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آموزش زبان برنامه نویسی جاوا
Non Access Modifier

جلسه سی و نهم
نویسنده  :رحمان زارعی
جاوا را ساده،آسان و شیرین بنوشید!!!

این جلسه آموزشی رایگان است ،فروش و ویرایش آن ممنوع و حرام می باشد.اما این کتاب را می
توانید همین جور که هست در سایت و شبکه اجتماعی خود به اشتراک بگذارید.
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سالم .قصد داریم یکی از مباحث جاوا را رو به روش ساده برای شما آموزش دهیم.
 Modifiersها به دو نوع زیر تقسیم می شوند:
1. Access control modifier
2. Non Access Modifier
ما در جلسه  61آموزش مفاهیم پایه جاوا در مورد  Modifiersها و نوع  Access control modifierصحبت کردیم ،حاال
در این جلسه قصد داریم به نوع دوم یعنی  Non-access Modifierبپردازیم.

Non Access Modifier
 Non Access Modifierها برخالف Access control modifierدسرسی به متدها و متغیرها را تغییر نمی دهند.اما
ویژگیهای خاصی رو به آنها می دهند.ما پنج نوع  Non Access Modifierدر جاوا داریم:
Final
Static
Transient
Synchronized
Volatile

1.
2.
3.
4.
5.

Final
اصالح کننده ( Final )modifierبرای تعریف یک متغیر از نوع  finalاستفاده می شود!!! اگر یک متغیر از نوع
 finalتعریف شود دیگر نمی توانیم محتوای آن متغیر را تغییر دهیم به عبارتی اصالح کننده ( final )modifierمانع
از تغییر مقدار متغیر می شود.
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متدها، برای متغیرهاfinal کلمه کلیدی. باید آن متغیر را مقداردهی اولیه کنیمfinal الزاما هنگام تعریف یک متغیر از نوع
.و کالس ها می توانیم استفاده کنیم

)Final Variable) final  متغیر.6
 مقدار آن را نمی توانیم تغییر دهیم و به عبارتی مقدار متغیر همیشه،  تعریف می شودfinal هنگامی که یک متغیر از نوع
.( باقی می ماندconstant)ثابت

:)Syntax( نحوه نوشتن
final int a = 5;

Example:
package javalike;
public class Example_modifier {
final int a = 5;
public static void main(String[] args) {
Example_modifier em = new Example_modifier();
em.a = 10;
}
}

:)output(خروجی
)compiler time error( خطای کامپایل
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 تعریف شود مقدارش ثابتfinal  و متغیری که از نوع،  تعریف کرده ایمfinal  را در بدنه کالس از نوعa ما متغیر
.است و نمی توانیم آن را تغییر دهیم

:)Final Method( final  متد.2
 کردن اینoverride  منظور از. کنیمoverride آن متد را نمی توانیم، تعریف می شودfinal وقتی یک متد از نوع
.است که یک زیرکالس یا کالس فرزند می تواند با توجه به نیاز خود متدهای کالس پدر را در بدنه خود پیاده سازی کند
Example:
package javalike;
class StudyTonight {
final void learn() {
System.out.println("learning something new");
}
}
class Student extends StudyTonight {
void learn() {
System.out.println("learning something interesting");
}
public static void main(String args[]) {
Student object = new Student();
object.learn();
}
}

:)output(خروجی
)compiler time error( خطای کامپایل
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 متد  learnدر کالس  StudyTonightاز نوع  finalتعریف شده ،و متدی که از نوع  finalتعریف شود را نمی

توان در کالس فرزند  overrideکنیم.

نکته
 یک متد  finalرا می توان در کالس فرزند به ارث برد ،اما نمی توان آن را  overrideکنیم.

 .3کالس : final
یک کالس را می توانیم از نوع  finalتعریف کنیم .اگر کالسی را از نوع  finalتعریف کنیم  ،آن را نمی توانیم به ارث ببریم.
Example:
;package javalike
{ public final class Animal

{class Dog extends Animal
}

}

خروجی(:)output
خطای کامپایل ()compiler time error
 کالس  Animalاز نوع  finalاست به همین دلیل کالس  Dogنمی تواند آن را به ارث ببرد.
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نکته
. می باشدfinal  نمونه ای از کالسjava.lang  در پکیجString  کالس

. تعریف شده اندfinal در زیر مثالی را می بینید که متغیرها و متدهای آن از نوع
Example:
package javalike;
class Cloth {
final int MAX_PRICE = 999; // final variable
final int MIN_PRICE = 699;
final void display() // final method
{
System.out.println("Maxprice is" + MAX_PRICE);
System.out.println("Minprice is" + MIN_PRICE);
}
}

Static Modifier
 برای ایجاد متغیرها و متدهای کالس استفاده می شود به گونه که بدون نمونه سازیstatic )Modifier( اصالح کننده
.(شی سازی) از کالس قابل دسرس هستند
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 .6متغیرهای استاتیک()Static with Variables
متغیرهای استاتیک به عنوان عضوی از کالس تعریف می شوند که بدون شی سازی از کالس قابل دسرس می باشند.متغیر
استاتیک تنها یک مقدار واحد می تواند بگیرد به عبارت دیگر مقدار یک متغیر استاتیک برای تمامی اشیای کالس ،یک مقدار
می باشد و تمام اشیای کالسی که دارای متغیر استاتیک می باشد تنها به همان یک مقدار متغیر استاتیک دسرسی دارند.
متغیر استاتیک برای نشان دادن ویژگی های مشترک یک کالس استفاده می شود.و این موجب صرفه جویی در حافظه می
شود .فرض کنید  611کارمند در یک شرکت وجود دارد .همه کارمندان دارای نام و شناسه کارمندی مختص خود می باشند،
اما نام شرکت برای همه کارمندان یکسان خواهد بود .در اینجا ویژگی مشترک ما نام شرکت می باشد .بنابراین اگر یک کالس
برای کارمندان با نام  Employeeایجاد کنیم متغیر  name_companyکه دربرگیرنده نام شرکت می باشد باید از نوع
 staticتعریف شود.
Example:
;package javalike
{ class Employee
;int e_id
;String name
;"static String company_name = "StudyTonight
}

مثال برای متغیر استاتیک
Example:
;package javalike
{ class ST_Employee
;int eid
رحمان زارعی RAHMAN.ZARIE92@GMAIL.COM
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String name;
static String company_name = "StudyTonight";
public void show() {
System.out.println(eid + " " + name + " " + company_name);
}
public static void main(String[] args) {
ST_Employee se1 = new ST_Employee();
se1.eid = 104;
se1.name = "Abhijit";
se1.show();
ST_Employee se2 = new ST_Employee();
se2.eid = 108;
se2.name = "ankit";
se2.show();
}
}

:)output(خروجی
104 Abhijit StudyTonight
108 ankit StudyTonight
:) توجه کنید6( به شکلstatic برای درک بهتر این مثال و مفهوم
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)6(شکل

 که از نوعse2  وse1  برای هر دو اشیایcompany_name متغیر استاتیک،) مشاهده می کنید6( همان طور که در شکل
. هستند یکسان می باشدST_Employee کالس

Static variable vs Instance Variable
: و متغیر نمونهstatic مقایسه متغیر
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به متغیر غیر استاتیکی که در بدنه کالس تعریف می شود متغیر نمونه می گوییم

متغیر نمونه

متغیر استاتیک

برای ویژگی های منحصربه فرد هر اشیا کاربرد دارد

برای ویژگی های مشترک میان اشیا کاربرد دارد

مثال:ویژگی شناسه کارمندی برای یک شرکت

مثال:ویژگی نام شرکت

تنها با شی از نوع کالس قابل دسرس است

با نام کالس قابل دسرس است

به ازای ایجاد هر شی جدید حافظه می گیرد

فقط یکبار حافظه رو دریافت می کند

Example:
;package javalike
{ public class Test
;static int x = 100
;int y = 100
{ )(public void increment
;x++
;y++
}
{ )public static void main(String[] args
;)(Test t1 = new Test
;)(Test t2 = new Test
;)(t1.increment
;)(t2.increment
;)System.out.println(t2.y
System.out.println(Test.x); // accessed without any instance of class.
}
}

رحمان زارعی RAHMAN.ZARIE92@GMAIL.COM
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خروجی(:)output
101
102
 تفاوت ارزش دو متغیر را ببینید،متغیر  xاز نوع  staticاست ،و همان طور که می دانید یک متغیر  staticبرای
همه اشیای یک کالس یکسان می باشد .به همین خاطر با صدا زدن متد  incrementتوسط دو شی  t1و  t2ابتدا
مقدار متغیر  xاز  611به  616و سپس به  611تغییر مقدار پیدا می کند.
 متغیر  yچون از نوع متغیر نمونه هستش ،دو متغیر  yمنحصربه فرد برای دو شی  t1و  t2ایجاد می شود و با صدا زدن
متد  incrementتنها مقدار  yاز  611به  616تغییر مقدار پیدا می کند.

Static Method
یک متد را می توانیم  staticتعریف کنیم .برای صدا زدن و دسرسی به متدهای  staticیک کالس نیازی به شی ساختن
از کالس نیست ،همانند متغیرهای استاتیک تنها با نام کالسی که دارای متدهای استاتیک می باشد می توانیم متدهای
 staticرا صدا بزنیم .معروف ترین متد استاتیکی که می توانیم برای شما مثال بزنیم متد استاتیک)( mainمی باشد.
{ )public static void main(String[] args
}

Example:
;package javalike
{ class Test
{ )public static void square(int x
;)System.out.println(x * x
}
{ )public static void main(String[] arg

رحمان زارعی RAHMAN.ZARIE92@GMAIL.COM
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square(8); // static method square () is called without any instance
//of class.

}
}

:)output(خروجی
64

Static block
main() بلوک استاتیک قبل از متد.برای مقداردهی متغیرهای استاتیک یک کالس می توانیم از بلوک استاتیک استفاده کنیم
.اجرا میشود
Example:
package javalike;
class ST_Employee {
int eid;
String name;
static String company_name;
static {
company_name = "StudyTonight"; // static block invoked before main()
// method
}
public void show() {
System.out.println(eid + " " + name + " " + company_name);
}
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{ )public static void main(String[] args
;)(ST_Employee se1 = new ST_Employee
;se1.eid = 104
;"se1.name = "Abhijit
;)(se1.show
}
}

خروجی(:)output
104 Abhijit StudyTonight

Q

چرا در یک  static contextای مثل متد استاتیک نمی توانیم به یک متغیر غیر استاتیک اشاره کنیم؟
هنگامی که شما در یک  static contextای نظیر متد )( mainسعی می کنید یک متغیر غیراستاتیک
را صدا بزنید ،خطای زمان کامپایل شبیه پیام زیر رخ می دهد:
""a non-static variable cannot be referenced from a static context

دلیل رخ دادن این خطا این است که متغیرهای غیراستاتیک با نمونه ای از کالس(شی) ارتباط
دارد ،و تنها زمانی که از کالس خود نمونه ایجاد می کنیم  ،متغیرهای غیراستاتیک ایجاد می
شوند.بنابراین اگر بدون شی سازی از کالس سعی کنید به متغیر غیراستاتیک کالس دسرسی پیدا کنید
کامپایلر به شما گیر خواهد داد! زیرا متغیر غیراستاتیک بدون شی ساختن از کالس ایجاد نمی شود.
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: main  ای نظیر متدstatic context مثالی از صدا زدن یک متغیر غیراستاتیک در یک
Example:
package javalike;
class Test {
int x;
public static void main(String[] args) {
x = 10;
}
}

:)output(خروجی
 برنامه دچار خطایmain  ای نظیر متد استاتیکstatic context  در یکx به دلیل صدا زدن متغیر غیراستاتیک
: (اجرا) کنید با خروجی زیر برخورد می کنیدrun زمانی کامپایل می شود و اگر برنامه را
Exception in thread "main" java.lang.Error: Unresolved compilation problem:
Cannot make a static reference to the non-static field x
at javalike.Test.main(Test.java:7)

) با نمونه ایجاد شده از کالس (شیx  صدا زدن متغیر غیراستاتیک:مثال باال را به صورت زیر تغییر می دهیم
package javalike;
class Test {
int x;
public static void main(String[] args) {
Test tt = new Test();
tt.x = 10; // works fine with instance of class
}
}
https://t.me/javalike
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خروجی(:)output
برنامه کامل صحیح و بدون خطا می باشد ،چرا که یک متغیر غیراستاتیک را در یک  static contextای نظیر متد استاتیک
)( mainبا شی ایجاد شده از کالس صدا زده ایم.

Q

چرا متد )( mainدر جاوا  staticمی باشد؟
زیرا متدهای استاتیک را می توان بدون نمونه سازی(شی ساختن) از یک کالس صدا زد .و متد
)( mainقبل از نمونه (شی) ایجاد شده از یک کالس صدا زده می شود.

Transient modifier
اگر به مقدار یک متغیر هنگام ذخیره سازی شی از کالس نیازی نداریم آن متغیر را از نوع  transientتعریف می کنیم!
از اصالح کننده( transient )modifierدر  serializationجاوا استفاده می کنیم .مثال جایی که قصد داریم شی از نوع یک
کالس را در یک فایل ذخیره کنیم ،و قصد داریم مثال یک متغیر خاص از این کالس در فایل ذخیره نشود  ،برای این کار متغیر
مورد نظر را از نوع  transientتعریف می کنیم.
از توضیح اضافی صرف نظر می کنیم و با مثال مفهوم  Transient modifierرا بررسی می کنیم:

رحمان زارعی RAHMAN.ZARIE92@GMAIL.COM
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Example: TestClass.java
package javapro.ir;
import java.io.Serializable;
public class TestClass implements Serializable {
private static final long serialVersionUID = 8191670218412460916L;
// will be serialized
private String propertyOne;
// will not be serialized
private transient String propertyTwo;
public TestClass(String propertyOne, String propertyTwo) {
this.propertyOne = propertyOne;
this.propertyTwo = propertyTwo;
}
public String getPropertyOne() {
return propertyOne;
}
public String getPropertyTwo() {
return propertyTwo;
}
}

:حال در کالس زیر قصد داریم برنامه را تست کنیم، هست تعریف کرده ایمtransient ما یک کالس ساده که دارای یک ویژگی

. در جاوا رو مطالعه کنیدserialization  برای درک این مثال باید مبحث
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Main.java
package javapro.ir;
import
import
import
import

java.io.FileInputStream;
java.io.FileOutputStream;
java.io.ObjectInputStream;
java.io.ObjectOutputStream;

public class Main {
public static void main(String[] args)
throws Exception {
TestClass testWrite = new TestClass("valueOne", "valueTwo");
FileOutputStream fos = new FileOutputStream("testfile");
ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(fos);
oos.writeObject(testWrite);
oos.close();
TestClass testRead;
FileInputStream fis = new FileInputStream("testfile");
ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(fis);
testRead = (TestClass)ois.readObject();
ois.close();
System.out.println("--Serialized object--");
System.out.println("propertyOne: " + testWrite.getPropertyOne());
System.out.println("propertyTwo: " + testWrite.getPropertyTwo());
System.out.println("");
System.out.println("--Read object--");
System.out.println("propertyOne: " + testRead.getPropertyOne());
System.out.println("propertyTwo: " + testRead.getPropertyTwo());
}
}
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:)output(خروجی
--Serialized object-propertyOne: valueOne
propertyTwo: valueTwo
--Read object-propertyOne: valueOne
propertyTwo: null

 را در یک فایل ذخیره می کند و دوباره فایل را خوانده و شی ذخیره شده راTestClass  برنامه باال یک شی از نوع کالس
.می خواند
 و شی که در یک فایل ذخیره. در فایل ذخیره می کنیمserialization  همان طور که می دانید در جاوا شی را از روش
.شود به همراه آن ویژگی های آن نیز در فایل ذخیره می شود
! می باشدnull  برابرpropertyTwo  مشاهده می کنید که هنگام خوانده شدن شی از فایل مقدار متغیر مقدار متغیر
transient  و متغیری که در کالس از نوع، تعریف کرده ایمtransient  را از نوعpropertyTwo چرا؟ چون متغیر
.تعریف شود هنگام ذخیره سازی شی کالس در فایل مقدار آن نادیده گرفته می شود
import java.io.Serializable;

 کنیم باید پکیج باال را در برنامه خودSerializable  به اینترفیسimplements  چون قصد داریم کالس خود را
. کنیدimport
public class TestClass implements Serializable {

. کنیدSerializable  به اینترفیسimplements  برای ذخیره سازی شی از کالس در یک فایل باید کالس خود را
private static final long serialVersionUID = 8191670218412460916L;
// will be serialized
private String propertyOne;
// will not be serialized
private transient String propertyTwo;
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)modifier(  از نوع، استString  که از نوع کالسpropertyTwo  کالس ما دارای سه ویژگی می باشد که ویژگی
 تعریف شود در هنگام ذخیره سازیtransient  همان طور که از قبل گفتیم متغیری که از نوع. تعریف شده استtransient
.شی از نوع کالس مقدارش نادیده گرفته می شود
public TestClass(String propertyOne, String propertyTwo) {
this.propertyOne = propertyOne;
this.propertyTwo = propertyTwo;
}

propertyOne  داده ایم که مقدار آنها درون دو متغیر نمونهString  به عنوان پارامتر به سازنده کالس دو ویژگی از نوع
. در کل از طریق سازنده کالس دو متغیر نمونه مذکور را مقداردهی می کنیم. ریخته می شودpropertyTwo و
public String getPropertyOne() {
return propertyOne;
}
public String getPropertyTwo() {
return propertyTwo;
}

. هستند که مقدار آنها رو برای ما برمیگردانندpropertyTwo  وpropertyOne  دو متغیرgetter  متد

Main.java بررسی کالس
import
import
import
import

java.io.FileInputStream;
java.io.FileOutputStream;
java.io.ObjectInputStream;
java.io.ObjectOutputStream;

. می کنیمimport  پکیج های مربوط به کار با فایل در جاوا رو
public class Main {

 و ذخیره سازی و خواندن شی ساخته شده از کالس مذکور وTestClass  برای ایجاد شی از کالسMain  کالس
.اجرای برنامه را برعهده دارد
public static void main(String[] args)
throws Exception {
https://t.me/javalike
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، Exception  این متد را به استثنای،  برای اجرای برنامه کاربرد دارد و برای کنترل استثناهای احتمالیmain  متد
. می باشدtry-catch  راه حل دیگر کنترل استثناهای احتمالی استفاده از بلوک. کرده ایمthrows
TestClass testWrite = new TestClass("valueOne", "valueTwo");

. ایجاد کرده ایمtestWrite  شی به نامTestClass  از کالس
FileOutputStream fos = new FileOutputStream("testfile");
ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(fos);
oos.writeObject(testWrite);
oos.close();

. می باشدtestfile  در یک فایل با نامtestWrite  دستورات باال جهت ذخیره ساختن شی
TestClass testRead;

 است به همین خاطرTestClass  چون شی ذخیره شده از نوع کالس، قصد داریم شی ذخیره شده در فایل را بخوانیم
.یک شی از نوع این کالس تعریف می کنیم
FileInputStream fis = new FileInputStream("testfile");
ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(fis);
testRead = (TestClass)ois.readObject();
ois.close();

. استtestRead  دستورات باال جهت خواندن شی ذخیره شده از فایل و ریختن شی درون شی
testRead = (TestClass)ois.readObject();

 تبدیل می کنیم و درونTestClass  شی که از فایل خوانده می شود را به شی ای از نوع کالسcasting  با عمل
. می ریزیمtestRead شی
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

System.out.println("--Serialized object--");
System.out.println("propertyOne: " + testWrite.getPropertyOne());
System.out.println("propertyTwo: " + testWrite.getPropertyTwo());
System.out.println("");
System.out.println("--Read object--");
System.out.println("propertyOne: " + testRead.getPropertyOne());
System.out.println("propertyTwo: " + testRead.getPropertyTwo());

.خط اول یک پیام برای کاربر در محیط کنسول چاپ می کند
https://t.me/javalike
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 .1خط دوم مقدار متغیر  propertyOneمربوط به شی  testWriteکه از نوع کالس  TestClassاست را چاپ
می کند.
 .3خط سوم مقدار متغیر  propertyTwoمربوط به شی  testWriteکه از نوع کالس  TestClassاست را چاپ
می کند .در اینجا مقدار متغیر  propertyTwoبا وجودی که از نوع  transientبود نمایش داده شد! چرا؟ چون
همان طور که گفتیم تنها در سریال سازی و ذخیره شی در فایل  ،مقدار متغیر از نوع  transientنادیده گرفته می شود.
و در اینجا  testWriteهنوز در فایل ذخیره و خوانده نشده است.
 .4خط چهارم باعث می شود به سطر جدید بریم.
 .5خط پنجم یک پیام مبنی بر خوانده شدن شی از فایل نمایش داده می شود.
 .1خط ششم مقدار متغیر  propertyOneشی که از فایل خواندیم را نمایش می دهد.
 .7خط هفتم مقدار متغیر  propertyTwoشی که از فایل خواندیم را نمایش می دهد .و همان طور که در خروجی کنسول
مشاهده می کنید این مقدار متغیر برابر  nullمی باشد.چرا ؟ چون متغیر  propertyTwoاز نوع  transientاست
و متغیری که از نوع  transientباشد هنگام ذخیره سازی شی در فایل مقدارش نادیده گرفته می شود.

Synchronized modifier
وقتی که یک متد از نوع  synchronizedتعریف می شود  ،تنها با یک  Threadو در یک زمان قابل دسرسی می
باشد .این خود یک مبحث مفصل به نام  Synchronization in javaاست که در جلسه آموزشی مجزا به آن می
پردازیم.

Volatile modifier
متغیرهایی که از نوع  volatileتعریف می شوند  ،در برنامه های چندنخی ( )multithreading programدر جاوا استفاده
می شوند .کلمه کلیدی  volatileتنها مختص متغیرها می باشد و برای متدها یا کالس ها استفاده نمی شود.

کاربرد  Volatile modifierدر :multithreading program
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همان طور که از اسم ( multithreadingچندنخی) پیداست  volatile modifier ،تنها برای برنامه هایی که
بیش از یک  threadدارند کاربر دارد.
اگر یک متغیر از نوع  volatileتعریف شود  ،تغییر اعمال شده روی متغیر توسط یک  threadبرای سایر  threadها
نیز لحاظ می شود پس می توان گفت یک متغیر از نوع  volatileبرای همه  threadهای موجود در یک برنامه یکسان
می باشد و اگر روی متغیر تغییراتی توسط یک  threadاعمال شود این تغییرات متغیر برای همه  threadها لحاظ می
شود .ما یک حافظه اصلی( )Main Memoryو یک حافظه  catheداریم .زمانی که متغیر از نوع  volatileتعریف
شود  ،این متغیر بجای حافظه  catheدر حافظه اصلی قرار می گیرد و همه  threadها مستقیم به این متغیر در حافظه
اصلی دسرسی دارند به همین علت اگر یک  threadمقدار این متغیر را در حافظه اصلی تغییر داد  ،برای همه  threadها
تغییر مقدار متغیر اعمال می شود.
شاید براتون سوال پیش بیاد که یک متغیر بدونی که از نوع  volatileتعریف شود  ،احتمال دارد با تغییر توسط یک
 ، threadبرای سایر  threadها این تغییر لحاظ شود! تا حدودی حق با شماست! اما در اینجا از کلمه احتمال استفاده
کردیم! یعنی امکان داره این تغییر برای همه  threadها اعمال شود ممکن است اعمال نشود!! اینجاست که جناب
 volatileمیگه من به شما تضمین می کنم و اطمینان می دهم اگر متغیر را از نوع من استفاده کردید به صورت تضمینی
تغییر یک متغیر توسط یک  threadبرای سایر  threadها نیز لحاظ می شود.
برای درک بهتر دسرسی یکسان  threadها به متغیر از نوع  volatileبه شکل ( )1توجه کنید:
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فرض کنید چهار  Threadبا نام های  Aو  Bو  Cو  Dداشته باشیم  ،و یک متغیر از نوع  intبا نام  counterکه از نوع
 volatileمی باشد .دسرسی یکسان به متغیر  counterبرای این  threadها به صورت زیر است:

شکل()1
همان طور که در شکل( )1مشاهده می کنید اگر توسط  thread Aروی متغیر  counterکه از نوع volatile
تغییراتی اعمال شود ،این تغییر مقدار متغیر  counterبرای سایر  threadها نیز این اعمال می شود ،چون همه
 threadها با متغیر  counterکه از نوع  volatileاست مستقیم در ارتباط هستند.
برای درک بهتر این مفاهیم به مثال زیر توجه کنید:
Example:
فرض کنید یک کالس با نام  Clockبه صورت زیر داریم:
;package javalike
{ public class Clock
;volatile int counter = 0
{ )(public void increaseCounter
;++counter
}
}
رحمان زارعی RAHMAN.ZARIE92@GMAIL.COM
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. تعریف شده استvolatile  از نوعcounter  متغیر
. استcounter  کارش اضاف کردن مقدار عدد یک به مقدار متغیرincreaseCounter  متد
: ایجاد می کنیمA حال یک کالس با نام
package javalike;
public class A

{

public A() {
}
}

 می کنیمThread  به کالسextends  راA  به همین خاطر کالس، کنیمThread  را تبدیل به یکA قصد داریم کالس
: می کنیمOverride  پیاده سازی وA  را در بدنه کالسThread  کالسrun و متد
package javalike;
public class A extends Thread

{

public A() {
}
public void run(){
}
}

: را به صورت زیر تغییر می دهیمA حال کالس

package javalike;
public class A extends Thread {
Clock clock;
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public A(Clock clock) {
this.clock = clock;
}
public void run() {
int oldValue = clock.counter;
System.out.println("Thread [" + Thread.currentThread().getId()
+ "] oldValue: " + oldValue);
clock.increaseCounter();
int newValue = clock.counter;
System.out.println("Thread [" + Thread.currentThread().getId()
+ "] NewValue: " + newValue);
}
}

Clock clock;

. تعریف کرده ایمA  در بدنه کالسClock  یک شی از نوع کالس
public A(Clock clock) {
this.clock = clock;
}

 که در بدنهClock  دریافت و درون شی از نوع کالسClock  یک پارامتر از نوع کالسA  از طریق سازنده کالس
 تعریفA  که در بدنه کالسclock کال میشه ست کردن و مقداردهی کردن شی.کالس تعریف کرده ایم می ریزیم
.کردیم
int oldValue = clock.counter;

 است متغیرClock  که از نوع کالسclock  تعریف کرده و از طریق شیint  یک متغیر از نوعrun  در متد
. ریخته ایمoldValue  را صدا زده و مقدارش را درون متغیرcounter
System.out.println("Thread [" + Thread.currentThread().getId()
+ "] oldValue: " + oldValue);
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 مربوط به آن ترد نمایشoldValue  خورده و در جریان است و همچنین مقدار متغیرstart  تردی کهID در دستور باال
.داده می شود
clock.increaseCounter();

و باعث میشه یکی. است صدا زده شده استClock  که از نوع کالسclock  از طریق شیincreaseCounter متد
. اضاف شودcounter به مقدار متغیر
int newValue = clock.counter;
System.out.println("Thread [" + Thread.currentThread().getId()
+ "] NewValue: " + newValue);

 تردیid و در خط بعد. می ریزیمnewValue  مثل قبل را صدا زده و درون متغیرcounter  دوباره مقدار متغیر
. چاپ می شودnewValue که در جریان است به همراه مقدار
: به صورت زیر پیاده سازی می کنیمMain حال یک کالس دیگر با نام
package javalike;
public class Main {
public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
Clock clock = new Clock();
Thread thread_B = new A(clock);
Thread thread_C = new A(clock);
Thread thread_D = new A(clock);
thread_B.start();
thread_B.join();
thread_C.start();
thread_C.join();
thread_D.start();
thread_D.join();
https://t.me/javalike
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}
}

 تشکیل شده است و به این نکته توجه کنید که برای اجرای برنامه اینMain  وA ، Clock  پس برنامه ما از سه کالس
.سه کالس باید در یک پکیج قرار داشته باشند
. را توضیح می دهیمMain ابتدا برنامه را اجرا می کنیم بعد دستورات درون کالس
:) کردن برنامه خروجی به صورت زیر خواهد بودrun( با اجرا:)output(خروجی

Thread
Thread
Thread
Thread
Thread
Thread

[11]
[11]
[12]
[12]
[13]
[13]

oldValue:
NewValue:
oldValue:
NewValue:
oldValue:
NewValue:

0
1
1
2
2
3
: Main توضیحات کالس

public static void main(String[] args) throws InterruptedException {

 راmain  متد، join  برای کنترل استثنای مربوط به متد،  استفاده کردیمmain  در بدنه متدjoin چون از متد
. کرده ایمInterruptedException  به استثنایthrows
Clock clock = new Clock();

. شی ایجاد کرده ایمClock  از کالسmain  در بدنه متد
Thread thread_B = new A(clock);
Thread thread_C = new A(clock);
Thread thread_D = new A(clock);

. ایجاد کرده ایمThread  سه شی از نوع کالس
. ریخته ایمthread_D  وthread_C ، thread_B  هایThread  را درون شی های کالسA  شی از کالس ترد
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. داده ایمA  را به سازنده کالس تردClock  به عنوان پارامتر شی از نوع کالس
thread_B.start();
thread_B.join();

 گفتیم تا اتمام تمامی دستورات مربوط به تردjoin  زده ایم و با صدا زدن متدstart  راthread_B  ترد
. بخوردstart  دیگری نبایدthread  هیچthread_B
thread_C.start();
thread_C.join();
thread_D.start();
thread_D.join();

thread_D  و سپس دستورات تردthread_C  به ترتیب دستورات تردthread_B  بعد از اتمام دستورات ترد
.اجرا می شود
:پس کال ما دارای سه کالس به صورت زیر هستیم
Clock.java
package javalike;
public class Clock {
volatile int counter = 0;
public void increaseCounter() {
++counter;
}
}

A.java
package javalike;
public class A extends Thread {
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Clock clock;
public A(Clock clock) {
this.clock = clock;
}

public void run() {
int oldValue = clock.counter;
System.out.println("Thread [" + Thread.currentThread().getId()
+ "] oldValue: " + oldValue);
clock.increaseCounter();
int newValue = clock.counter;
System.out.println("Thread [" + Thread.currentThread().getId()
+ "] NewValue: " + newValue);
}
}

Main.java
package javalike;
public class Main {
public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
Clock clock = new Clock();
Thread thread_B = new A(clock);
Thread thread_C = new A(clock);
Thread thread_D = new A(clock);
thread_B.start();
thread_B.join();
thread_C.start();
thread_C.join();
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thread_D.start();
thread_D.join();
}
}

: خب دوباره برنامه باال را اجرا می کنیم، حتما سه کالس باال را برای اجرا درون یک پکیج قرار دهید:)output(خروجی

Thread
Thread
Thread
Thread
Thread
Thread

[11]
[11]
[12]
[12]
[13]
[13]

oldValue:
NewValue:
oldValue:
NewValue:
oldValue:
NewValue:

0
1
1
2
2
3

!!! حاال میریم سراغ اصل ماجرا،  خب توضیحات خط به خط کدهای برنامه باال رو دادیم

:منطق برنامه باال
 با استارت خوردن ترد، زدیمstart  ایجاد کرده وthread_B  با نامThread  یکMain  کالسmain در متد
 اجرا می شود؟! زیر ما شیA  کالسrun  اجرا می شود! چرا دستورات متدA  کالسrun  دستورات درون متدthread_B
. داده ایمthread_B  را به شیA از کالس
Thread thread_B = new A(clock);

 چه اتفاقی می افتد؟run خب حاال با اجرای دستورات درون بدنه متد
public void run() {
int oldValue = clock.counter;
System.out.println("Thread [" + Thread.currentThread().getId()
+ "] oldValue: " + oldValue);
clock.increaseCounter();
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;int newValue = clock.counter
)(System.out.println("Thread [" + Thread.currentThread().getId
;)+ "] NewValue: " + newValue
}

 متغیر  counterکالس  Clockصدا زده می شود و مقدارش درون متغیر  oldValueریخته می شود .و مقدار
متغیر  oldValueهمراه با  idترد  thread_Bکه در جریان است در خروجی چاپ می شود ،که در اینجا چون
ابتدا مقدار متغیر  counterبرابر صفر است ،مقدار  0چاپ می شود.
 حال با صدا زده شدن متد  increaseCounterیکی به مقدار متغیر  counterاضاف می شود،پس متغیر
 counterمقدارش از  1به  6تغییر مقدار پیدا می کند.
 حاال مقدار متغیر  counterدرون متغیر  newValueریخته شده و  idترد  thread_Bکه در جریان است به
همراه مقدار متغیر  newValueچاپ می شود که اینبار مقدار  6برای ترد  thread_Bکه در جریان است چاپ می
شود.
پس تا اینجا برای ترد  thread_Bخروجی به صورت زیر است:
Thread [11] oldValue: 0
Thread [11] NewValue: 1

حال دستورات ترد  thread_Bتمام شده و ترد  thread_Cاستارت میخورد :
;)(thread_C.start
;)(thread_C.join

و همان اتفاق هایی که برای ترد  thread_Bرخ دادن برای  thread_Cنیز روی می دهد.
نکته مهمی که اینجا وجود دارد این است که متغیر  counterاز نوع  volatileاست  ،و همان طور که می دانید یک
متغیر از نوع  volatileبرای همه تردهای یک برنامه یکسان می باشد و اگر تغییراتی روی این متغیر رخ داد برای همه تردها
اعمال می شود چرا که همه تردها مستقیما با متغیر  volatileدر ارتباط هستند.
 خب ما با ترد  thread_Bمقدار متغیر  counterرا دستکاری و از مقدار  1به  6تغییرش دادیم ،حال که ترد
 thread_Cدر متد  runخود متغیر  counterرا صدا می زند  ،مقدار  6را بهش میده و با صدا زدن متد
 increaseCounterیکی به مقدار متغیر  counterاضاف می شود،پس متغیر  counterمقدارش از  6به 1
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 تغییر مقدار پیدا می کند .این خاصیت متغیر  volatileاست که اگر یک ترد مقدارش را تغییر داد  ،این مقدار برای
سایر تردها هم تغییر می کند.
 پس تا اینجا برای ترد  thread_Cخروجی به صورت زیر است:
Thread [12] oldValue: 1
Thread [12] NewValue: 2

حال دستورات ترد  thread_Cتمام شده و ترد  thread_Dاستارت میخورد .
;)(thread_D.start
;)(thread_D.join

همان اتفاق هایی که برای تردهای قبل رخ داد برای ترد  thread_Dهم رخ می دهد.
از آنجایی که ترد  thread_Cمقدار متغیر  counterکه از نوع  volatileرا دستکاری کرده و از  6به  1تغییر داده ،
بنابر خاصیت یک متغیر  volatileاین تغییر برای ترد  thread_Dنیز حساب می شود.
حال همان دستوراتی که در متد  runبرای تردهای قبلی رخ داد برای ترد  thread_Dنیز رخ می دهد.و باعث میشه ابتدا
متغیر  counterصدا زده شود و مقدار  1چاپ شود  ،سپس متد  increaseCounterصدا زده شود و مقدار متغیر
 counterاز  1به  3تغییر کند.
 پس تا اینجا برای ترد  thread_Dخروجی به صورت زیر است:
Thread [13] oldValue: 2
Thread [13] NewValue: 3
و کل خروجی برای سه ترد  thread_C ، thread_Bو  thread_Dبه صورت زیر خواهد بود:
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Thread [13] oldValue: 2
Thread [13] NewValue: 3
در کل متغیری که از نوع  volatileتعریف می شود  ،اگر توسط یک ترد دسکاری شود  ،مقدار دستکاری شده برای سایر
تردها نیز اعمال می شود چرا که همه تردها مستقیم با متغیر  volatileدر ارتباط هستند یا به عبارتی یک متغیر
 volatileبرای همه تردهای یک برنامه یکسان می باشد.
امیدوارم واضع این مفهوم چغر!!! و بد ترکیب!!! رو بیان کرده باشم 
پیروز و موفق باشید

سایت آموزش زبان جاوا به زبان ساده،آسان و شیرین!!!

www.JAVAPro.ir
آموزش جاوا  SEرا با تجربه شخصی و به زبان خودمونی یاد بگیرید!!!!!
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هر روز مفاهیم و مثال های جدید به سایت اضافه می شود برای اطالع از مطالب جدید روی سایت عضو
کانال شوید.

دخل و تصرف  ،ویرایش و کپی زدن تمامی آموزش های جاواالیک به دور از اخالق حرفه ای ست و
حرام می باشد.
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