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مقاالت آموزشی جاوا
 در جاواInterface  وAbstract تفاوت بین کالس
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ما در سلسله آموزش های ساده جاوا در جلسه بیست و پنجم مبحث  (Abstractionانتزاع) و در جلسه بیست و هفتم
مبحث  Interfaceرا بررسی کردیم .قبل از مطالعه این مقاله دو مبحث مذکور را مطالعه کنید.
 .1جلسه بیست و پنجم مبحث  (Abstractionانتزاع)
 .2جلسه بیست و هفتم مبحث Interface
در این مقاله قصد داریم با هم در مورد تفاوت های میان کالس  Abstractو  Interfaceبا مثال بحث کنیم.
کالس Abstract
 .1کالس  Abstractمی تواند متدهای انتزاعی

Interface
 Interface .1تنها می تواند متدهای انتزاعی()abstract
داشته باشد.

( )abstractو غیرانتزاعی ( )non-abstractداشته
باشد.
 .2کالس  Abstractوراثت چندگانه را ساپورت نمی

 Interface .2از وراثت چندگانه حمایت می کند.

کند.
 .3کالس  Abstractمی تواند متغیرهای  finalو غیر

 Interface .3تنها می تواند متغیرهای  finalو static

 static ، finalو غیر  staticداشته باشد.
 .4کالس  Abstractمی تواند به ، interface

داشته باشد.
 Interface .4نمی تواند به کالس ، abstract

 implementsشود.
 .5کلمه کلیدی  abstractبرای اعالن کالس

 implementsشود.
 .5کلمه کلیدی  interfaceبرای اعالن یک interface

 abstractاستفاده می شود.
 .6کالس  Abstractمی تواند یک کالس یا یک کالس

استفاده می شود.
 Interface .6می تواند هر تعداد  Interfaceکه دوست را
به ارث ببرد.

 abstractرا به ارث ببرد.
به عبارت دیگر کالس  Abstractتنها می تواند به یک کالس

به عبارت دیگر  Interfaceمی تواند به هر تعداد Interface

یا کالس  Abstractدیگر  extendsشود.

دیگر  extendsشود.

 .7یک کالس می تواند تنها یک کالس  abstractرا به

 .7یک کالس می تواند به هر تعداد  Interfaceرا
 implementsکند.

ارث ببرد.
مثال:

مثال:
{public abstract class Shape
;)(public abstract void draw
}

رحمان زارعی RAHMAN.ZARIE92@GMAIL.COM

{public interface Drawable
;)(void draw
}
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 در جاوا را که در جدول باال بهش پرداختیم با مثالInterface  وAbstract  هر یک از تفاوت های میان کالس
:بررسی می کنیم
: 1مورد
abstract class Cat {

.) داشته باشدnon-abstract( ) و غیرانتزاعیabstract(  می تواند متدهای انتزاعیAbstract  کالس//
public abstract void sleep();
public void run() {
System.out.println("Cat is runing...");
}
}
interface Dog {

.) داشته باشدabstract( تنها می تواند متدهای انتزاعیInterface //
public void sleep();
public void run();
}

:2مورد
. وراثت چندگانه را ساپورت نمی کندAbstract  کالس//
abstract class A {
}
abstract class B extends A {
}

 از وراثت چندگانه حمایت می کندInterface//
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interface C {
}
interface D {
}
interface E extends C, D {
}

:3مورد
. داشته باشدstatic  و غیرstatic ، final  و غیرfinal  می تواند متغیرهایAbstract  کالس//
abstract class Example1{
private int numOne=10;
protected final int numTwo=20;
public static final int numThree=500;
public void display1(){
System.out.println("Num1="+numOne);
}
}
class Example2 extends Example1{
public void display2(){
System.out.println("Num2="+numTwo);
System.out.println("Num2="+numThree);
}
}
class Demo{
public static void main(String args[]){
Example2 obj=new Example2();
obj.display1();
obj.display2();
}
}

:3مورد
. داشته باشدstatic  وfinal  تنها می تواند متغیرهایInterface//
interface Example1{
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int numOne=10;
}
class Example2 implements Example1{
public void display1(){
System.out.println("Num1="+numOne);
}
}
class Demo{
public static void main(String args[]){
Example2 obj=new Example2();
obj.display1();
}
}

:4مورد
interface A {
}

. شودimplements ، interface  می تواند بهAbstract  کالس//
. شودimplements ، abstract  نمی تواند به کالسInterface//

abstract class B {
}
:5مورد
interface A {
}

. استفاده می شودabstract  برای اعالن کالسabstract  کلمه کلیدی//
. استفاده می شودinterface  برای اعالن یکinterface  کلمه کلیدی//

abstract class B {
}
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 مورد  6همان مورد  2می باشد که به گونه دیگر بیان کردیم.
مورد:7
{ interface A
}
{ interface B
}
{ interface C
}
{ interface D
}
{ abstract class E

 //یک کالس می تواند تنها یک کالس  abstractرا به ارث ببرد.

}

 //یک کالس می تواند به هر تعداد  Interfaceرا  implementsکند.
{ class F extends E implements A, B, C, D
}

پیروز و موفق باشید

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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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!!!!!

بازدید ازکانال
بازدید از سایت
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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