 

 class SamePackage { 

 SamePackage (){ 

 Protection p = new Protection(); 

 System.out.println("same package constructor"); 

 System.out.println("n = " + p.n); 

 

 // class only 

 // System.out.println("n_pri = " + p.n_pri); 

 

 System.out.println("n_pro = " + p.n_pro); 

 System.out.println("n_pub = " + p.n_pub); 

 } 

 } 

شرایطی را که توسط کنترل دسترسی تحـت   دو p2 در دو کالس تعریف شده. را مشاهده می کنید  p2 کد منبع یک بسته دیگر یعنی اکنون

کـالس   ایـن . اسـت   p1.protection یـک زیـر کـالس    protection 2 اولین کالس یعنـی  . داده است تاثیر قرار گرفته اند را پوشش

متغیـری کـه بـا     _n و) اسـت   private چـون  )n-pri را بدست می آورد غیر از p1.protection  بهبه کلیه متغیرهای مربوط دسترسی

کالس  نه از زیر باشید که پیش فرض فقط اجازه دسترسی از داخل کالس یا بسته را می دهد بیاد داشته . محافظت پیش فرض اعالن شده است

اعـالن شـده بـود دسترسـی      public کـه بعنـوان   n-pub متغیـر  فقط به یک otherpackage در نهایت ، کالس. های بسته های اضافی 

  . خواهد داشت

 package p2; 

 

 class Protection2 extends p1.Protection { 

 Protection2 (){ 

 System.out.println("derived other package constructor"); 

 

 // class or package only 

 System.out.println("n = " + n); 

 

 // class only 

 // System.out.println("n_pri = " + n_pri); 

 



 System.out.println("n_pro = " + n_pro); 

 System.out.println("n_pub = " + n_pub); 

 } 

 } 

 

 class OtherPackage { 

 OtherPackage (){ 

 p1.Protection p = new p1.protection(); 

 System.out.println("other package contryctor"); 

 

 // class or package only 

 System.out.println("n = " + p.n); 

 

 // class only 

 // System.out.println("n_pri = " + p.n_pri); 

 

 // class/ subclass or package only 

 // System.out.println("n_pro = " + p.n_pro); 

 System.out.println("n_pub = " + p.n_pub); 

 } 

 } 

برای  یکی از این فایلها. دارد که می توانید از آنها استفاده نمایید آزمایشی وجود اگر مایلید تا این دو بسته را آزمایش کنید ، در اینجا دو فایل

  : در زیر نشان داده ایم را p1 بسته

 // Demo package p1. 

 package p1; 

 

 // Instantiate the various classes in p1. 

 public class Demo { 

 public static void main(String args[] ){ 

 Protection ob1 = new Protection(); 

 Derived ob2 = new Drived(); 

 SamePackage ob3 = new SamePackage(); 

 } 

 } 

  : بقرار زیر می باشد p2 فایل آزمایشی برای



+ // Demo package p2. 

+ package p2; 

+ // Instantiate the various classes in p2. 

+ public class Demo { 

+ public static void main(String args[] ){ 

+ Protection2 ob1 = new  

 



  Constructors سازندگان

 

 حتی هنگامیکـه توابـع سـهل   . را مقداردهی اولیه نماییم  کلیه متغیرهای یک کالس خیلی خسته کننده است که هربار یک نمونه ایجاد می شود

. اولیـه شـی ئ انجـام شـود      کلیه تنظیمات در زمان ایجاد اضافه می کنید ، بسیار ساده تر و دقیق تر آن است که را setDim() االستفاده نظیر

ایـن   . خودشان را مقدار دهی اولیه نماینـد  زمان ایجاد شدناشیائ امکان می دهد تا در  اولیه بسیار رایج است ، جاوا به چون نیاز به مقدار دهی

را مقدار  یک سازنده بمحض ایجاد یک شی ئ بالفاصله آن .انجام می گیرد (constructor) سازنده مقدار دهی اولیه خودکار بااستفاده از

وقتـی  . مشـابه یـک روش اسـت     ده و از نظر صرف و نحوگرفته اختیار نمو سازنده نام همان کالسی را که در آن قرار این. دهی اولیه می نماید 

تکمیـل شـود ، فراخـوانی     new عملگـر  پس از ایجاد یک شی ئ و قبـل از اینکـه   ای را تعریف نمایید، بطور خودکار بالفاصله یکبار سازنده

 طر اینکـه نـوع مجـازی برگشـتی    بخـا  . هسـتند  void زیرا فاقد نوع برگشتی و حتی فاقـد  سازندگان کمی بنظر عجیب می آیند . خواهد شد

داخلی یک شـی ئ را بگونـه ای مقـدار دهـی اولیـه       وظیفه سازنده است که وضعیت این. سازنده یک کالس ، همان نوع خود کالس می باشد 

  . دهـی شـده بوجـود آورد     قابـل اسـتفاده و مقـدار   "مـی کنـد ، بالفاصـله یـک شـی ئ کـامال       کـدی کـه یـک نمونـه را ایجـاد      نمایـد کـه  

که یک شی ئ ساخته می شود ، بطور خودکار مقـدار دهـی    وقتی box را طوری بازنویسی کنید که ابعاد یک Box توانید مثال مربوط بهمی 

شـروع مـی کنـیم کـه      کـار را بـا تعریـف یـک سـازنده سـاده      . نمایید  setDim() کار ، یک سازنده را جایگزین برای انجام این. اولیه شوند 

  : جدید بقرار زیر است این روایت. را بهمان مقادیر تنظیم میکند box بسادگی ابعاد هر

 /* Here/ Box uses a constructor to initialize the 

 dimensions of a box. 

 */ 

 class Box { 

 double width; 

 double height; 

 double depth; 

 

 // This is the constructor for Box. 

 Box (){ 

 System.out.println("Constructing Box"); 

 width = 10; 

 height = 10; 

 depth = 10; 

 } 

 

 // compute and return volume 

 double volume (){ 



 return width * height * depth; 

 } 

 } 

 

 class BoxDemo6 { 

 public static void main(String args[] ){ 

 // declare/ allocate/ and initialize Box objects 

 Box mybox1 = new Box(); 

 Box mybox2 = new Box(); 

 double vol; 

 // get volume of first box 

 vol = mybox1.volume(); 

 System.out.println("volume is " + vol); 

 

 // get volume of second box 

 vol = mybox2.volume(); 

 System.out.println("volume is " + vol); 

 } 

 } 

  : پس از اجرای این برنامه ، خروجی آن بصورت زیر خواهد شد

Constructing Box 

Constructing Box 

Volume is 1000 

Volume is 1000 

 چون سـازنده بـه همـه   . مقداردهی اولیه میشوند Box() و هنگام ایجاد شدن بوسیلهmybox2 وmybox1همانطوریکه مشاهده می کنید ، 

box10ا همان ابعاد یعنی هx10x10   را می دهـد ، هـم mybox1  و هـم mybox2       دسـتور . فضـای اشـغالی یکسـانی خواهنـد داشـت 

()println داخل ()Box  آنها فقط خیلـی سـاده ،   . سازنده چیزی را نمایش نمی دهند اکثر توابع. فقط بمنظور توصیف بهتر قرار گرفته است

هنگامیکه یک شی  همانطوریکه می دانید .  بررسی میکنیم"را مجددا new قبل از ادامه بحث ، عملگر . می کنند اشیائ را مقدار دهی اولیه

  : مشاهده می کنید ئ را اختصاص می دهید ، شکل عمومی زیر را

class-var = new classname(); 

. تفاق می افتد این است که سازنده کالس فراخوانی شده است  ا"واقعا آنچه. اکنون می توانید بفهمید چرا پرانتزها بعد از نام کالس مورد نیازند 

  در خط بدین ترتیب



+ Box mybox1 = new Box(); 

()newBox سازنده ()Box نشود ، آنگاه جاوا یـک سـازنده پـیش فـرض بـرای       را فراخوانی می کند اگر یک سازنده برای کالس تعریف

سازنده پیش . می کرد که هنوز یک سازنده تعریف نشده بود ، کار Box در روایتهای اولیهقبلی از کد  بهمین دلیل خط. کالس ایجاد می کند 

 برای کالسهای ساده کفایت می "سازنده پیش فرض غالبا. دهی اولیه می نماید  فرض بطور خودکار کلیه متغیرهای نمونه را با عدد صفر، مقدار

کنید ، دیگر سازنده پـیش فـرض اسـتفاده نخواهـد       بار که سازنده خاص خود را تعریفهر. اما برای کالسهای پیچیده تر کفایت نمی کند  کند

  . شد

 

  (parameterized) شده سازندگان پارامتردار

 

هـا ، ابعـاد    box چنـدان سـودمند نیسـت ، زیـرا کلیـه      دهی اولیه می کند را مقدار Box در مثال قبلی یک شی ئ Box() هنگامیکه سازنده

افزودن پارامترها به سازنده  ترین راه ساده. دارای ابعاد گوناگون است  Box است ، روشی برای ساخت اشیائ آنچه مورد نیاز . یکسانی دارند

 یـک  Box بعنـوان مثـال ، روایـت بعـدی    . سودمندی سازندگان را افزایش مـی دهـد    این عمل  حدس می زنید ،"همانطوریکه احتماال. است 

دقـت کـافی بـه    . مشخص شده اند ، تنظیم مـی کنـد   پارامترها را همانطوریکه آن box ریف می کند که ابعاد یکپارامتردار شده را تع سازنده

  .داشته باشید Box چگونگی ایجاد اشیائ

 /* Here/ Box uses a parameterized constructor to 

 initialize the dimensions of a box. 

 */ 

 class Box { 

 double width; 

 double height; 

 double depth; 

 

 // This is the constructor for Box. 

 Box(double w/ double h/ double d ){ 

 width = w; 

 height = h; 

 depth = d; 

 } 

 

 // compute and return volume 

 double volume (){ 

 return width * height * depth; 

 } 



 } 

 

 class BoxDemo7 { 

 public static void main(String args[] ){ 

 // declare/ allocate/ and initialize Box objects 

 Box mybox1 = new Box(10/ 20/ 15); 

 Box mybox2 = new Box(3/ 6/ 9); 

 

 double vol; 

 

 // get volume of first box 

 vol = mybox1.volume(); 

 System.out.println("volume is " + vol); 

 

 // get volume of second box 

 vol = mybox2.volume(); 

 System.out.println("volume is " + vol); 

 } 

 } 

  : خروجی این برنامه بقرار زیر است

Volume is 3000 

Volume is 162 

  . یه خواهد شدمقدار دهی اول همانطوریکه می بینید ، هر شی ئ همانطوریکه در پارامترهای سازنده اش مشخص شده

 Box mybox1 = new Box(10, 20, 15); 

 گذر می کنند Box()  به سازنده15 ، 20 ، 10شی ئ را ایجاد می کند ، مقادیر  new هنگامیکه

 

 

 



 

 

 

  inheritance وراثت

 

 بـا اسـتفاده از  .  را بوجود می آورد طبقه بندیهای سلسله مراتبی زیرا امکان ایجاد وراثت را یکی از سنگ بناهای برنامه نویسی شی ئ گراست ،

 ممکـن  "این کالس بعدا. نماید  مرتبط را تعریف یک کالس عمومی بسازید که ویژگیهای مشترک یک مجموعه اقالم بهم وراثت ، می توانید

در روش  . نمایـد برنده چیزهایی را که منحصـر بفـرد خـودش باشـد بـه آن اضـافه        شده و هر کالس ارث است توسط سایر کالسها بارث برده

عمل ارث بری را انجام داده و ارث بـرده   کالسی که. نامند  می (superclass) جاوا ، کالسی که بارث برده می شود را کالس باال شناسی

 .  است" کالس باال "یک   روایت تخصصی تر و مشخص تر از" زیر کالس "بنابراین ، یک  . می نامند (subclass) است را زیر کالس

  . توسط کالس باال را بارث برده و منحصر بفرد خود را نیز اضافه می کند  کالس ، کلیه متغیرهای نمونه و روشهای توصیف شدهزیر

 

  مبانی وراثت

 

در کـالس دیگـری قـرار     extends واژه کلیـدی  کـالس را بـا اسـتفاده از    برای ارث بردن از یک کالس ، خیلی ساده کافیست تعریف یک

 B بـه  و یک زیر کالس موسوم A نام برنامه بعدی یک کالس باال تحت. ساده ای را نشان می دهیم  کامل این مطلب ، مثال همبرای ف. دهید 

  . ایجاد شود A یک زیر کالس از استفاده شده تا extends کلیدی دقت کنید که چگونه از واژه. ایجاد می کند 

 // A simple example of inheritance. 

 

 // Create a superclass. 

 class A { 

 int i, j; 

 

 void showij (){ 

 System.out.println("i and j :" + i + " " + j); 

 } 

 } 

 

 // Create a subclass by extending class A. 

 class B extends A { 

 int k; 

 void showk (){ 



 System.out.println("k :" + k); 

 } 

 void sum (){ 

 System.out.println("j+j+k :" +( i+j+k)); 

 } 

 } 

 

 class SimpleInheritance { 

 public static void main(String args[] ){ 

 A superOb = new A(); 

 B subOb = new B(); 

 // The superclass may be used by itself. 

 superOb.i = 10; 

 superOb.j = 20; 

 System.out.println("Contents of superOb :"); 

 superOb.showij(); 

 System.out.println(); 

 

 /* The subclass has access to all public members of 

 its superclass .*/ 

 subOb.i = 7; 

 subOb.j = 8; 

 subOb.k = 9; 

 System.out.println("Contents of subOb :"); 

 subOb.showj(); 

 subOb.showk(); 

 System.out.println(); 

 

 System.out.println("Sum of i/ j and k in subOb:"); 

 subOb.sum(); 

 } 

 } 

  : این برنامه ، بقرار زیر می باشد خروجی

Contents of superOb: 

i and j :10 20 

 

Contents of subOb: 



i and j :7 8 

k :9 

 

Sum of i/ j and k in subOb: 

i+j+k :24 

 می تواند به subob هبهمین دلیل است ک. است  A یعنی باالی مربوطه دربرگیرنده کلیه اعضائ کالس B همانطوریکه می بینید ، زیر کالس

iو jداشته و و دسترسی ()showij  همچنین داخل. را فراخوانی نماید ()sum می توان بطور مستقیم iو jبخشی از"همانگونه که قبال و  B 

دن برای باال بو کالس. است   مستقل و متکی بخود"می باشد ، اما همچنان یک کالس کامال B باالی کالس A اگرچه . بودند ، ارجاع نمود

بعالوه ، یک زیر کالس می توانـد کـالس   . بتنهایی مورد استفاده قرار داد  باال را یک زیر کالس بدان معنی نیست که نمی توان خود آن کالس

  : ، بصورت زیر است که از یک کالس باال ارث می برد class شکل عمومی اعالن یک . زیر کالس دیگر باشد یک باالی

class subclass-name extends superclass-name { 

// body of class 

} 

 جاوا از انتقال وراثت چندین کالس باال به یک کالس .باال می توانید تعریف کنید برای هر زیر کالسی که ایجاد می کنید ، فقط یک کالس

 گفتیم که می "قبال ( .  امکان پذیر استچند کالسه متفاوت است که در آن وراثت ++C این نظر جاوا با از. ( منفرد پشتیبانی نمی کند 

  وراثت ایجاد کنید که در آن یک زیر توانید یک سلسله مراتب از

 . خودش باشد اما ، هیچ کالسی نمی تواند کالس باالی . کالس ، کالس باالی یک زیر کالس دیگر باشد

 

  وراثت دسترسی به اعضائ و

 

اعـالن   private به اعضایی از کالس بـاال کـه بعنـوان    نمیتواند س باالی خود می باشد، امااگرچه یک زیر کالس دربرگیرنده کلیه اعضائکال

  : بعنوان مثال ، سلسله مراتب ساده کالس زیر را در نظر بگیرید . داشته باشد شده اند ، دسترسی

 /* In a class hierarchy/ private members remain 

 private to their class. 

 This program contains an error and will not 

 compile. 

 */ 

 

 // Create a superclass. 

 class A { 

 int i; // public by default 



 private int j; // private to A 

 void setij(int x/ int y ){ 

 i = x; 

 j = y; 

 } 

 } 

 

 // A's j is not accessible here. 

 class B extends A { 

 int total; 

 void sum (){ 

 total = i + j; // ERROR/ j is not accessible here 

 } 

 } 

 

 class Access { 

 public static void main(String args[] ){ 

 B subOb = new B(); 

 subOb.setij(10, 12); 

 subOb.sum(); 

 System.out.println("Total is " + subOb.total); 

 } 

 } 

 private بعنوان j از آنجاییکه. دسترسی خواهد شد ر سبب نقضB درsum() داخل روش j این برنامه کامپایل نخواهد شد زیرا ارجاع به

یک عضو : یادآوری  . ندارند کالس خودش قابل دسترسی است و زیر کالسها هیچگونه دسترسی به آن توسط سایر اعضائ اعالن شده ، فقط

این عضو برای کدهای خـارج از کالسـش از جملـه زیـر     . بود  اختصاصی خواهد اعالن شده برای کالس خودش private کالس که بعنوان

 دسترسی نخواهد بود قابل کالسها ،

 .  

 

  یک مثال عملی تر

 

بنحوی گسـترش   Box نهایی کالس در اینجا ، روایت. داد  عملی تر بپردازیم که قدرت واقعی وراثت را نشان خواهد اجازه دهید به یک مثال

 وwidth ،height ،depth بـدین ترتیـب ، کـالس جدیـد شـامل      . را دربرگیـرد  weight تحـت نـام   یافتـه تـا یـک عنصـر چهـارم     

weightویک box خواهد بود .  



 // This program uses inheritance to extend Box. 

 class Box { 

 double width; 

 double height; 

 double depth; 

 

 // construct clone of an object 

 Box(Box ob ){ // pass object to constructor 

 width = ob.width; 

 height = ob.height; 

 depth = ob.depth; 

 } 

 

 // constructor used when all dimensions specified 

 Box(double w/ double h/ double d ){ 

 width = w; 

 height = h; 

 depth = d; 

 } 

 

 // constructor used when all dimensions specified 

 Box (){ 

 width =- 1; // use- 1 to indicate 

 height =- 1; // an uninitialized 

 depth =- 1; // box 

 } 

 

 // compute and return volume 

 double volume (){ 

 return width * height * depth; 

 } 

 } 

 

 // Here/ Box is extended to include weight. 

 class BoxWeight extends Box { 

 double weight; // weight of box 

 

 // constructor for BoxWeight 



 BoxWeight(double w/ double h/ double d/ double m ){ 

 width = w; 

 height = h; 

 depth = d; 

 weight = m; 

 } 

 } 

 

 class DemoBoxWeight { 

 public static void main(String args[] ){ 

 Boxweight mybox1 = new BoxWeight(10/ 20/ 15/ 34.3); 

 Boxweight mybox2 = new BoxWeight(2/ 3/ 4/ 0.076); 

 double vol; 

 

 vol = mybox1.volume(); 

 System.out.println("Volume of mybox1 is " + vol); 

 System.out.println("Weight of mybox1 is " + mybox1.weight); 

 System.out.println(); 

 

 vol = mybox2.volume(); 

 System.out.println("Volume of mybox2 is " + vol); 

 System.out.println("Weight of mybox2 is " + mybox2.weight); 

 } 

 } 

  : خروجی این برنامه بصورت زیر می باشد

Volume of mybox1 is 3000 

Weight of mybox1 is 34.3 

 

Volume of mybox2 is 24 

Weight of mybox2 is 0.076 

Boxweight 

ضـرورتی نـدارد کـه کلیـه جوانـب       Boxweight بـرای . مـی کنـد    را اضافه weight را بارث برده و به آنها عنصر Box مشخصات کلیه

 . را تـامین نمایـد   را طوری گسترش دهد تا اهداف خـاص خـودش   Box بلکه می تواند بسادگی . ایدایجاد نم "را مجددا Box موجود در

خصلتهای مشترک یک مجموعه از اشیائ را تعریـف   یک مزیت عمده وراثت این است که کافیست فقط یکبار یک کالس باال ایجاد کنید که



 بـا طبقـه بنـدی    "دقیقـا  هر زیـر کـالس مـی توانـد    . السهای مشخص تر استفاده نمود ایجاد هر تعداد از زیر ک نماید ، آنگاه می توان از آن برای

  . نیز در آن اضافه شده است (color) برده و یک خصلت رنگ بارث Box بعنوان مثال ، کالس بعدی ، از. خودش تطبیق یابد 

 // Here/ Box is extended to include color. 

 class ColorBox extends Box { 

 int color; // color of box 

 

 ColorBox(double w/ double h/ double d/ double c ){ 

 width = w; 

 height = h; 

 depth = d; 

 color = c; 

 } 

 } 

بـاال بـرای تشـکیل     تعریـف کنـد ، مـی تـوان از آن کـالس      باال ایجاد نمایید که وجوه عمومی یک شی ئ را بیاد آورید که هرگاه یک کالس

کلـی وراثـت    ایـن مفهـوم  . منحصر بفرد خودش را اضافه مـی کنـد    زیر کالس خیلی ساده فقط خصلتهای هر. سهای تخصصی تر ارث برد کال

یـک کـالس بـاال را مـی تـوان بـه        یک متغیـر ارجـاع مربـوط بـه     کالس باال می تواند به یک شی ئ زیر کالس ارجاع نماید یک متغیر . است

و   مفیـد "جنبـه از وراثـت کـامال    در بسیاری از شرایط ، ایـن . کالس باال ، منتسب نمود  السهای مشتق شده از آنزیر ک ارجاعی ، به هر یک از

  : بگیرید بعنوان مثال ، مورد زیر را در نظر. سودمند است 

 class RefDemo { 

 public static void main(String args[] ){ 

 Boxweight weightbox = new BoxWeight(3/ 5/ 7/ 8.37); 

 Box plainbox = new Box(); 

 double vol; 

 

 vol = weightbox.volume(); 

 System.out.println("Volume of weightbox is " + vol); 

 System.out.println("Weight of weightbox is " + 

 weightbox.weight); 

 System.out.println(); 

 

 // assign BoxWeight reference to Box reference 

 plainbox = weightbox; 

 

 vol = plainbox.volume(); // OK/ volume ()defined in Box 

 System.out.println("Volume of plainbox is " + vol); 



 

 /* The following statement is invalid because plainbox 

 dose not define a weight member .*/ 

 

 // System.out.println("Weight of plainbox is " + plainbox.weight 

 } 

 } 

 از آنجاییکـه . اسـت   Box بـه اشـیائ   یـک ارجـاع   plainbox اسـت و  Boxweight یـک ارجـاع بـه اشـیائ     weightbox در اینجـا 

Boxweight یک زیر کالس از Box است ، می توان plainboxبعنوان یک ارجاع به شی ئ را weightbox نکتـه   . تسـب نمـود  من
یعنـی  . دسترسـی هسـتند    است که تعیـین مـی کنـد کـدام اعضـائ قابـل       ارجاع و نه نوع شیئی که به آن ارجاع شده مهم این است که نوع متغیر

به آن بخشـهایی از شـی ئ    متغیر ارجاع کالس باال منتسب می شود ، شما فقط مربوط به یک شی ئ زیر کالس ، به یک هنگامیکه یک ارجاع
دسترسی داشته باشد حتی  weight تواند به نمی plainbox دلیل است که بهمین. دارید که توسط کالس باال تعریف شده باشند  سترسید

احاطـه   زیرا یک کالس باال آگـاهی و  اگر به آن فکر کنید ، آن را احساس می کنید. کند  ارجاع می Boxweight یک شی ئ وقتی که به
دلیل است که آخرین خط از کد موجود در قطعه قبلی از توضیج  بهمین. نخواهد داشت   شده به زیرکالس مربوطه اشای نسبت به موارد اضافه

  دسترسی داشته weight امکان ندارد تا به فیلد Box ارجاع برای یک. رج شده است 





 

  (Multilevel) ایجاد یک سلسله مراتب چند سطحی

 

زیر کالس بعنوان کالس باالی   موجه است که از یک"کامال . شامل چندین الیه وراثت بدلخواه شما باشندبسازید که می توانید سلسله مراتبی

و یک زیر B وB می تواند یک زیر کالس از C و داشته باشیم آنگاهC ،وA ،B کالس بعنوان مثال اگر سه . یک کالس دیگر استفاده کنیم

. در کلیه کالس باالهای خود را بارث می برد  کلیه خصلتهای موجود افتد ، هر زیر کالسوقتی چنین شرایطی اتفاق می . باشد  A از کالس

استفاده شده  بعنوان یک کالس باال Boxweight در برنامه بعدی ، زیر کالس . و را بارث می بردA وB کلیه جنبه های Cدر این شرایط ، 

را به ارث برده و یک فیلد Box و Boxweight خصلتهای کلیه shipment . را ایجاد نماید shipment کالس تحت عنوان تا زیر

  . محموله را نگهداری می کند هزینه کشتیرانی یک به آن اضافه شده که cost بنام

 // Extend BoxWeight to include shipping costs. 

 

 // Start with Box. 

 class Box { 

 private double width; 

 private double height; 

 private double depth; 

 

 // construct clone of an object 

 Box(Box ob ){ // pass object to constructor 

 width = ob.width; 

 height = ob.height; 

 depth = ob.depth; 

 } 

 

 // constructor used when all dimensions specified 

 Box(double w, double h, double d ){ 

 width = w; 

 height = h; 

 depth = d; 

+ } 

+ 

+ // constructor used when no dimensions specified 

+ Box (){ 

+ width =- 1; // use- 1 to indicate 

+ height =- 1; // an uninitialized 



 depth =- 1; // box 

 } 

 

 // constructor used when cube is created 

 Box(double len ){ 

 width = height = depth = len; 

 } 

 

 // compute and return volume 

 double volume (){ 

 return width * height * depth; 

 } 

 } 

 

 // Add weight. 

 class BoxWeight extends Box { 

 double weight; // weight of box 

 

 // construct clone of an object 

 BoxWeight(BoxWeight ob ){ // pass object to constructor 

 super(ob); 

 weight = ob.weight; 

 } 

 

 // constructor used when all parameters are specified 

 BoxWeight(double w/ double h/ double d/ double m ){ 

 super(w, h, d); // call superclass constructor 

 weight = m; 

 } 

 

 // default constructor 

 BoxWeight (){ 

 super(); 

 weight =- 1; 

 } 

 

 // constructor used when cube is created 

 BoxWeight(double len/ double m ){ 



 super(len); 

 weight = m; 

 } 

 } 

 

 // Add shipping costs 

 class Shipment extends BoxWeight { 

 double cost; 

 

 // construct clone of an object 

 Shipment(Shipment ob ){ // pass object to constructor 

 super(ob); 

 cost = ob.cost; 

 } 

 

 // constructor used when all parameters are specified 

 BoxWeight(double w, double h, double d, 

 double m, double c ){ 

 super(w, h, d); // call superclass constructor 

 cost = c; 

 } 

 // default constructor 

 Shipment (){ 

 super(); 

 cost =- 1; 

 } 

 

 // constructor used when cube is created 

BoxWeight(double len, double m, double c ){ 

 super(len, m); 

 cost = c; 

 } 

 } 

 

 class DemoShipment { 

 public static void main(String args[] ){ 

 Shipment shipment1 = new Shipment(10, 20, 15, 10, 3.41); 

 Shipment shipment2 = new Shipment(2, 3, 4, 0.76, 1.28); 



 double vol; 

 

 vol = shipment1.volume(); 

 System.out.println("Volume of shipment1 is " + vol); 

 System.out.println("Weight of shipment1 is " + shipment1.weight); 

 System.out.println("Shipping cost :$" + shipment1.cost); 

 System.out.println(); 

 

 vol = shipment2.volume(); 

 System.out.println("Volume of shipment2 is " + vol); 

 System.out.println("Weight of shipment2 is " + shipment2.weight); 

 System.out.println("Shipping cost :$" + shipment2.cost); 

 } 

 } 

  : باشد خروجی این برنامه بصورت زیر می

Volume of shipment1 is 3000 

Weight of shipment1 is 10 

Shipping cost :$3.41 

 

Volume of shipment2 is 24 

Weight of shipment2 is 0.76 

Shipping cost :$1.28 

فقط اطالعات اضافی که برای  استفاده نماید و وBoxweight وBox می تواند از کالسهای تعریف شده قبلی shipment بدلیل وراثت ،
  وراثــت امکــان اســتفاده مجــدد از کــدهای قبلــی. از ارزش وراثــت اســت  ایــن بخشــی. نمایــد  کــاربرد خــاص خــودش نیــاز دارد ، اضــافه

  وجــودســازنده م همــواره بــه super() :ایــن مثــال یــک نکتــه مهــم دیگــر را نشــان مــی دهــد   . آورده اســت را بخــوبی بوجــود

 درsuper() .فراخـوانی میکنـد   را Boxweight سـازنده  رshipment درsuper() . در نزدیکتـرین کـالس بـاال ارجـاع مـی کنـد      

Boxweightر سازنده موجود در Box پارامترهـا   در یک سلسله مراتب کالس ، اگر یک سـازنده کـالس بـاال نیازمنـد     .را فراخوانی میکند
چه یک زیر کـالس پارامترهـای خـودش را     این امر. بگذرانند (up the line) اید آن پارامترها را باالی خطکلیه زیر کالسها ب باشد، آنگاه

  . خواهد داشت نیاز نداشته باشد ، صحت نیاز داشته باشد چه
این  .شوندهمگی در یک فایل نشان داده می  وshipment ،وBox ،Boxweight کالس ، شامل در مثال قبلی ، کل سلسله مراتب: نکته 

. و جداگانه کامپایـل شـوند    فایلهای خاص خودشان قرار گرفته اما در جاوا ، هر یک از سه کالس باید در . حالت فقط برای راحتی شما است
 فایلهای جداگانه یک می و نه یک استثنائ در ایجاد سلسله مراتب کالسهاست در حقیقت ، استفاده از

 
 

 constructors وندوقتی که سازندگان فراخوانی می ش

 

 ?شـوند   تشکیل می دهند به چه ترتیبـی فراخـوانی مـی    ، سازندگان کالسها که سلسله مراتب را وقتی یک سلسله مراتب کالس ایجاد می شود



 ?کس میشـود، یـا بـالع    فراخوانی B قبل از سازنده A سازنده ، آیا A و یک کالس باال تحت نام B تحت نام بعنوان مثال ، با یک زیر کالس

بعـالوه  . فراخـوانی مـی شـوند     مشتق شدنشان از کالس باال به زیـر کـالس   سلسله مراتب کالس ، سازندگان بترتیب پاسخ این است که در یک

 super() حفظ می شود ، خواه زیر کالس اجرا می شود ، این ترتیب همانطور اولین دستوری باشد که در یک سازنده باید super() چون

. شد  پارامتر هر یک از زیر کالسها اجرا خواهند آنگاه سازنده پیش فرض یا سازنده بدون استفاده نشود super() اگر. ا نشود شود ی استفاده

  : زمانی سازندگان اجرا می شوند برنامه بعدی نشان می دهد که چه

 // Demonstrate when constructors are called. 

 

 // Create a super class. 

 class A { 

 A (){ 

 System.out.println("Inside A's constructor.") 

 } 

 } 

 

 // Create a subclass by extending class A. 

 class B extends A { 

 B (){ 

 System.out.println("Inside B's constructor.") 

 } 

 } 

 

 // Create another subclass by extending B. 

 class C extends B { 

 C (){ 

 System.out.println("Inside C's constructor.") 

 } 

 } 

 

 class CallingCons { 

 public static void main(String args[] ){ 

 C c = new C(); 

 } 

 } 

  : خروجی این برنامه بشرح زیر می باشد

Inside A's constructor 



Inside B's constructor 

Inside C's constructor 

 اگر درباره آن تفکر کنید ، می فهمید که توابع سازنده .شدنشان فراخوانی می شوند همانطوریکه مشاهده می کنید، سازندگان بترتیب مشتق

مقدار دهی اولیه که برای اجرا  آگاهی ندارد ، هر گونه چون یک کالس باال نسبت به زیر کالسهای خود. ی شوند اجرا م بترتیب مشتق شدنشان
 . است هر گونه مقدار دهی اولیه انجام شده توسط زیر کالس بوده  پیش نیاز"از و احتماال شدن نیاز داشته باشد، جدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Super استفاده از

 

 بعنـوان مثـال ، سـازنده   . داشـت ، پیـاده سـازی نشـدند      قدرتمنـدی کـه امکـان    بـه کـارایی و   Box ی کالسـهای مشـتق شـده از   در مثالهای قبل

Boxweight بطور صریحی فیلدهای width ،heightو، depthو در ()Box کـدهای   این امـر نـه تنهـا    . را مقدار دهی اولیه می کند

 داللت دارد بر اینکه یک زیر کالس باید دسترسـی بـه ایـن اعضـائ     غیر کاراست ، بلکه  کند کهپیدا شده در کالس باالی آنها را دو برابر می

در . خودش را خودش نگهداری کند  جزئیات پیاده سازی شرایطی وجود دارند که می خواهید یک کالس باال ایجاد کنید که اما. داشته باشد 

اولیـه   آنها را مقداردهی به این متغیرهای مربوط به خودش دسترسی داشته و یا"تقیماتا مس کالس وجود ندارد این شرایط ، راهی برای یک زیر

نیست که جـاوا راه حلـی بـرای ایـن مشـکل فـراهم کـرده         ، پس باعث تعجب است oop از آنجاییکه کپسول سازی یک خصلت اولیه. نماید 

انجـام مـی    super کلیـدی  اسـتفاده از واژه  اع نماید ، اینکار را بازیر کالس به کالس باالی قبلی خودش ارج الزم باشد تا یک هرگاه. باشد 

عضـو کـالس    دومین آن بمنظور دسترسی به یک . اولین آن سازنده کالس باال را فراخوانی می کند . دو شکل عمومی داردsuper . دهیم

  . است ، استفاده می شود باال که توسط یک عضو زیر کالس مخفی مانده

 

 

  super استفاده از

  : فراخوانی نماید super از این شکل باالی مربوطه را بااستفاده یک زیرکالس میتواند روش سازنده تعریف شده توسط کالس

super( parameter-list); 

ولین باید همواره ا super() .باال مورد نیاز باشد مشخص کننده هر پارامتری است که توسط سازنده در کالس parameter-listدر اینجا

از  استفاده شده ، و همچنین این روایت توسعه یافته super() بنگرید که چگونه از . زیر کالس باشد دستور اجرا شده داخل یک سازنده

  : را در نظر بگیرید Boxweight() کالس

 // BoxWeight now uses super to initialize its Box attributes. 

 class BoxWeight extends Box { 

 double weight; // weight of box 

 

 // initialize width/ height/ and depth using super() 

 BoxWeight(double w/ double h/ double d/ double m ){ 

 super(w, h, d); // call superclass constructor 

 weight = m; 

 } 

 } 



 Box() کار سبب فراخوانده شدن سازنده این. می دهد و انجامd ،وw ،h رامترهایرا با پا super() فراخوانی Boxweight() در اینجا

اولیـه را   مقـادیر  خودش این Boxweight دیگر. و را مقدار دهی اولیه می کند depth ،وwidth، height شده با استفاده از این مقادیر

را آزاد می گذارد تـا   Box این عمل. مقدار دهی اولیه نماید  راweight : فقط کافی است تا مقدار منحصر بفرد خود. مقدار دهی نمی کند 

  . بسازد private مقادیر را تمایل این در صورت

 را با استفاده super() ممکن است انباشته شوند ، می توان اما چون سازندگان. بود  با سه آرگومان فراخوانی شده super()در مثال قبلی ، 

. آرگومانهـا مطابقـت داشـته باشـد      ، همانی است که با سازنده ای که اجرا می شود.  کالس باال فراخوانی نمود توسط از هر شکل تعریف شده

 سـاخته شـدن یـک    وجود دارد که سازندگان را برای طرق گوناگون و ممکنBoxweight پیاده سازی کامل از بعنوان مثال ، در اینجا یک

box در هر حالت. فراهم می نماید ()super دقـت کنیـد کـه   . میشـود  تقریبـی فراخـوانی   ا استفاده از آرگومانهـای ب widthو heightو 

depthو داخل Box اختصاصی درآمده اند بصورت.  

 // A complete implementation of BoxWeight. 

 class Box { 

 private double width; 

 private double heght; 

 private double deoth; 

 

 // construct clone of an object 

 Box(Box ob ){ // pass object to constructor 

 width = ob.width; 

 height = ob.height; 

 depth = ob.depth; 

 } 

 

 // constructor used when all dimensions specified 

 Box(double w/ double h/ double d ){ 

 width = w; 

 height = h; 

 depth = d; 

 } 

 

 // constructor used when no dimensions specified 

 Box (){ 

 width =- 1; // use- 1 to indicate 

 height =- 1; // an uninitialized 

 depth =- 1; // box 

 } 



 

 // constructor used when cube is created 

 Box(double len ){ 

 width = height = depth = len; 

 } 

 

 // compute and return volume 

 double volume (){ 

 return width * height * depth; 

 } 

 } 

 

 // BoxWeight now fully implements all construtors. 

 class BoxWeight extends Box { 

 double weight; // weight of box 

 

 // construct clone of an object 

 BoxWeight(BoxWeight ob ){ // pass object to consructor 

 super(ob); 

 weight = ob.weight; 

 } 

 

 // constructor used when all parameters are specified 

 Box(double w, double h, double d, double m ){ 

 super(w, h, d); // call superclass constructor 

 

 weight = m; 

 } 

 

 // default constructor 

 BoxWeight (){ 

 super(); 

 weight =- 1; 

 } 

 

 // constructor used when cube is created 

 BoxWeight(double len, double m ){ 

 super(len); 



 weight = m; 

 } 

 } 

 

 class DemoSuper { 

 public static void main(String args[] ){ 

 BoxWeight mybox1 = new BoxWeight(10 ,20 ,15 ,34.3); 

 BoxWeight mybox2 = new BoxWeight(2, 3, 4, 0.076); 

 BoxWeight mybox3 = new BoxWeight(); // default 

 BoxWeight mycube = new BoxWeight(3, 2); 

 BoxWeight myclone = new BoxWeight(mybox1); 

 double vol; 

 

 vol = mybox1.vilume(); 

 System.out.println("Volume of mybox1 is " + vol); 

 System.out.println("Weight of mybox1 is " + mybox1.weight); 

 System.out.println(); 

 

 vol = mybox2.vilume(); 

 System.out.println("Volume of mybox2 is " + vol); 

 System.out.println("Weight of mybox2 is " + mybox2.weight); 

 System.out.println(); 

 

 vol = mybox3.vilume(); 

 System.out.println("Volume of mybox3 is " + vol); 

 System.out.println("Weight of mybox3 is " + mybox3.weight); 

 System.out.println(); 

 

 vol = myclone.vilume(); 

 System.out.println("Volume of myclone is " + vol); 

 System.out.println("Weight of myclone is " + myclone.weight); 

 System.out.println(); 

 

 vol = mycube.vilume(); 

 System.out.println("Volume of mycube is " + vol); 

 System.out.println("Weight of mycube is " + mycube.weight); 

 System.out.println(); 

 } 



 } 

  : تولید می کند این برنامه خروجی زیر را

Volume of mybox1 is 3000 

Weight of mybox1 is 34.3 

 

Volume of mybox2 is 24 

Weight of mybox2 is 0.076 

 

Volume of mybox3 is- 1 

Weight of mybox3 is- 1 

 

Volume of myclone is 3000 

Weight of myclone is 34.3 

 

Volume of mycube is 27 

Weight of mycube is 2 

  : داشته باشید Boxweight() توجه بیشتری نسبت به این سازنده در

 // construct clone of an object 

 BoxWeight(BoxWeight ob ){ // pass object to constructor 

 super(ob); 

 weight = ob.weight; 

 } 

را  Box (Box ob) شـده اسـت و نیـز سـازنده     فراخـوانی  Box نـه از نـوع   Boxweight با یک شی ئاز نوع super() توجه کنید که

مـورد   از آن کـالس  شد ، یک متغیر کالس باال را می توان برای ارجاع به هـر شـی ئ مشـتق شـده      ذکر"قبال همانطوریکه. فراخوانی می کند 

فقط نسبت به اعضائ خودش  Box البته. گذر دهیم  Box سازنده  بهرا Boxweight بنابراین ، ما قادر بودیم یک شی ئ. استفاده قرار داد 

را فراخـوانی مـی کنـد ، در     super() زیرکالس وقتی یک. را مرور نماییم  super() اجازه دهید مفاهیم کلیدی مربوط به . دارد آگاهی

 بـاالی کـالس   کالس باالی بالفصل قـرار گرفتـه در  همواره به  super() بنابراین. می کند  رافراخوانیصل سازنده کالس باالی بالفصلخودا

باید همواره اولین دستوری  super همچنین. صادق است  سطحی هم این امر حتی در یک سلسله مراتب چند. کند فراخوانده شده ، ارجاع می

  . زیر کالس اجرا می شود سازنده باشد که داخل یک

 

 

  super دومین کاربرد



 

کالسی که در آن استفاده می شود  کالس باالی زیر همواره به super کار می کند، بجز اینکه this دی شبیهتا حدو super دومین شکل

  : زیر است کاربرد بصورت شکل عمومی این. ، ارجاع می کند 

Super .member 

اسامی  اربرد دارد که در آنبرای شرایطی کsuper این دومین شکل. یا یک متغیر نمونه باشد  ممکن است یک روش memberدر اینجا ، 

  : بگیرید این سلسله مراتب ساده کالس را در نظر . همان اسامی را در کالس باال مخفی می سازند اعضائ یک زیر کالس ، اعضائ با

 // Using super to overcome name hiding. 

 class A { 

 int i; 

 } 

 

 // Create a subclass by extending class A. 

 class B extends A { 

 int i; // this i hides the in A 

 

 B(int a,int b ){ 

 super.i = a; // i in A 

 i = b; // i in B 

 } 

 

 void show (){ 

 System.out.println("i in superclass :" + super.i); 

 System.out.println("i in subclass :" + i); 

 } 

 } 

 

 class UseSuper { 

 public static void main(String args[] ){ 

 B subOb = new B(1,2); 

 

 subOb.show(); 

 } 

 } 

  : را نمایش می دهد این برنامه خروجی زیر



i in superclass :1 

i in subclass :2 

.  کالس باال بوجود می آورد تعریف شده در i دسترسی به امکان super ر را پنهان می سازد ، اماA درi ر متغیرB درi متغیر نمونه اگرچه

 برای فراخوانی روشهایی که توسط یک زیر کالس مخفی شده اند super از همچنین میتوان همانطوریکه خواهید دید

 

 

 

 



  finalize() روش

 

 شـی ئ  بعنوان مثال ، ممکـن اسـت یـک   . انجام دهد یک عمل خاصی را گاهی الزم است تا یک شی ئ هنگامیکه در حال خراب شدن است ،

یابیـد کـه قبـل از     می خواهید اطمینـان  یا فونت کاراکتر ویندوز باشد، و (file handle) دستگیره فایل غیر جاوا نظیر یک دربرگیرنده منابع

) کننـده   تمـام  ) finalization چنین شرایطی ، جاوا مکانیسـمی تحـت نـام    برای اداره. شوند  اینکه آن شی ئ خراب شود ، منابع فوق آزاد

زمانیکه یک شـی ئ در شـرف مرمـت شـدن      مشخصی را تعریف نمایید که با استفاده از این مکانیسم ، می توانید عملیات . است اهم آوردهفر

  راحـت کـافی اسـت تـا     بـه یـک کـالس ، خیلـی     (finalizer) برای افزودن یک تمام کننـده  . است ، اتفاق بیفتند توسط جمع آوری زباله

یـک شـی ئ از کالسـی باشـد ، ایـن روش را       در شرف چـرخش مجـدد   سیستم حین اجرای جاوا هرگاه.  نماییدرا تعریف finalize() روش

 جمـع . انجام گیرنـد   عملیاتی را مشخص می کنید که باید درست قبل از خرابی آن شی ئ شما finalize() روش داخل. فراخوانی می کند 

که دیگر مورد ارجاع هیچیک از شرایط اجرایی نبوده  بدنبال اشیایی میگردد ده وبطور متناوب اجرا ش (garbage collector) کننده زباله

 finalize() جاوا روش سیستم حین اجرای درست قبل از اینکه یک دارای رها شود،. اشیائ ارجاع شده باشند  مستقیم توسط سایر و یا غیر

  : زیر می باشدبقرار  finalize() عمومی روش شکل . را روی شی ئ فراخوانی می کند

protected void finalize() 

{ 

// finalization code here 

} 

توسـط کـدهای تعریـف شـده خـارج از کـالس        finalize() دسترسی بـه روش  توصیفگری است که از protected دراینجا واژه کلیدی
بعنوان مثال وقتی یـک شـی   . شود  می راخوانیدرست مقدم بر جمع آوری زباله ف finalize() مهم است بدانید که روش .جلوگیری می کند

اجرا  finalize() این بدان معنی است که نمیتوانید تشخیص بدهید که چه زمانی.نخواهد شد ئ از قلمرو خارج می شود ، این روش فراخوانی
بع سیسـتم مـورد اسـتفاده شـی ئ را تـدارک      وسائل برای آزاد کردن منـا  بنابراین ، برنامه شما باید سایر.  اجرا نخواهد شد "خواهد شد و یا اصال

 آشنایی دارید، پس می دانید کـه  ++C اگر با : نکته . باشد finalize() نباید برای عملیات برنامه ای عادی ، متکی به روش برنامه. ببیند 

C++ کننده امکان می دهد تا یک خراب (destructor) از قلمـرو قـرار   ارجبرای یک کالس تعریف نمایید ، که هرگاه یک شی ئ خ 

 فقط بـه یـک تـابع خـراب کننـده      finalize() روش. کند  این ایده پشتیبانی نمی جاوا چنین کاری نکرده و از. گیرد ، فراخوانی خواهد شد 

یر سیستم جمع بسیار کم است زیرا ز که نیاز به توابع خراب کننده تجربه بیشتری با جاوا کسب می کنید ، می بینید به مرور که. نزدیک می شود
 . آوری حسن انجام می دهد



  پویای روش (dispatch) توزیع

 

 این عمل در بهترین حالت ، ارضـائ نـوعی حـس کنجکـاوی و     فضای نام وجود نداشت ، آنگاه اگر در لغو روشها چیزی فراتر از یک قرارداد

.  است "توزیع پویای روش " مفاهیم پرقدرت در جاوا یعنی ازلغو روش تشکیل دهنده اساس یکی . این چنین نیست  اما. فاقد ارزش عملی بود 

توزیـع  . سـر گرفتـه مـی شـود     از) در عوض زمـان کامپایـل   ( لغو شده در حین اجرا  توسط آن یک فراخوانی به تابع این یک مکانیسم است که

توضیح را با تکرار یک اصـل   . می نماید یشکلی را درست حین اجرا پیاده ساز روش مهم است چون طریقی است که جاوا با آن چند پویای

 جاوا از این واقعیت استفاده کرده و فراخوانی. نماید  به یک شی ئ زیر کالس ارجاع یک متغیر ارجاع کالس باال میتواند: شروع میکنیم  مهم

می شـود، جـاوا براسـاس     ال فراخوانییک ارجاع کالس با وقتی یک روش لغو شده از طریق. اجرا از سر می گیرد  به روشهای لغو شده را حین

بنـابراین ، عمـل تعیـین     . تعیین می کند که کدام روایت از روش باید اجرا شـود  فراخوانی اتفاق می افتد ، نوع شی ئ ارجاع شده در زمانی که

مختلفی از یک روش لغـو شـده   باشد، روایتهای  انواع مختلف اشیائارجاع شده وقتی به. خاص از یک روش ، حین اجرا انجام می گیرد  روایت

از روش لغـو   که تعیین می کنـد کـدام روایـت    ( نه نوع متغیر ارجاع( این نوع شی ئ ارجاع شده است  بعبارت دیگر ،. خواهند شد  فراخوانی

انـواع مختلـف    کهلغو شده توسط یک زیر کالس باشد ، آنگاه زمانی  کالس باال دربرگیرنده یک روش بنابراین اگر یک. شده باید اجرا شود 

در اینجـا مثـالی را    . خواهنـد شـد   روایتهـای مختلـف آن روش اجـرا    متغیر ارجاع کالس باال مورد ارجاع قرار می گیرنـد  اشیائ از طریق یک

  :نشان میدهد مشاهده میکنید که توزیع پویای روش را به شما

 // Dynamic Method Dispatch 

 class A { 

 void callme (){ 

 System.out.println("Inside A's callme method"); 

 } 

 } 

 

 class B extends A { 

 // override callme() 

 void callme (){ 

 System.out.println("Inside B's callme method"); 

 } 

 } 

 

 class C extends A { 

 // override callme() 

 void callme (){ 

 System.out.println("Inside C's callme method"); 

 } 



 } 

 

 class Dispatch { 

 public static void main(String args[] ){ 

 A a = new A(); // object of type A 

 B b = new B(); // object of type B 

 C c = new C(); // object of type C 

 A r; // obtain a reference of type A 

 

 r = a; // r refers to an A object 

 r.callme(); // calls A's version of callme 

 

 r = b; // r refers to a B object 

 r.callme(); // calls B's version of callme 

 

 r = c; // r refers to a C object 

 r.callme(); // calls C's version of callme 

 } 

 } 

  : باشد خروجی این برنامه بقرار زیر می

Inside A's callme method 

Inside B's callme method 

Inside C's callme method 

 و سـبب لغـو  C وB زیـر کالسـهای  . مـی کنـد   و را ایجـاد C وB آن تحـت نـام   و دو زیـر کـالس   A این برنامه یک کالس بـاالی تحـت نـام   

()callme شده در اعالن A درون روش. می گردند ()main اشیائی از نوع Aو Bوو Cهمچنین یک ارجاع از نوع . و اعالن شده اند A 

 callme() داده و از آن ارجـاع بـرای فراخـوانی    را نسـبت  r از انـواع اشـیائ بـه    سپس برنامه یک ارجاع به هر یک. اعالن شده است r بنام

کـه در زمـان    شـود توسـط نـوع شـیئی    کـه بایـد اجـرا     callme() این برنامه نشان می دهد ، روایتـی از  همانطوریکه حاصل. استفاده می کند 

 سه فراخوانی بـه روش  انجام میگرفت شما با r توسط نوع متغیر ارجاع یعنی اگر این تعیین. تعیین می شود  فراخوانی مورد ارجاع قرار گرفته ،

()callme  

 مشابه توابـع مجـازی    شده در جاواآشنا هستند تشخیص می دهند که روشهای لغو ++C با کسانی که: نکته  . مواجه می شدید A مربوط به

(virtual functions) در C++ هستند 

 .  

 

  ? چرا روشهای لغو شده



 

چند شکلی به یک دلیل بـرای برنامـه نـویس    . دهند اجرا را می گفتیم که روشهای لغو شده به جاوا اجازه پشتیبانی از چند شکلی حین  هم"قبال

کـالس   مشـتقات آن  س عمومی اجازه می دهـد تـا روشـهایی را مشـخص نمایـد کـه بـرای کلیـه        یک کال حالت به این: شی ئ گرا الزم است 

روشهای لغو شده راه دیگری . یا کلیه روشها را تعریف نمایند مشخص برخی مشترک باشند ، و به زیر کالس ها اجازه می دهد تا پیادهسازیهای

  . نماید  وجوه چند شکلی پیاده سازی را بعنوان یکی از"ابط و چندین روش  یک " است تا برای جاوا

 

و زیر کالسها یک سلسله مراتب تشکیل میدهنـد کـه از    بخشی از کلید کاربرد موفقیت آمیز چند شکلی ، درک این نکته است که کالس باالها

بطور مسـتقیم   تواند  میاگر کالس باال بدرستی استفاده شود، کلیه اجزائی که یک زیر کالس. می کنند مشخصات کوچکتر به بزرگتر حرکت

تعریف روشهای خودش را می دهد ، که همچنـان یـک رابـط منسـجم را      انعطاف این امر به زیر کالس قابلیت. استفاده نماید ، تعریف می کند

  . آورد بوجود می

 

 توسط کلیه زیر کالسهای مربوطه عمومی روشهایی را که تواند شکل بنابراین ، بوسیله ترکیب وراثت با روشهای لغو شده ، یک کالس باال می

  . نماید را تعریف استفاده خواهند شد

 

شی ئ گرایی را مجهـز بـه اسـتفاده مجـدد و تنومنـدی کـدها        است که طراحی چند شکلی پویا و حین اجرا یکی از قدرتمندترین مکانیسمهایی

کالسهای جدید بدون نیاز  روی نمونه های فراخوانی روشهایافزایش دهنده قدرت کتابخانه های کدهای موجود برای  این ابزار . نموده است

  . را نیز حفظ می کنیم رابط مجرد و زیبا به کامپایل مجدد می باشد در حالیکه یک

 

 

  بکار بردن لغو روش

 

را ایجاد می  Figure نامبعدی یک کالس باال تحت  برنامه. کنیم  دهید تا به یک مثال عملی تر که از لغو روش استفاده می کند ، نگاه اجازه

  را area() ایـــن برنامـــه همچنـــین یـــک روش بـــا نـــام. بعـــدی را ذخیـــره مـــی کنـــد  مختلـــف دو کنـــد کـــه ابعـــاد اشـــیائ

و  Rectangle اولـین آن . مـی کنـد    مشـتق  Figure برنامه ، دو زیر کالس از. کند که مساحت یک شی ئ را محاسبه می کند تعریف می

  را طوری لغو میکنند که بترتیب مساحت یک مستطیل و مثلث را برگردان area() کالسها ر یک از این زیره. است  Triangle دومین آن

  . کنند

 // Using run-time polymorphism. 

 class Figure { 

 double dim1; 

 double dim2; 

 



 Figure(double a/ double b ){ 

 dim1 = a; 

 dim2 = b; 

 } 

 

 double area (){ 

 System.out.println("Area for Figure is undefined."); 

 return 0; 

 } 

 } 

 

 class Rectangle extends Figure { 

 Rectangle(double a,double b ){ 

 super(a,b); 

 } 

 

 // override area for rectangle 

 double area (){ 

 System.out.println("Inside Area for Rectangle."); 

 return dim1 * dim2; 

 } 

 } 

 

 class Triangle extends Figure { 

 Triangle(double a,double b ){ 

 super(a,b); 

 } 

 

 // override area for right triangle 

 double area (){ 

 System.out.println("Inside Area for Triangle."); 

 return dim1 * dim2 / 2; 

 } 

 } 

 

 class FindAreas { 

 public static void main(String args[] ){ 

 Figure f = new Figure(10/ 10); 



 Rectangle r = new Rectangle(9/ 5); 

 Triangle t = new Triangle(10/ 8); 

 

 Figure figref; 

 

 figref = r; 

 System.out.println("Area is " + figref.area)(); 

 

 figref = t; 

 System.out.println("Area is " + figref.area)(); 

 

 figref = f; 

 System.out.println("Area is " + figref.area)(); 

 } 

 } 

  : حاصل این برنامه بقرار زیر است

Inside Area for Rectangle. 

Area is 45 

Inside Area for Triangle. 

Area is 40 

Area for Figure is undefined. 

Area is 0 

 
منسجم که برای چندین نوع اشیائ مختلف ، اما بهم مرتبط ،  تعریف یک رابط از طریق مکانیسم دوگانه وراثت و چند شکلی حین اجرا ، امکان

ــن حالــت ، اگــر از . دارد  مــی شــود ، وجــود  اســتفاده ــا   Figure در ای   area() فراخــوانی یــک شــی ئ مشــتق شــود ، پــس ب

 .می باشد عملیات صرفنظر از نوع رابط مربوط به این. رد می توان مساحت آن شی ئ را بدست آو



 

  This واژه کلیدی

 

را تعریف کرده  this این منظور، جاوا واژه کلیدی برای. ، ارجاع نماید  گاهی الزم است یک روش به شی ئ که آن را فراخوانی نموده

است به شی  همواره ارجاعی this یعنی .استفاده نمود (current) روشی برای ارجاع به شی ئ جاری را می توان داخل هر this . است

استفاده  ارجاع به یک شی ئ از نوع کالس جاری مجاز باشد ، هر جایی که this توانید از می. ئ که روش روی آن فراخوانی شده است 

  :  بگیریدنظر را در Box() به چه چیزی ارجاع می کند ، روایت بعدی this برای اینکه بفهمید . نمایید

 // A redundant use of this. 

 Box(double w/ double h/ double d ){ 

 this.width = w; 

 this.height = h; 

 this.depth = d; 

 } 

 

 Box() داخل. صحت دارد"ندرت انجام گرفته اما کامال به this از استفاده.  مثل روایت اولیه کار می کند "دقیقا Box() این روایت

مثالها بندرت پیش  اگرچه در این . اگرچه در این مثالها بندرت پیش آمده می کند. شده ارجاع می کند  ئ فراخوانده به شی this ارههمو

  . در سایر متون بسیار مفید است this آمده ، اما

 

  مخفی نمودن متغیر نمونه

 

توانید  بطرز خیلی جالبی ، می. بسته شده ، غیر مجاز است  ا قلمروهاینام داخل یک قلمرو ی  می دانید که اعالن دو متغیر محلی با یک"حتما

اما ، هنگامیکه یک . مشترک باشند  اسامی متغیرهای نمونه کالسها پارامترهای رسمی برای روشها ، داشته باشید که با متغیرهای محلی شامل

 وwidth height بهمین دلیل بود که از . نمونه را مخفی می سازدباشد، متغیر محلی ، متغیر اسم متغیر نمونه را داشته متغیر محلی همان

depthو بعنوان اسامی پارامترهای سازنده ()Box داخل کالس Box آنگاه اگر از آنها بهمین روش استفاده می کردیم. نکردیم  استفاده ، 

width رسمی ارجاع می کرد و متغیر نمونه به پارامتر width رچه آسان تر استاگ. ساخت  را مخفی می  

 امکان ارجاع مستقیم به شی ئ را به شما this چون. دارد  برای چنین شرایطی وجود که از اسامی متفاوت استفاده کنیم ، اما راه حل دیگری

  استفاده از آن هر نوع تصادف و یکی شدن اسامی بین می دهد ، می توانید با

 

  متغیرهای نمونه و متغیرهای



 

و بعنوان اسامی depth ،وwidth ،height که از وجود دارد Box() دیگری از بعنوان مثال ، در اینجا روایت. ایید محلی را رفع نم

  : استفاده کرده است برای دستیابی به متغیرهای نمونه با همین اسامی this از استفاده نموده و آنگاه پارامترها

 // Use this to resolve name-space collisions. 

 Box(double width/ doublee height/ double depth ){ 

 this.width = width; 

 this.height = height; 

 this.depth = depth; 

 } 

هستند تا از اسامی متغیرهای محلی  از برنامه نویسان مراقب درچنین متنی ممکن است گاهی گیج کننده بشود و برخی this استفاده از. احتیاط 
یعنی معتقدنـد   . طور دیگری فکر میکنند البته ، سایر برنامه نویسان. می سازند ، استفاده نکنند متغیرهای نمونه را مخفی های رسمی کهو پارامتر

یکـی از دو   انتخـاب . غلبه بر مخفی سازی متغیر نمونه بهـره میگیرنـد   برای this خوبی است و از استفاده از اسامی مشترک برای وضوح ، ایده
  . نداشته ، اما در واهد بود در مثالهایی که تاکنون نشان داده ایم ارزش زیادی this اگرچه . شما ارتباط دارد سلیقهروش با 



 

 



  (abstract) استفاده از کالسهای مجرد

 

روشـی ،   ل از هـر معین را بدون یـک پیـاده سـازی کامـ     باال تعریف نمایید که ساختار یک انتزاع شرایطی وجود دارد که میخواهید یک کالس

 شـکل عمـومی شـده را تعریـف کنـد کـه توسـط کلیـه زیـر          یک کالس باال ایجاد کنیـد کـه فقـط یـک     یعنی گاهی می خواهید. اعالن نماید

چنـین   یـک . از زیر کالس ها واگذار مـی شـود    و پر کردن جزئیات این شکل عمومی بعهده هر یک کالسهایش باشتراک گذاشته خواهد شد

کـه یـک    یک شیوه برای وقوع ایـن شـرایط زمـانی اسـت    . کند  پیاده سازی نمایند را تعریف می هایی که زیر کالسها بایدکالسی طبیعت روش

 نگهدارنـده مکـان   خیلـی سـاده یـک    area() تعریـف . باشـد   پیاده سازی با معنی بـرای یـک روش را نداشـته    کالس باال توانایی ایجاد یک

(place holder)  هنگام ایجاد کتابخانه هـای خـاص کـالس     . و نمایش نمی دهد نواع شی ئ را محاسبه نکردهروش مساحت ا این. است

شرایط  این. نداشته باشد  کالس باالی خود (context) یک روش هیچ تعریف بامعنی در متن معمول نیست اگر خود ، خواهید دید که غیر

اگرچـه ایـن روش در برخـی    . گـزارش نماییـد    (warning) پیـام هشـدار  که یـک   یک طریق این است. را بدو طریق می توانید اداره نمایید 

کـه بایـد توسـط زیـر      داشته باشید ممکن است روشهایی. فید است ، اما روش دائمی نیست (debugging) مثل اشکال زدایی شرایط خاص

تعریـف نشـود، ایـن کـالس هـیچ       area() اگـر . را در نظر بگیرید  Triangle کالس .کالس لغو شوند تا اینکه آن زیرکالس معنادار بشود

. روشهای ضروری را لغو مـی کنـد    حقیقت کلیه حالت ، شما بدنبال راهی هستید تا مطمئن شوید که یک زیر کالس در در این. ندارد  معنایی

کننـده    اصالحمی توانید توسط زیر کالسها و با مشخص نمودن . است abstract) (method راه حل جاوا برای این مشکل روش مجرد

زیـرا آنهـا هـیچ پیـاده      اطـالق میشـود   subclasser responsibilty به این روشها گاهی. معینی را لغو نمایید  ، روشهایabstract نوع

بسـادگی روایـت تعریـف شـده در      باید آنها را لغو نماید چون نمی تواند بنابراین یک زیرکالس. کالس باال ندارند  سازی مشخص شده ای در

  . مجرد ، از شکل عمومی زیر استفاده نمایید برای اعالن یک روش. استفاده نماید  س باال راکال

abstract type name( parameter-list); 

یا چند روش مجـرد باشـد ، بایـد بعنـوان      هر کالسی که دربرگیرنده یک . مشاهده می کنید در اینجا بدنه روش معرفی نشده است همانطوریکه

ابتـدای   در class واژه کلیـدی  در جلـوی  abstract بعنوان مجرد ، بسـادگی از واژه کلیـدی   برای اعالن یک کالس. گردد  مجرد اعالن

 یعنی یک کالس مجرد نباید بطور مستقیم با عملگر. ایجاد نمود  هیچ شیئی نمی توان برای یک کالس مجرد. اعالن کالس استفاده می نمایید 

newهمچنـین نمـی توانیـد    . اسـت   کامـل تعریـف نشـده    شیائی بدون استفاده هستند ، زیرا یک کالس مجـرد بطـور  چنان ا . نمونه سازی شود

کالس بـاال   هر زیر کالس از یک کالس مجرد باید یا کلیه روشهای مجرد موجود در . اعالن نمایید سازندگان مجرد یا روشهای ایستای مجرد

ساده ای از یک کالس با یک روش مجرد مشاهده مـی   در اینجا مثال . اعالن شود abstract پیاده سازی نماید ، و یا خودش بعنوان یک را

  : گرفته که آن روش را پیاده سازی می کند آن یک کالس قرار کنید که بعد از

 // A Simple demonstration of abstract. 

 abstract class A { 

 abstract void callme(); 



 

 // concrete methods are still allowed in abstract classes 

 void callmetoo (){ 

 System.out.println("This is a concrete method."); 

 } 

 } 

 

 class B extends A { 

 void callme (){ 

 System.out.println("B's implementetion of callme."); 

 } 

 } 

 

 class AbstractDemo { 

 public static void main(String args[] ){ 

 B b = new B(); 

 

 b.callme(); 

 

 b.callmetoo(); 

 } 

 } 

 

. شد ، امکان نمونه سازی یک کالس مجرد وجود نـدارد   همانطوریکه ذکر. است  در برنامه اعالن نشده A توجه کنید که هیچ شیئی از کالس

کالسـهای مجـرد    .  مقبول است"کامال این امر.  پیاده سازی می کند را callmetoo() واقعی با نام یک روش A کالس: دیگر  یک نکته

  . باشند دربرگیرنده پیاده سازیها می توانند مادامیکه تناسب را حفظ نمایند ،

 

مـود زیـرا   اسـتفاده ن  آنها برای ایجاد ارجاعات شی ئ می توان نمونه سازی اشیائ استفاده نمود، اما از اگرچه نمی توان از کالسهای مجرد برای

بنابراین ، باید امکان ایجاد یک ارجاع  . کالس باال پیاده سازی خواهد شد شکلی حین اجرا از طریق استفاده از ارجاعات روش جاوا برای چند

را در جنبـه   شما اسـتفاده از ایـن  . اشاره نمود  از آن ارجاع به یک شی ئ زیر کالسبا استفاده کالس مجرد وجود داشته باشد بطوریکه به یک

معنایی برای مساحت یک  با چون مفهوم. را توسعه دهید Figure استفاده از یک کالس مجرد، می توانید کالس با . مثال بعدی خواهید دید

ایـن البتـه   . اعالن مـی کنـد    Figure را بعنوان یک مجرد داخل area() برنامه شکل دو بعدی تعریف نشده وجود ندارد ، روایت بعدی این

  . را لغو نمایند area() باید Figure ی است که کلیه کالسهای مشتق شده ازمعن بدان



 // Using abstract methods and classes. 

 abstract class Figure { 

 double dim1; 

 double dim2; 

 

 Figure(double a/ double b ){ 

 dim1 = a; 

 dim2 = b; 

 } 

 

 // area is now an abstract method 

 abstruct double area(); 

 } 

 class Rectangle extends Figure { 

 Rectangle(duoble a,double b ){ 

 super(a,b); 

 } 

 

 // override area for rectangle 

 double area (){ 

 System.out.println("Inside Area for Rectangle."); 

 return dim1 * dim2; 

 } 

 } 

 

 class Triangle extends Figure { 

 Triangle(double a,double b ){ 

 super(a,B); 

 } 

 

 // override area for right triangle 

 double area (){ 

 System.out.println("Inside Area for Teriangle."); 

 return dim1 * dim2 / 2; 

 } 

 } 

 

 class AbstractAreas { 



 public static void main(String args[] ){ 

 // Figure f = new Figure(10/ 10); // illegal now 

 Rectangle r = new Rectanlge(9/ 5); 

 Triangle t = new Triangle(10/ 8); 

 

 Figure figref; // this is OK/ no object is created 

 

 figref = r; 

 System.out.println("Area is " + figref.area)(); 

 

 figref = t; 

 System.out.println("Area is " + figref.area)(); 

 } 

 } 

وجود ندارد چون اکنون بصورت مجـرد اسـت    Figure اشیائ از نوع نشان می دهد ، دیگر امکان اعالن main() همانطوریکه توضیح درون
را لغـو   area() کـه  ایجـاد نماییـد   یک زیر کالسبرای اثبات این امر، سعی کنید . را لغو نمایند area() باید Figure کلیه زیر کالسهای

وجـود نـدارد، امـا مـی      Figure اگرچه امکان ایجاد یک شی ئاز نـوع  . کنید دریافت می complle-time  یک خطای"حتما. نمی کند 
ــد یـــک ــر توانیـ ــوع متغیـ ــاع از نـ ــد  Figure ارجـ ــاد نماییـ ــر . ایجـ ــه ???متغیـ ــاعی بـ ــوان ارجـ   اعـــالن Figure  بعنـ

ــدان  ــده و بــ ــالس      شــ ــر کــ ــی ئ از هــ ــک شــ ــه یــ ــوان بــ ــی تــ ــتفاده ازآن مــ ــا اســ ــه بــ ــت کــ ــی اســ ــده   معنــ ــتق شــ   مشــ

  ارجاع همانطوریکه توضیح دادیم ، از طریق متغیرهای. ، ارجاع نمود  Figure از
 
 

 



 

  static درک مفهوم

 

 

بطور معمول . رد استفاده قرار گیردشی ئ آن کالس مو تعریف کنید که مستقل از هر شرایطی وجود دارد که مایلید یک عضو کالس را طوری

را ایجـاد کنـیم    این امکان وجود دارد که عضوی اما ،. شی ئ از همان کالس مورد دسترسی قرار گیرد  عضو کالس باید فقط همراه یک یک

 واژه کلیـدی  ن آنبرای ایجـاد چنـین عضـوی ، قبـل از اعـال     . نماید  اینکه به یک نمونه مشخص ارجاع که توسط خودش استفاده شود ، بدون

static وقتی یک عضو بعنوان. دهید  را قرار static از آن کـالس ، و بـدون ارجـاعی بـه      توان قبل از ایجاد هر شـی ئ  اعالن می شود ، می

برای یـک    مثالرایجترین. اعالن نمایید static می توانید هم روشها و هم متغیرها را بعنوان . را مورد استفاده قرار داد هیچیک از اشیائ ، آن

بایـد قبـل از وجـود هـر نـوع شـیئی فراخـوانی         اعـالن مـی شـود چـون     static بعنـوان  main() . اسـت  main() ، همـان  static عضـو 

هنگامیکه اشیائ کالس آن اعالن می شوند ، هیچ کپـی   .  متغیرهای سراسری هستند"ضرورتا static متغیرهای نمونه اعالن شده بعنوان. شود

روشهای اعالن شـده   . را باشتراک می گذارند static در عوض ، کلیه نمونه های آن کالس همان متغیر .شود ساخته نمی static از متغیر

 static ؤ آنها فقط به داده های . را فراخوانی می کنند static سایر روشهای ؤ آنها فقط : دارای چندین محدودیت هستند static بعنوان

را  static اگر الزم است محاسباتی انجام دهید تـا متغیرهـای   . و را ندارندsuper وthis هیچ وجه امکان ارجاع بهؤ آنها ب . دسترسی دارند

کالس برای اولین مرتبه بارگذاری می شود  اعالن نمایید که فقط یکبار آنهم زمانی که static نمایید ، می توانید یک بلوک مقدار دهی اولیه

  static و یـک بلـوک مقـداردهی اولیـه     static برخـی متغیرهـای   static میدهد که یک روش السی را نشانمثال بعدی ک. ، اجرا گردد 

  : دارد

 // Demonstrate static variables/ methods/ and blocks. 

 class UseStatic { 

 static int a = 3; 

 static int b; 

 

 static void meth(int x ){ 

 System.out.println("x = " + x); 

 System.out.println("a = " + a); 

 System.out.println("b = " + b); 

 } 

 

 static { 

 System.out.println("Static block initialized."); 

 b = a * 4; 

 } 

 



 public static void main(String args[] ){ 

 meth(42); 

 } 

 } 

 

 static  قرار گرفته ، سپس بلوک3برابر  a ابتدا .اجرا میشوند static  ، کلیه دستوراتبارگذاری شود usestatic بمحض اینکه کالس

فراخـوانی   main() سـپس  . شود ر بعنوان مقدار اولیه نهاده میb در12یا  a*4 و در نهایت مقدار) می کند  را چاپ یک پیام( اجرا شده 

و و b وa یعنـی  static بـه دو متغیـر   println() سـه دسـتور  . می گذرانـد   x به  را42را فراخوانی نموده و مقدار  math() می شود که

  . غیرمجـاز اسـت   static نمونـه داخـل یـک روش    ارجاع به هر یـک از متغیرهـای  : یادآوری  . ارجاع می کنند x متغیر محلی به همچنین

  : خروجی برنامه فوق بشرح زیر می باشد

Static block initialized. 

x = 42 

a = 3 

b = 12 

برای انجام . از هر نوع شی ئ مورد استفاده قرار داد  می توان مستقل را static خارج از کالسی که تعریف شده اند ، روشها و متغیرهای

را از  static یک روش ، اگر بخواهید بعنوان مثال. کالس را با یک عملگر نقطه ای بعد از آن مشخص نمایید  کافی است نام اینکار ، فقط

  : زیر اینکار را انجام می دهید استفاده از شکل عمومی ارج کالس مربوطه فراخوانی کنید ، باخ

classname.method() 

شکل بندی مشابه  طوری که می توانید ببینید ، این همان. در آن اعالن شده است  static است که روش نام کالسی classname در اینجا

را نیـز مـی تـوان بـا      static یک متغیر. ارجاع شی ئ انجام میگرفت  از طریق متغیرهای staticهای غیرروش  همان است که برای فراخوانی

جاوا بوسیله آن یک روایت کنتـرل شـده    این روشی است که. دسترسی قرار داد استفاده از عملگر نقطه ای روی نام کالس مورد همان روش با

 و classname() روش main() داخل. در اینجا یک مثال وجود دارد  . سازی می کند سراسری و متغیرهای سراسری را پیاده از توابع

  . هستند در خارج از کالسهای خود مورد دسترسی قرار می گیرندstatic که b متغیر

+ class StaticDemo { 

+ static int a = 42; 

+ static int b = 99; 

+ static void callme (){ 

+ System.out.println("a = " + a); 

+ } 

+ } 



+ 

+ class StaticByName { 

+ public static void main(String args[] ){ 

+ StaticDemo.callme(); 

+ System.out.println("b + " + StaticDemo.b); 

+ } 

+ } 

 : بود خروجی این برنامه بقرار زیر خواهد



  استفاده از اشیائ بعنوان پارامترها

 

. نیز به روشها گذر دهیم  هم صحیح و هم معمول است که اشیائ را اما. پارامترهای روشها استفاده کرده ایم   انواع ساده بعنوانتاکنون فقط از

  : برنامه ساده بعدی را در نظر بگیرید بعنوان مثال

 // Objects may be passed to methods. 

 class Test { 

 int a/ b; 

 Test(int , int j ){ 

  a= i; 

 b = j; 

 } 

 

 // return true if o is equal to the invoking object 

 boolean equals(Test o ){ 

 if(o.a == a && o.b == b )return true; 

 else return false; 

 } 

 } 

 

 class PassOb { 

 public static void main(String args[] ){ 

 Test ob1 = new Test(100, 22); 

 

 Test ob2 = new Test(100, 22); 

 Test ob3 = new Test-(1,- 1); 

 

 System.out.println("ob1 == ob2 :" + ob1.equals(ob2)); 

 System.out.println("ob1 == ob3 :" + ob1.equals(ob3)); 

 } 

 } 

  : این برنامه ، خروجی بعدی را تولید می کند

ob1 == ob2 :true 

ob1 == ob3 :false 

یعنـی ایـن   . نتیجه را برمـی گردانـد    مقایسه نموده و دو شی ئ را از نظر کیفیت Test داخل equals() مشاهده میکنید، روش طوریکههمان

در  . را برمی گردانـد  true اگر محتوی آندو یکسان باشد ، آنگاه روش. مقایسه می کند  شیئی که گذر کرده روش ، شی ئ فراخواننده را با



. بعنـوان نـوع آن مـی باشـد     Test مشـخص کننـده   equals() در o پـارامتر  توجه داشته باشید کـه . را برمی گرداند  false غیر اینصورت

یکی  . قرار گرفته است مورد استفاده شده توسط برنامه است ،اما بعنوان انواع توکار جاوا و بهمان روش نوع کالس ایجاد یک Test اگرچه

ممکن است بخواهید یک شی ئ جدید را بسـازید طـوری کـه ایـن      "غالبا. است   شیئی مربوط به سازندگاناز رایجترین کاربردهای پارامترهای

  نماییــد کــه یــک شــی ئ از  بــرای انجــام اینکــار بایــد یــک تــابع ســازنده تعریــف  . موجــود باشــد ابتــدا نظیــر یــک شــی ئ  شــی ئ در

  : به یک شی ئ امکان داده تا آغازگر دیگری باشدBox() ایت بعدی ازمثال ، رو بعنوان. کالس خود را بعنوان یک پارامتر انتخاب می کند 

 // Here/ Box allows one object to initialize another. 

 class Box { 

 double width; 

 double height; 

 double depth; 

 

 // construct clone of an object 

 Box(Box ob ){ // pass object to constructor 

 width = ob.width; 

 height = ob.height; 

 depth = ob.depth; 

 } 

 

 // constructor used when all dimensions specified 

 Box(double w, double h, double d ){ 

 width = w; 

 height = h; 

 depth = d; 

 } 

 

 // constructor used when no dimensions specified 

 Box (){ 

 width =- 1; // use- 1 to indicate 

 height =- 1; // an uninitialized 

 depth =- 1; // box 

 } 

 

 // constructor used when cube is created 

 Box(double len ){ 

 width = height = depth 

 } 



 

 // compute and return volume 

 double volume (){ 

 return width * height * depth; 

 } 

 } 

 

 class OverloadCons2 { 

 public static void main(String args[] ){ 

 // create boxes using the various constructors 

 Box mybox1 = new Box(10, 20, 15); 

 Box mybox2 = new Box(); 

 Box mycube = new Box(7); 

 

 Box myclone = new Box(mybox1); 

 

 double vol; 

 

 // get volume of first box 

 vol = mybox1.volume(); 

 System.out.println("Volume of mybox1 is " + vol); 

 

 // get volume of second box 

 vol = mybox2.volume(); 

 System.out.println("Volume of mybox2 is " + vol); 

 

 // get volume of cube 

 vol = mycube.volume(); 

 System.out.println("Volume of cube is " + vol); 

 

// get volume of clone 

 vol = myclone.volume(); 

 System.out.println("Volume of clone is " + vol); 

 } 

 } 

بصـورتی مـوثر و آسـان سـاخته     اینکه اجازه دهیم تا اشـیائ    برای"معموال  خواهید دید که وقتی شروع به ایجاد کالسهای خود می نمایید،"بعدا
  . است اشکال های سازنده را فراهم آوریم شوند ، الزم

 



 

  instanceof استفاده از

 

از اشیائ  است یک نخ از اجرا داشته باشید که انواع گوناگونی بعنوان مثال ، ممکن. بدانیم  گاهی خوب است که طی زمان اجرا ، نوع شی ئ را

مفید است که نوع هر یک از اشیایی را که به  شرایط ، برای نخ پردازنده در این. ی که این اشیائ را پردازش می کند همچنین نخ تولید نموده و

جاوا یک تبـدیل   در. می باشد  casting تبدیل که در آن دانستن نوع شی ئ در زمان اجرا مهم است ، شرایط دیگری. رسد ، بداند  آنها می

 cast اما تبدیل . تبدیالت غیر مجاز را در زمان کامپایل می توان گرفت بسیاری از. حین اجرا می شود  ز خطاینامعتبر و غیر مجاز سبب برو

بعنوان مثال ، یک کالس . قابل کشف هستند  تولید کند که فقط در زمان اجرا سلسله مراتب کالس باشد می تواند تبدیالت غیرمجاز که شامل

 یـا  ) C را بـه نـوع   B مجـاز نیسـتیم یـک شـی ئ     امـا  . A را بـه نـوع   C کنیم ، یا یک شی ئ  B  کالسمی تواند دو زیر A موسوم به باال

توان فهمید که به  ارجاع نماید ، در زمان اجرا چگونه میC یا B می تواند به اشیائ A یک شی ئ از نوع از آنجاییکه. تبدیل نماییم ) بالعکس 

و C ووB وA است شـیئی از نـوع    آن شی ئ ممکن?را انجام دهیم  C نوع  تالش برای تبدیل بهشده است ، قبل از اینکه چه نوع شیئی ارجاع

  را برای پاسخگویی به همین instanceof جاوا عملگر حین اجرای. پرتاب خواهد شد  باشد ، یک استثنائ زمان اجرا B نوع اگر از. باشد 

  :  زیر می باشدبقرار instanceof عملگر شکل عمومی سوال تدارک دیده است

object instanceof type 

تبـدیل بـه یـک     از نوع مشخصی باشد و یا قابل object اگر. یک نوع کالس است  type از کالس است و یک نمونه objectدر اینجا ، 

بدین ترتیب ،  .رددمیگ false در غیر اینصورت ، منجر به. میدهد را نشان true مقدارinstanceof نوع مشخص شده باشد ، آنگاه عملگر

instanceof برنامـه   . اجـرا را بدسـت آورد   نوع دربـاره یـک شـی ئ در زمـان     ای است که توسط آن برنامه اتان می تواند اطالعات وسیله

  : می باشد instanceof بعدی نشان دهنده

 // Demonstrate instanceof operator. 

 class A { 

 int i/ j; 

 } 

 

 class B { 

 int i/ j; 

 } 

 

 class C extends A { 

 int k; 

 } 

 



 class D extends A { 

 int k; 

 } 

 class InstanceOf { 

 public static void main(String args[] ){ 

 A a = new A(); 

 B b = new B(); 

 C c = new C(); 

 D d = new D(); 

 

 if(a instancof A) 

 System.out.println("a is instance of A"); 

 if(b instancof B) 

 System.out.println("b is instance of B"); 

 if(c instancof C) 

 System.out.println("c is instance of C"); 

 if(c instancof A) 

 System.out.println("c is instance of A"); 

 if(a instancof C) 

 System.out.println("a is instance of C"); 

 

 System.out.println(); 

 

 // compare types of derived types 

 

 A ob; 

 

 ob = d; // A reference to d 

 System.out.println("ob new refers to d"); 

 if(ob instancof D) 

 System.out.println("ob is instance of D"); 

 

 System.out.println(); 

 

 ob = c; // A reference to c 

 System.out.println("ob new refers to c"); 

 if(ob instancof D) 

 System.out.println("ob is instance of D"); 



 else 

 System.out.println("ob is instance of D"); 

 

 if(ob instancof A) 

 System.out.println("ob is instance of A"); 

 

 System.out.println(); 

 

 // all object can be cast to Object 

 if(a instancof object) 

 System.out.println("a may be cast to Object"); 

 if(b instancof object) 

 System.out.println("b may be cast to Object"); 

 if(c instancof object) 

 System.out.println("c may be cast to Object"); 

 if(d instancof object) 

 System.out.println("d may be cast to Object"); 

 } 

 } 

  : زیر می باشد خروجی حاصل از این برنامه بصورت

a is instance of A 

b is instance of B 

c is instance of C 

c can be cast to A 

 

ob now refers to d 

ob is instance of D 

 

ob now refers to c 

ob cannot be cast to D 

ob can be cast to A 

 

a may be cast to Object 

b may be cast to Object 

c may be cast to Object 

d may be cast to Object 



وقتی مشغول اما ، . ، می دانید  شیئی را که با آن کار می کنید  شما نوع"برنامه ها مورد نیاز نیست ، زیر معموال برای اکثر instanceof عملگر

  . عملگر بسیار مفید خواهد بود یک سلسله مراتب کالس پیچیده عمل می کند ، این عمومی شده هستید که با یک شی ئ از نوشتن روالهای

 

 Singletoneکالس 

 

یـک منبـع غیـر قابـل     گاهی به کالس هایی بر می خوریم که لزوما باید یک و فقط یک متغیر از آنها تعریف شود مثال یک عامل یا شیئ کـه بـه          

اشترک دسترسی دارد اما هیچ چیزی نمی تواند شی را  از تعریف متغیر دیگری از آن باز دارد پس چه می شود کرد الگوی تک برگ پاسخی به 

می این پرسش است الگوی تک برگ با گرفتن وظیفه ایجاد و قطع دسترسی به متغیر در خود شی طرح را محدود  می کند چنین کاری تضمین                            

 .کند که تنها یک کتغیر ایجاد شود و دسترسی به آن منفرد باشد

 

 :پباده سازی الگوی تک برگ 

/* 

  a class refrence to the singleton instance  

*/ 

public  class Singleton { 

        private static Singleton instance; 

        protected Singleton(){} 

        public static Singleton getInstance(){ 

 if (instance== null) {  

                   instance= new Singleton(); 

               } 

              return instance; 

        } 

        

} 

 

 . محدود کرده است ()getInstanceال  دارد که دسترسی به آن را فقط به روSingleton از نوع Static یک متغیر   Singletonکالس 

 ؟الگوی تک برگ چه موقع استفاده می شود 

 .وقتی بخواهیم در برنامه از یک کالس خاص تنها یک متغیر داشته باشیم

 

 



  )Enum(کالس با الگوی شمارشی با نوع محافظت شده 

 

 هستند که از این پـس آنهـا را شمارشـی خـواهیم خوانـد      (Enumertion)دادهای به نام نوع شمارشی  دارای ساختار  ++Cبرخی زبانها مانند 

یـا افـزودن    شمارشی ها در واقع فهرستی از ثوابت هستند اما این ثوابت محدود به شرایطی هستند مثال نمی توانند رفتار خاصی را در نظـر بگیرنـد                           

و بـه جـای تعریـف    ای تعریف ثوابت فـراهم کـرده اسـت    ثوابت جدید به آنها دشوار است با تمام این اوصاف الگوی شمارشی راهی شی گرا بر               

 .برای هر نوع ثابت کالسی تعریف می کنیم ) ++Cدر  (ثوابت صحیح 

 

public final class Size{ 

    // statically define valid values of Size 

     public static final Size  SMALL   =new Size('S');  

     public static final Size  MEDIUM=new Size('M');  

     public static final Size  BIG          =new Size('B');  

     // helps to iterator over enum values 

     public static final Size [] SIZE={ SMALL , MEDIUM , BIG}; 

     // instance variable for holding onto display value 

     private final char display; 

     // do not allow instantiation by outside objects 

      public Size(char value){ 

         display=value 

     } 

     public char getValue { 

 return display; 

     }       

     public String toString(){ 

 return new String (display); 

     }  

} 

 تعریف شده است لذا هیچ کالسی از آن نمی توان مشتق شود و این کالس گروهی از ثوابت  final ساده است این کالس از نوع Sizeکالس 

 ثوابت را تعریف می کند که ثابت ها اختصاصی تعریف شده است که نمی توان به طور مستقیم به آنها دسترسی پیدا کرد در عوض دسترسی به

 تعریف شده کالس ممکن خواهد بود 

Size.MEDIUM 

 



 

 
 :بع امن
 

http://www.irandevelopers.com/ 
http://docs.sun.com 
 
 

 :نویسنده 
  mamouri@ganjafzar.com محمد باقر معموری 

:  و نویسنده قسمت های تکمیلی ویراستار  
بختی  احسان شاه  zehs_sha@yahoo.com 

 
 

:کتاب   
  Java  روز 21اتتشارات نص در 

 برنامه نویسی شی گرا  اتتشارات نص
 
 


