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πολυµορφισµός

� Ο πολυµορφισµός (polymorphism)

– είναι µια έννοια που αφορά ιεραρχίες κλάσεων

δίνει τη δυνατότητα το ίδιο όνοµα µεθόδου να – δίνει τη δυνατότητα το ίδιο όνοµα µεθόδου να 

προκαλεί την εκτέλεση διαφορετικού κώδικα 

ανάλογα µε τον τύπο του ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ στο 

οποίο καλείται
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Παράδειγµα: Shape

� Παράδειγµα: Έστω µια αναφορά shape σε µια 

βασική κλάση Shape και µια µέθοδος calculateArea() 

της Shapeτης Shape

� Έστω ότι η αναφορά shape δείχνει σε ένα 

αντικείµενο square ή circle ή triangle που είναι όλα 

απόγονοι της κλάσης Shape

� Καλώντας τη µέθοδο shape.clalculateArea() 

ανάλογα µε τον τύπο του αντικειµένου στο οποίο 

δείχνει η αναφορά shape θα κληθεί η κατάλληλη 

µέθοδος υπολογισµού εµβαδού
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καθυστερηµένη δέσµευση
(late binding)

� Ο όρος binding ή linking αναφέρεται στη διαδικασία µε την 
οποία ένας µεταγλωττιστής (compiler) µεταφράζει την κλήση 
µιας µεθόδου σε εντολές (κώδικα κάποιας µηχανής) 
προγράµµατοςπρογράµµατος

� Ο όρος late binding αναφέρεται στη δυνατότητα του 
αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού για ορισµένες κλήσεις 
µεθόδων να µην καθορίζεται κατά τη διάρκεια της 
µεταγλώττισης (compilation) ποιες εντολές κώδικα µηχανής θα 
εκτελεστούν αλλά αυτό να καθορίζεται δυναµικά κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης µε βάση τον τύπο του αντικειµένου στο 
οποίο καλείται η µέθοδος.
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Παράδειγµα: Shape 1/3

abstract public class Shape {

abstract public double getArea();

}

public class Rectangle extends Shape {

private double height;

private double width;

public Rectangle(double height, double width) {

this.height = height;

this.width = width;

}

public double getArea() {

return area = height * width;

}

}
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Παράδειγµα: Shape 2/3

public class Triangle extends Shape {

private double height;

private double base;

public Rectangle(double base, double height) {public Rectangle(double base, double height) {

this.height = height;

this.base = base;

}

public double getArea() {

return area = height * base / 2;

}

}
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Παράδειγµα: Shape 3/3
...

Rectangle rectangle = new Rectangle (4, 12) ;

Triangle triangle = new Triangle(8, 10);

java.util.Random random = new java.util.Random();

Shape shape;    

if (random.nextBoolean()) {

shape = rectangle;shape = rectangle;

} else {

shape = triangle;

}

// Ποια υλοποίηση της calculateArea() πρέπει να 

// κληθεί στην παρακάτω εντολή;

System.out.println("Area := " + shape.calculateArea());

...
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