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ιεραρχίες κλάσεων

� Στην Java (και γενικότερα στον αντικειµενοστρεφή

προγραµµατισµό) µπορεί από µία κλάση να 

δηµιουργηθεί µια νέα κλάση απόγονος που κληρονοµεί δηµιουργηθεί µια νέα κλάση απόγονος που κληρονοµεί 

όλα τα χαρακτηριστικά της αρχικής κλάσης

� Ο µηχανισµός αυτός ονοµάζεται κληρονοµικότητα 

(inheritance)

� Στην Java όλες οι κλάσεις κατάγονται (άµεσα ή έµµεσα) 

από µία κοινή κλάση πρόγονο:

– Την κλάση Object
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η βασική ιεραρχία κλάσεων της Java
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κληρονοµικότητα

� Η κλάση Object καθορίζει και υλοποιεί συµπεριφορά 

που υποστηρίζει κάθε κλάση της Java

– Είναι η πιο γενική κλάση– Είναι η πιο γενική κλάση

� Η κλάση Object, που είναι η πρώτη κλάση την 

ιεραρχία, και άλλες κλάσεις που βρίσκονται ψηλά 

στην ιεραρχία ορίζουν κατά κανόνα γενική 

συµπεριφορά (general behavior) για τις κλάσεις 

� Κλάσεις που βρίσκονται πιο χαµηλά στην ιεραρχία 

καθορίζουν πιο εξειδικευµένη συµπεριφορά
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οι όροι subclass και superclass

� subclass: Μια κλάση απόγονος (subclass) είναι 

µια κλάση που επεκτείνει µια άλλη κλάση. Κάθε 

subclass κληρονοµεί όλα τα χαρακτηριστικά των 

προγόνων (κλάσεων) της

� superclass: Αναφέρεται σε άµεσο πρόγονο αλλά 

και γενικότερα σε όλους τους προγόνους µιας 

κλάσης

– Για παράδειγµα, όλες οι κλάσεις της Java έχουν ως 
πρόγονο (πιθανόν µακρινό πρόγονο) την κλάση Object
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συµβατότητα τύπων

� Κάθε αντικείµενο µιας υποκλάσης είναι 

(συµβατό) αντικείµενο µε τις κλάσεις 

προγόνους τουπρογόνους του

� ∆ηλαδή κάθε αντικείµενο οποιασδήποτε 

κλάσης της Java είναι και αντικείµενο Object

– Το αντίστροφο δεν ισχύει
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τι κληρονοµείται

� Μια υποκλάση κληρονοµεί από τις κλάσεις 

προγόνους:

– Όλα τα µέλη που είναι– Όλα τα µέλη που είναι

� public

� protected

� package εάν είναι η υποκλάση στο ίδιο package
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τι δεν κληρονοµείται

� Οι constructors δεν κληρονοµούνται

– Μπορούµε όµως να τους καλέσουµε ρητά µε την 

εντολή super()εντολή super()

� Μέλη για τα οποία η υποκλάση ορίζει νέα 

µέλη µε το ίδιο όνοµα, κληρονοµούνται όµως 

δεν φαίνονται άµεσα στην υποκλάση
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σύνταξη

� Ο ορισµός µιας κλάσης απογόνου γίνεται όµοια µε τον 

ορισµό µιας απλής κλάσης µε την προσθήκη της λέξης 

κλειδί: extends και το όνοµα της superclass

� Παράδειγµα:

class Super { 

Number aNumber; 

} 

class Subbie extends Super {

Float aNumber; 

} 
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η κλάση απόγονος (subclass)

� Στις κλάσεις 

class Super { 

Number aNumber; 

} } 

class Subbie extends Super {

Float aNumber; 

} 

η Subbie ορίζοντας το µέλος aNumber “κρύβει (hides)” το 
µέλος aNumber της κλάσης προγόνου

� Η απόγονος κλάση µπορεί να προσπελάσει την aNumber ως 
εξής:

super.aNumber;
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υπερκάλυψη (override) µεθόδων

� Μια κλάση µπορεί να υπερκαλύψει µεθόδους που 

κληρονόµησε από τις κλάσεις προγόνους της.

� Μπορεί δηλαδή να ξαναορίσει όποιες θέλει (από � Μπορεί δηλαδή να ξαναορίσει όποιες θέλει (από 

αυτές που έχει κληρονοµήσει)

� Με τον τρόπο αυτό:

– Η κλάση απόγονος είναι αρκετά όµοια µε τις κλάσεις 
προγόνους, ενώ

– ταυτόχρονα διαφοροποιεί τη συµπεριφορά της όπου αυτό 
είναι απαραίτητο
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παράδειγµα υπερκάλυψης

� Όλες οι κλάσεις κληρονοµούν µια µέθοδο toString από την 
κλάση Object, που είναι πρόγονος όλων των (άλλων) κλάσεων

� Η βασική υλοποίηση της µεθόδου toString επιστρέφει απλά το 
όνοµα της κλάσης και τον κωδικό hash του αντικειµένουόνοµα της κλάσης και τον κωδικό hash του αντικειµένου

� Οι κλάσεις µπορούν να υπερκαλύψουν τη βασική µέθοδο 
toString ορίζοντας µια δική τους υλοποίηση

� Παράδειγµα: Η κλάση Stack µπορεί να έχει µια µέθοδο toString
που επιστρέφει σε String τη λίστα των περιεχοµένων της Stack
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υπερκάλυψη της toString()

public class Stack {

...

private Vector items;

// Υπερκάλυψη της µεθόδου toString

public String toString() {public String toString() {

int n = items.size();

StringBuffer result = new StringBuffer();

result.append("[");

for (int i = 0; i < n; i++) { 

result.append(

items.elementAt(i).toString());

if (i < n-1) result.append(",");

} 

result.append("]"); 

return result.toString(); } 

} 
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super.method()

� Η κλήση µιας µεθόδου της κλάσης προγόνου που 

έχει υπερκαλυφθεί µπορεί να γίνει µε τη λέξη κλειδί 

super:super:

� Παράδειγµα:

super.toString();
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η µέθοδος «final»

� Η κλήση µιας µεθόδου της κλάσης προγόνου που 

έχει υπερκαλυφθεί µπορεί να γίνει µε τη λέξη κλειδί 

super:super:

� Παράδειγµα:

super.toString();

� final µέθοδος

– Εάν µια µέθοδος δηλωθεί ως final δεν µπορεί να 
υπερκαλυφθεί !!

– final mymethod() { … }
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κληρονοµιά από την
κλάση Object

� Μέθοδοι που κληρονοµούνται από την κλάση Object

– Επιτρέπεται να υπερκαλυφθούν (Override)

� clone� clone

� equals/hashCode

� finalize

� toString

– ∆εν επιτρέπεται να υπερκαλυφθούν (είναι final): 

� getClass

� notify

� notifyAll

� wait
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Πηγές/Αναφορές

� The Java Tutorial, www.sun.com
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