زنگ سیشارپ – قسمت چهلام
ًَضتِی هسؼَد درٍیطیاى

لیٌک هستمین ایي هطلة در ٍبتارگت

آیا سیشارپ یک زبان  strongly typedاست یا weakly typed؟!
احتواالً ایي اغطالحات را تیي ترًاهًَِیساى زیاد ضٌیذُایذ اها در ٍالغ ایي اغطالحات تیهؼٌی ّستٌذ ٍ تْتر است کِ از
گفتي آى اجتٌاب ٍرزیذٍ .یکیپذیا هؼاًی هتفاٍتی را ترای  strongly typedلیست کردُ کِ تؼذادی از آىّا یکذیگر را
ًمض هیکٌٌذّ .ر زهاى کِ دٍ ًفر در هَرد  weakly typed ٍ strongly typedغحثت هیکٌٌذ احتواالً هؼاًی هتفاٍتی از
ایي اغطالحات در رّيضاى ًمص تستِ است تٌاترایي ّردٍ ترداضت هتفاٍتی از ایي اغطالحات دارًذ ٍ از طرفی گواى
هیکٌٌذ کِ ّردٍ هٌظَرضاى یکساى است .در ٍالغ یک زتاى ًسثت تِ یک زتاى دیگر ،در غَرتیکِ در

type system

( type systemهجوَػِای از لَاًیي در زتاى ترًاهًَِیسی است کِ در غَرت ػذم پیرٍی از آىّا تا خطا هَاجِ خَاّیذ
ضذ) هحذٍدیت تیطتری را اػوال کٌذ ،تیطتر  strongly typedاست ٍ از طرف دیگر ،آى زتاى کِ هحذٍدیت کوتری در
 type systemدر همایسِ تا یک زتاى دیگر داردً ،سثت تِ آى زتاى ،تیطتر  weakly typedاست.
تٌاترایي گفتي ایيکِ آیا سیضارج (یا ّر زتاى دیگر)  strongly typedیا  weakly typedاست ،غحیح ًیست زیرا ایي
هَضَع تستگی تِ زتاًی کِ همایسِ را تا آى اًجام هیدّیذ ٍ ّوچٌیي تستگی تِ دیذ کسی کِ در ایي هَرد غحثت
هیکٌذ ،دارد ٍ ػوالً تْتر است تِجای استفادُ از ایي اغطالحات از هحذٍدیتّا ٍ ٍیژگیّای  type systemیک زتاى
غحثت کرد.

ادامهی مبحج ارثبری
تا ایيجا ها تٌْا از یک  ٍ base classیک  derived classاستفادُ هیکردین اها ضوا هیتَاًیذ در سلسلِهراتة ارثتری
ّر تؼذاد کِ هیخَاّیذ

base class

ٍ

derived class

داضتِ تاضیذّ .واىطَر کِ لثالً رکر ضذ ،یک

derived class

هیتَاًذ ترای یک کالس دیگر تِػٌَاى  base classدر ًظر گرفتِ ضَد.
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ٍ A  تِ ّوِی ػٌاغرC  آىگاُ کالسA  ّنB ٍ  ارثتری کٌذB  ازC ٍ  داضتِ تاضیذC ٍ B ،A ترای هثال اگر سِ کالس
. دسترسی داردB
:تِ هثال زیر تَجِ کٌیذ
using System;
class A
{
protected int Width;
protected int Height;
public A(int w, int h)
{
Width = w;
Height = h;
}
}
class B : A
{
protected string Style;
public B(string s, int w, int h)
: base(w, h)
{
Style = s;
}
}
class C : B
{
protected string Color;
public C(string c, string s, int w, int h)
: base(s, w, h)
{
Color = c;
}
public void Show()
{
Console.WriteLine("{0}, {1}: Width: {2} - Height: {3}", Style, Color, Width, Height);
}
}
class MyShape
{
static void Main()
{
C ob = new C("Red", "Rectangular", 500, 200);
ob.Show();
}
}
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ّواىطَر کِ هیتیٌیذ ،هتذ )( Showدر کالس  Cتِ ّوِی ػٌاغر کالس  B ٍ Aدسترسی دارد ٍ دلیل آى ایي است کِ
از

B

ٍ

B

از

A

ارثتری کردُ است .تا ایيکِ

C

هستمیواً از

A

C

ارثتری ًکردُ اها تِدلیل ٍجَد ایي زًجیرُی ارثتری،

کالس  Cکِ در آخر ایي زًجیرُ لرار دارد ّوِی ػٌاغر زًجیرُ را تِ ارث هیترد.

چه زمانی  constructorها فراخوانی میشوند؟
ضایذ در هثحج ارثتری ٍ سلسلِهراتة ارثتری ،ایي سَال ترایتاى تٍِجَد آهذُ تاضذٌّ ،گاهیکِ یک ضیء از
class

ساختِ هیضَد کذام

constructor

زٍدتر اجرا خَاّذ ضذ؟ درٍالغ در سلسلِهراتة ارثتری،

derived

constructor

ّا تِ

ترتیة از اتتذای زًجیرُی ارثتری اجرا خَاٌّذ ضذ.
تِ هثال زیر تَجِ کٌیذ:
;using System
class A
{
)(public A
{
;)"Console.WriteLine("Constructing A.
}
}
class B : A
{
)(public B
{
;)"Console.WriteLine("Constructing B.
}
}
class C : B
{
)(public C
{
;)"Console.WriteLine("Constructing C.
}
}
class InheritanceDemo
{
)(static void Main
{
;)(C ob = new C
}
}
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خرٍجی:

ّواىطَر کِ در خرٍجی هیتیٌیذ،

base class

جذا از

 derived classاست ٍ از طرفی تِدلیل ایيکِ  derived classػٌاغر  base classرا تِ ارث هیتردً ،یاز است کِ

base

کِ

base class

constructor

ّیچ اطالػی از

derived class

ّا از اتتذای زًجیرُ تا اًتْا ،تِ ترتیة ،اجرا ضذُاًذ .دلیل آى ایي است
ًذارد ٍ ّرگًَِ همذاردّی ٍ اجرای هَرد ًیاز در

 classهمذاردّیّا ٍ اجراّایاش را اًجام دادُ تاضذ .از ایيرٍ  base classتایستی زٍدتر اجرا ضَد.
در سیضارج،

reference variable

یک کالس در حالت ػادی ًویتَاًذ تِ اضیای کالسّای دیگر رجَع کٌذ .ترای

هثال تِ ترًاهِی زیر کِ دٍکالس در آى تؼریف ضذُ است تَجِ کٌیذ:
;using System
class A
{
;int x
)public A(int x
{
;this.x = x
}
}
class B
{
;int x
)public B(int x
{
;this.x = x
}
}
class IncompatibleRef
{
)(static void Main
{
;)A a = new A(10
;A a2
;)B b = new B(5
a2 = a; // OK, both of same type
// a2 = b; // Error, not of same type
}
}
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B

اگرچِ کالس

A

ٍ

هتغیری از ًَع

A

اختػاظ دّیذ زیرا ایي دٍ،

هحتَای یکساًی دارًذ ،اها در سیضارج ایي اجازُ را ًذاریذ کِ یک
type

reference

از ًَع

B

را تِ

هتفاٍتی ّستٌذ ( type systemزتاى سیضارج ایي اجازُ را تِ ضوا

ًویدّذ) .تٌاترایي اگر در ترًاهِی تاال ،خط کذ زیر را از حالت  commentخارج کٌیذ تا خطای  compile-timeهَاجِ
خَاّیذ ضذ:
// a2 = b; // Error, not of same type

در حالت کلی reference variable ،یک ضیء تٌْا هیتَاًذ تِ اضیایی از جٌس خَدش رجَع کٌذ اها سیضارج در ایي
هَرد یک استثٌا دارد ٍ آى ایي است کِ  reference variableیک  base classهیتَاًذ تِ توام اضیایی کِ از

base class

هطتك ضذُاًذ رجَع کٌذ .ایي استثٌا تِ ایي دلیل غحیح است کِ یک ًوًَِ از ً ،derived classوًَِای از  base classرا
در خَد دارد ٍ از ایيرٍ  base classهیتَاًذ تِ آى رجَع کٌذ.
تِ هثال زیر تَجِ کٌیذ:
;using System
class A
{
;public int a
)public A(int a
{
;this.a = a
}
}
class B : A
{
;public int b
)public B(int a, int b
): base(a
{
;this.b = b
}
}
class BaseRef
{
)(static void Main
{
;)A aOb = new A(5
;)B bOb = new B(3, 6
;A aOb2
aOb2 = aOb; // OK, both of same type
;)Console.WriteLine("aOb2.a: " + aOb2.a
aOb2 = bOb; // OK because B is derived from A

Page 5

زنگ سیشارپ – قسمت چهلام

;)Console.WriteLine("aOb2.a: " + aOb2.a
// A references know only about A members
aOb2.a = 10; // Ok
// aOb2.b = 20 // Error! A doesn't have a b member
}
}

در ایي ترًاهِ B ،از  Aارثتری کردُ است تٌاترایي خط کذ زیر:
aOb2 = bOb; // OK because B is derived from A

غحیح است زیرا یک ( base class referenceکِ در ایيجا  aOb2است) هیتَاًذ تِ یک  derived class objectرجَع
کٌذٌّ .گاهیکِ تِ  ،base class referenceیک  refenenceاز ضیء  derived classاختػاظ هیدّیذ ،در ًْایت ضوا
فمط تِ آى تخص کِ در  base classهطخع ضذُ است دسترسی داریذ .تِ ّویي دلیل است کِ  aOb2تا ایٌکِ تِ ضیء
رجَع هیکٌذً ،ویتَاًذ تِ  bدسترسی داضتِ تاضذ .ایي اهر هٌطمی است زیرا ّ base classیچ اطالػی ًذارد کِ

B

derived

 classچِ ػٌاغر دیگری را افسٍدُ است .تِ ّویي دلیل ًیس ،آخریي خط ترًاهِ  commentضذُ است.
یکی از هَلؼیتّایی کِ

derived class reference

تِ

base class variable

اختػاظ هییاتذ زهاًی است کِ

ّ constructorا در سلسلِهراتة ارثتری غذا زدُ هیضًَذّ .واىطَر کِ هیداًیذ یک کالس هیتَاًذ  constructorای
داضتِ تاضذ کِ یک ضیء از جٌس کالس خَدش را تِػٌَاى پاراهتر تگیرد .کالسّایی کِ از ایي کالس ارثتری کردُ
تاضٌذ هیتَاًٌذ از ٍیژگی رکر ضذُ در هثال لثل استفادُ کٌٌذ.
تِ هثال زیر دلت کٌیذ:
;using System
class TwoDShape
{
;double pri_width
;double pri_height
)(public TwoDShape
{
;Width = Height = 0.0
}
)public TwoDShape(double w, double h
{
;Width = w
;Height = h
}
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public TwoDShape(double x)
{
Width = Height = x;
}
// Construct a copy of a TwoDShape object.
public TwoDShape(TwoDShape ob)
{
Width = ob.Width;
Height = ob.Height;
}
public double Width
{
get { return pri_width; }
set { pri_width = value < 0 ? -value : value; }
}
public double Height
{
get { return pri_height; }
set { pri_height = value < 0 ? -value : value; }
}
public void ShowDim()
{
Console.WriteLine("Width and height are " +
Width + " and " + Height);
}
}
// A derived class of TwoDShape for triangles.
class Triangle : TwoDShape
{
string Style;
public Triangle()
{
Style = "null";
}
public Triangle(string s, double w, double h)
: base(w, h)
{
Style = s;
}
public Triangle(double x)
: base(x)
{
Style = "isosceles";
}
// Construct a copy of a Triangle object.
public Triangle(Triangle ob)
: base(ob)
{
Style = ob.Style;
}
public double Area()
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{
return Width * Height / 2;
}
public void ShowStyle()
{
Console.WriteLine("Triangle is " + Style);
}
}
class Shapes7
{
static void Main()
{
Triangle t1 = new Triangle("right", 8.0, 12.0);
// Make a copy of t1.
Triangle t2 = new Triangle(t1);
Console.WriteLine("Info for t1: ");
t1.ShowStyle();
t1.ShowDim();
Console.WriteLine("Area is " + t1.Area());
Console.WriteLine();
Console.WriteLine("Info for t2: ");
t2.ShowStyle();
t2.ShowDim();
Console.WriteLine("Area is " + t2.Area());
}
}

:خرٍجی

. ساختِ ضذُ است از ایيرٍ تا آى یکساى استt1  ازt2 ،ِدر ایي ترًاه
: دلت کٌیذTriangle  کالسconstructor ِت
public Triangle(Triangle ob) : base(ob) {
Style = ob.Style;
}
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ایي

constructor

یک ضیء از ًَع

Triangle

constructor

دریافت هیکٌذ ٍ از طریك  ،baseایي ضیء را تِ

کالس

 TwoDShapeهیفرستذ:
{ )public TwoDShape(TwoDShape ob
;Width = ob.Width
;Height = ob.Height
}

ًکتِ ایيجا است کِ  TwoDShapeاًتظار دارد یک ضیء از جٌس  TwoDShapeدریافت کٌذ اها )( Triangleیک ضیء از
ًَع

Triangle

reference
reference

تِ آى دادُ استّ .واىطَر کِ گفتِ ضذ ،ػلت ایيکِ ایي کذ کار هیکٌذ ایي است کِ

هیتَاًذ تِ یک ضیء
تفرستیذ کِ ایي

)(TwoDShape

derived class

reference

تٌْا آى تخطی از ضیء

رجَع کٌذ .تٌاترایي ّیچ هطکلی ًذارد کِ تِ

تِ ضیءای رجَع هیکٌذ کِ از کالس
derived class

TwoDShape

را هیسازد کِ ػٌاغر کالس

base class

)(TwoDShape

یک

ارثتری کردُ است.

TwoDshape

ّستٌذ ٍ تمیِی

لسوتّای ضیء  derived classتِ آى هرتَط ًیست.

 Overridingو متدهای Virtual

 ،Virtual methodهتذی است کِ تا کلوِیکلیذی

virtual

در

base class

تؼریف هیضَد.

Virtual method

تِضکلی

است کِ هیتَاًیذ آى را در  derived classهجذداً تؼریف کٌیذ .از ایيرٍّ ،ر  derived classهیتَاًذ ًسخِی اختػاغی
خَدش را از
virtual

virtual method

داضتِ تاضذّ .واىطَر کِ گفتِ ضذ،

تؼریف هیضَدٌّ .گاهیکِ یک

modifier

virtual method

استفادُ کٌیذ تٌاترایي پرٍسِ تؼریف هجذد

هیًاهینٌّ .گام

override

در

virtual method

derived class

virtual method

کردى یک هتذ ،تایذ اسن هتذ،

return type

در

در

base class

تا کلوِیکلیذی

هجذداً تؼریف هیضَد ،تایذ از
derived class

را

override

method overriding

ٍ پاراهترّای آى را هطاتك تا

virtual method

تٌَیسین.
تِ هثال زیر تَجِ کٌیذ:
;using System
class A
{
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public virtual void Hello()
{
Console.WriteLine("Hello() in A class.");
}
}
class B : A
{
public override void Hello()
{
Console.WriteLine("Hello() in B class.");
}
}
class C : A
{
public override void Hello()
{
Console.WriteLine("Hello() in C class.");
}
}
class MyClass
{
static void Main()
{
A a = new A();
B b = new B();
C c = new C();
a.Hello();
b.Hello();
c.Hello();
}
}

:خرٍجی

. را در لسوت تؼذ دًثال کٌیذoverriding ٍ virtual method اداهِی تحج

.کلیِ حمَق هادی ٍ هؼٌَی ترای ٍبسایت ٍبتارگت هحفَظ است
.استفادُ از ایي هطلة در سایر ٍبسایتّا ٍ ًطریات چاپی تٌْا تا رکر ٍ درج لیٌک هٌثغ هجاز است
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