زنگ سیشارپ – قسمت چهل و سوم
ًَضتِی هسعَد درٍیطیاى

لیٌک هستقین ایي هطلة در ٍبتارگت

در قسوتّای قثل تا ارثتری آضٌا ضذیذ ،در ایي قسوت تا  Interfaceکِ یکی از هْنتریي ٍیژگیّای سیضارج است،
آضٌا هیضَیذ .یک

interface

هزوَعِای از هتذّا را تعریف هیکٌذ کِ تَسط یک کالس اررا خَاٌّذ ضذ .یک

ّ interfaceیچ هتذی را اررا ًویکٌذ ،از ایيرٍ interface ،یک سازُی کاهالً هٌطقی است کِ فقط ًطاىدٌّذُی قاتلیت
ٍ عولکرد است ٍ ّیچ قسوت اررایی ًذارد.

Interfaces
تعضی هَاقع در ترًاهًَِیسی ضیگرا تعریف ایٌکِ یک کالس چِ کاری را تایذ اًزام دّذ ،هیتَاًذ هفیذ تاضذ اها ایٌکِ
ایيکار را تِ چِ رٍضی اًزام هیدّذ هْن ًیست .ضوا پیص از ایي تا ایي چٌیي ًوًَِای کِ ً abstract methodام داضت
آضٌا ضذیذ .یک  abstract methodهتذی را تا یک  ٍ return typeیک ًام ،تعریف هیکٌذ اها چیسی را اررا ًویکٌذ
تلکِ  derived classتایذ ّ abstract methodایی کِ در  base classتعریف ضذُاًذ را اررا کٌذ .از ایيرٍ،
 methodهطخص کٌٌذُی  interfaceیک هتذ است ًِ ،قسوت اررایی .اگرچِ ٍ abstract classes

abstract

abstract methods

هفیذ ٍ کارتردی ّستٌذ اها هیتَاى ایي هفَْم را تِ ضکل کاهلتری ًیس تیاى کرد .در سیضارج ،ضوا هیتَاًیذ

interface

یک کالس را تِطَر کاهل از تخص اررایی آى رذا کٌیذ کِ ایي کار تَسط کلوِی کلیذی  interfaceاًزام هیضَد.
 Interfaceاز ًظر  syntaxهتطاتِ تا  abstract classاست .در ً interfaceیس هتذّا تذًِ ًذارًذ ٍ ایي تذیي هعٌی است کِ
در  interfaceهتذّا اررا ًویضًَذ Interface .هطخص هیکٌذ کِ چِ کاری تایذ اًزام ضَد اها تِ چگًَِگی اًزام ضذى
آى اّویت ًویدّذ ٍ ضوا ّرطَر کِ هایل ّستیذ هتذ هَرد ًظر را اررا هیکٌیذٌّ .گاهیکِ یک

interface

تعریف

هیضَدّ ،ر تعذاد کالس کِ ضوا هذ ًظر داریذ هیتَاًٌذ ایي  interfaceرا اررا کٌٌذّ .وچٌیي یک  classهیتَاًذ تِ تعذاد
دلخَاُ  interfaceاررا کٌذ.
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ترای اررای یک  ،interfaceکالس تایذ تذًِی هتذّای تعریف ضذُ در  interfaceرا فراّن آٍردّ .ر کالس ،آىطَر کِ
تخَاّذ ترای اررای ایي هتذّا (تذًِّایی کِ در کالس خَدش ترای هتذّای  interfaceآهادُ کردُ است) اقذام هیکٌذ.
تٌاترایي دٍ کالس هیتَاًٌذ یک  interfaceرا تِ رٍشّای هختلفی اررا کٌٌذ اها ّردٍ کالس ضاهل توام هتذّایی کِ در
 interfaceهطخص ضذُ است ،هیتاضٌذ .تا استفادُ از  ،interfaceسیضارج تِ ضوا ارازُ هیدّذ رٌثِی

One Interface,

 Multiple Methodاز  polymorphismرا تِکار گیریذ.
 Interfaceتَسط کلوِی کلیذی  interfaceتعریف هیضَد .در زیر فرم سادُ ضذُی یک  interfaceرا هیتیٌیذ:
{ interface name
;)ret-type method-name1(param-list
;)ret-type method-name2(param-list
// ...
;)ret-type method-nameN(param-list
}

اسن

interface

تَسط

name

هطخص هیضَد .هتذّا ًیس تَسط

type

ً ،returnام ٍ پاراهترّا ( )signatureتعریف

هیضًَذ .ایي هتذّا در ٍاقع ّ abstract methodستٌذّ .واىطَر کِ پیصتر رکر ضذ ،در  ،interfaceهتذّا تذًِی اررایی
ًذارًذ ٍ از ایيرٍ ،کالسی کِ

interface

دارد تایذ توام هتذّای تعریف ضذُ در

interface

را اررا کٌذ .در یک

 ،interfaceهتذّا ّ implicitly publicستٌذ .یعٌی تِصَرت پیصفرض ٍ خَدکار ّ publicستٌذ ٍ ضوا ارازُی تغییر ایي
حالت را ًذاریذ.
در زیر یک ًوًَِ از  interfaceرا هیتیٌیذ کِ هطخص کٌٌذُی  interfaceیک  classاست کِ یک سری عذد را تَلیذ
هیکٌذ:
public interface ISeries
{
int GetNext(); // return next number in series
void Reset(); // restart
void SetStart(int x); // set starting value
}

ًام ایي

interface

را

ISereis

استفادُ هیکٌٌذ تا تفاٍت

اًتخاب کردین .اگرچِ پیصًٍذ  Iضرٍری ًیست اها اکخر ترًاهًَِیساى از ایي پیصًٍذ

interface

را تا

class

هطخص سازًذ.

ISeries

تِصَرت

public

تعریف ضذُ است ،تٌاترایي

هیتَاًذ تَسط ّر کالسی ،در ّر ترًاهِای اررا ضَد.
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interface

عالٍُ تر هتذّا،

هیتَاًذ دارای

indexer ،property

ٍ

event

تاضذ .در حال حاضر تورکس تحج رٍی

 indexers ٍ methods, propertiesخَاّذ تَد .تا ّ eventا در هقاالت آیٌذُ آضٌا خَاّیذ ضذّ Interface .ا ًویتَاًٌذ
data member

داضتِ تاضٌذ .آىّا ّوچٌیي دارای

destructor ،constructor

operator methods

ٍ

ًیستٌذ ٍ ّیچ

عضَی ًویتَاًذ در آىّا تِصَرت  staticتعریف ضَد.

اجرای  interfaceها
زهاًیکِ یک

interface

تعریف هیضَد ،یک یا چٌذ کالس هیتَاًٌذ ایي

interface

را اررا کٌٌذ .ترای اررای یک

ً ،interfaceام آى را تعذ از ًام کالس (تِ ّواى طریقی کِ ًام  base classرا هیًَضتیذ) هیًَیسیذ.
فرم کلی کالسی کِ یک  interfaceرا اررا هیکٌذ تِ ضکل زیر است:
{ class class-name : interface-name
// class-body
}

در ایيراً ،ام آى

interface

کِ قرار است تَسط کالس اررا ضَد تا

interface-name

هطخص ضذُ استٌّ .گاهیکِ

کالسی هیخَاّذ یک  interfaceرا اررا کٌذ ،تایستی تِطَر کاهل آى  interfaceرا اررا کٌذ ٍ ًویتَاًذ فقط تخطی از
آى را ترای اررا اًتخاب کٌذ.
یک کالس هیتَاًذ تیطتر از یک

interface

را اررا کٌذ .ترای ایي هٌظَر ،پس از ًام کالس ،لیست اساهی

interface

ّای هَرد ًظر را تَسط کاها از ّن رذا هیکٌذ .یک کالس ّن هیتَاًذ از یک کالس دیگر ارثتری کٌذ ٍ ّن چٌذیي
interface

را اررا کٌذ .در ایي هَرد تایذ ًام

base class

را در اتتذای لیستی کِ تَسط کاها از ّن رذا کردُایذ ،قرار

دّیذ.
هتذّایی کِ  interfaceرا اررا هیکٌٌذ تایذ  publicتاضٌذ زیرا هتذّا درٍى  interfaceتِصَرت ّ implicitly publicستٌذ
ٍ از ایيرٍ اررای آىّا ًیس تایذ  publicتاضذّ .وچٌیي ٍ return type

signature

هتذّای اررایی تایذ دقیقاً تا هتذّای

تعریف ضذُ در  interfaceهطاتقت داضتِ تاضذ.
در زیر هخالی هیتیٌیذ کِ در آى
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public interface ISeries
{
int GetNext(); // return next number in series
void Reset(); // restart
void SetStart(int x); // set starting value
}
// Implement ISeries.
class ByTwos : ISeries
{
int start;
int val;
public ByTwos()
{
start = 0;
val = 0;
}
public int GetNext()
{
val += 2;
return val;
}
public void Reset()
{
val = start;
}
public void SetStart(int x)
{
start = x;
val = start;
}
}

 تَرِ کٌیذ کِ کالس.را اررا هیکٌذ

ISeries

توام هتذّای تعریف ضذُ در

ByTwos

 کالس،ّواىطَر کِ هیتیٌیذ

. را اررا کٌذ ٍ هزثَر تِ اررای توام آى استinterface ًویتَاًذ فقط تخطی از
:تِ ترًاهِی زیر تَرِ کٌیذ
using System;
public interface ISeries
{
int GetNext(); // return next number in series
void Reset(); // restart
void SetStart(int x); // set starting value
}
// Implement ISeries.
class ByTwos : ISeries
{
int start;
int val;
public ByTwos()
{
start = 0;
val = 0;
}
public int GetNext()

زنگ سیشارپ – قسمت چهل و سوم

Page 4

{
val += 2;
return val;
}
public void Reset()
{
val = start;
}
public void SetStart(int x)
{
start = x;
val = start;
}
}
// Demonstrate the ISeries interface.
class SeriesDemo
{
static void Main()
{
ByTwos ob = new ByTwos();
for (int i = 0; i < 5; i++)
Console.WriteLine("Next value is " +
ob.GetNext());
Console.WriteLine("\nResetting");
ob.Reset();
for (int i = 0; i < 5; i++)
Console.WriteLine("Next value is " +
ob.GetNext());
Console.WriteLine("\nStarting at 100");
ob.SetStart(100);
for (int i = 0; i < 5; i++)
Console.WriteLine("Next value is " +
ob.GetNext());
}
}
/* Output
Next
Next
Next
Next
Next

value
value
value
value
value

is
is
is
is
is

2
4
6
8
10

Resetting
Next value
Next value
Next value
Next value
Next value

is
is
is
is
is

2
4
6
8
10

Starting at 100
Next value is 102
Next value is 104
Next value is 106
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Next value is 108
Next value is 110
*/

، ترای هخال.را اررا کٌٌذ کِ ایي اهر تسیار رایذ است

interface

کالسّا هیتَاًٌذ تِهٌظَر افسایص قاتلیتضاى ًیس

: ًیس استGetPrevious()  ضاهل هتذ رذیذ،interface  را در زیر هیتیٌیذ کِ عالٍُ تر اعضایByTwos ًسخِی دیگری از
// Implement ISeries and add GetPrevious().
class ByTwos : ISeries
{
int start;
int val;
int prev;
public ByTwos()
{
start = 0;
val = 0;
prev = -2;
}
public int GetNext()
{
prev = val;
val += 2;
return val;
}
public void Reset()
{
val = start;
prev = start - 2;
}
public void SetStart(int x)
{
start = x;
val = start;
prev = val - 2;
}
// A method not specified by ISeries.
public int GetPrevious()
{
return prev;
}
}

 است ٍ ازISeries  ًیازهٌذ اًزام تغییراتی در اررای هتذّای تعریف ضذُ درGetPrevious()  افسٍدى،ّواىطَر کِ هیتیٌیذ
 تغییرات یکپارچِ تِ ًظر رسیذُ ٍ تاعج خراب ضذى کذّای قثلی،ترای ایي هتذّا حاتت هیهاًذ

interface

ِآًزا ک

. استinterface  ایي یکی از هسایای.ًویضَد
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ِ دارین کPrimes  در زیر کالسی تِ اسن، ترای هخال. را اررا کٌذinterface پیصتر رکر ضذ کِ ّر کالسی هیتَاًذ یک
 در ایيرا کاهالً تاISeries  تَرِ کٌیذ کِ اررای. را اررا هیکٌذISeries interface ٍ ُدًثالِای از اعذاد اٍل را تَلیذ کرد
: هتفاٍت استByTwos  تَسطinterface اررای ایي
public interface ISeries
{
int GetNext(); // return next number in series
void Reset(); // restart
void SetStart(int x); // set starting value
}
// Use ISeries to implement a series of prime numbers.
class Primes : ISeries
{
int start;
int val;
public Primes()
{
start = 2;
val = 2;
}
public int GetNext()
{
int i, j;
bool isprime;
val++;
for (i = val; i < 1000000; i++)
{
isprime = true;
for (j = 2; j <= i / j; j++)
{
if ((i % j) == 0)
{
isprime = false;
break;
}
}
if (isprime)
{
val = i;
break;
}
}
return val;
}
public void Reset()
{
val = start;
}
public void SetStart(int x)
{
start = x;
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val = start;
}
}

ISeries

ٍ دًثالِی کاهالً ًاهرتَطی از اعذاد را تَلیذ کردُ اها ٌَّز ّردPrimes ٍ ByTwos ًِکتِی کلیذی ایيراست ک
. را اررا کٌذinterface  تٌاترایي ّر کالس آىطَر تخَاّذ هیتَاًذ یک.را اررا هیکٌٌذ
: دقت کٌیذinterface تِ دٍ هخال زیر ترای درک تْتر
:هخال

using System;
interface IValue
{
int Count { get; set; } // Property interface
string Name { get; set; } // Property interface
}
class Image : IValue // Implements interface
{
public int Count // Property implementation
{
get;
set;
}
string name;
public string Name // Property implementation
{
get { return this.name; }
set { this.name = value; }
}
}
class Article : IValue // Implements interface
{
public int Count // Property implementation
{
get;
set;
}
string name;
public string Name // Property implementation
{
get { return this.name; }
set { this.name = value.ToUpper(); }
}
}
class Program
{
static void Main()
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{
IValue value1 = new Image();
IValue value2 = new Article();
value1.Count++; // Access int property on interface
value2.Count++; // Increment
value1.Name = "Mona Lisa"; // Use setter on interface
value2.Name = "Resignation"; // Set
Console.WriteLine(value1.Name); // Use getter on interface
Console.WriteLine(value2.Name); // Get
}
}
/*
Out put
Mona Lisa
Resignation
*/

:هخال
using System;
public interface ITransactions
{
// interface members
void showTransaction();
double getAmount();
}
public class Transaction : ITransactions
{
private string tCode;
private string date;
private double amount;
public Transaction()
{
tCode = " ";
date = " ";
amount = 0.0;
}
public Transaction(string c, string d, double a)
{
tCode = c;
date = d;
amount = a;
}
public double getAmount()
{
return amount;
}
public void showTransaction()
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{
Console.WriteLine("Transaction: {0}", tCode);
Console.WriteLine("Date: {0}", date);
Console.WriteLine("Amount: {0}", getAmount());
}
}
class Tester
{
static void Main(string[] args)
{
Transaction t1 = new Transaction("001", "8/10/2012", 78900.00);
Transaction t2 = new Transaction("002", "9/10/2012", 451900.00);
t1.showTransaction();
t2.showTransaction();
Console.ReadKey();
}
}
/*
Output
Transaction: 001
Date: 8/10/2012
Amount: 78900
Transaction: 002
Date: 9/10/2012
Amount: 451900
*/

. را در قسوتّای تعذ دًثال کٌیذinterface اداهِی هثحج

.کلیِ حقَق هادی ٍ هعٌَی ترای ٍبسایت ٍبتارگت هحفَظ است
.استفادُ از ایي هطلة در سایر ٍبسایتّا ٍ ًطریات چاپی تٌْا تا رکر ٍ درد لیٌک هٌثع هزاز است
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