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 נספח

 הורשה

 

 פעולות עוברות בירושה

 ToStringהפעולה  .1

 Cardהמחלקה קלף 

 נכתוב את המחלקה המגדירה עצם מסוג קלף.

  תכונות המחלקה:

 )מחרוזת המתארת את צורת הקלף )תלתן, מעוין, לב, עלה 

  נסיך  11)כולל( המהווה את ערך הקלף   13 - 1מספר שלם בתחום =J ,12  מלכה =Q ,13  מלך =K 

 (.14חליט שערכו יהיה הוא הקלף החזק ביותר, לכן נ Aיש משחקים שבהם האס ) 

 פעולות המחלקה:

 כותרת הפעולה תיאור הפעולה

 vlaue  Card (string shape, int value)וערכו  shapeפעולה בונה המחזירה קלף שצורתו 

 ()string GetShape פעולה המחזירה את צורת הקלף

 ()int GetValue פעולה המחזירה את ערך הקלף

 .Setקלף המשחק לא יכול לשנות את ערך תכונותיו ולכן לא נגדיר לו פעולות 

 נכתוב בתכנית את קטע התכנית הבא:
public class Play  

{ 

 public static void Main(string[] args)  

 { 

  Card c1 = new Card (3, "heart"); // 3 לב 

  Card c2 = new Card (5, "club"); // 5 תלתן 

   

  Console.WriteLine(c1.ToString()); 

  Console.WriteLine(c2.ToString()); 

 } 

} 

 . האם תתקבל שגיאה?Cardלא מופיעה במחלקה  ToStringהפעולה  :חשוֹב 

 CardProject.Card הרצת התכנית מראה שלא היתה שגיאה והפלט שהתקבל הוא: 

  CardProject.Card 

 .שם המחלקהמחרוזת המכילה את אין כאן שגיאה, הפלט שהתקבל הוא   

 

 אם נרשום בתכנית את שם העצם ואחריו נקודה, יתר על כן:  
 נגלה שהעצם מאפשר הרבה פעולות נוספות שלא אנחנו כתבנו 

 .(ToString)ביניהן גם הפעולה 
 ? היכן הן נכתבו?איך הן התווספו למחלקה
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 Object  בסיס בשם מחלקתאוטומטית מ יורשיםכל העצמים שאנו כותבים 

 כשמחלקה המגדירה עצם יורשת ממחלקה אחרת היא יורשת את כל התכונות ואת
 (בסיסלמחלקת ההנגזרת  המחלקמה)הורשה מסומנת ע"י משולש וחץ  כל הפעולות של המחלקה המורישה.

 Base class  בסיס-תמחלקהמחלקה ממנה יורשים נקראת 
 Derived class נגזרת-מחלקההמחלקה היורשת נקראת 

 המחלקה היורשת יכולה להשתמש בפעולות שירשה כאילו היו פעולות שהיא עצמה 
 את הפעולות שירשה. (override)להגדיר מחדש הגדירה, אבל היא יכולה גם 

 העצם אינה מעניינת אותנו, נגדיר מחדש את  שם המחלקה שלמכיוון ש
 .)מצב העצם = ערכי התכונות( מצב העצםכך שתחזיר מחרוזת המתארת את  ToStringהפעולה 

 
/** 

 הקלף מצב את המתארת מחרוזת המחזירה פעולה * 

 */ 

public override string ToString() 

{ 

 string str = this.value+ "-" + this.shape[0]; 

 return str; 

} 

 

 Equalsהפעולה  .2

 נוסיף לתכנית פעולה היוצרת ומחזירה קלף אקראי:

 
public static string [] arrShapes = {"Club", "Diamond", "Heart", "Spade"}; 

public static Random rnd = new Random(); 

  

 --- פעולה בונה המחזירה קלף ---//

public static Card GetCard () 

{ 

 int val = rnd.Next (13)+2; //  14ערכו של האס הוא  

 int sp = rnd.Next (4); // הצורות שבמערך הצורות 4-אחת מ  

   

 Card c = new Card (val, arrShapes[sp]); 

 return c; 

} 

 

public static void Main(string [] args) 

{ 

 Card c1 = GetCard(); 

 Card c2 = GetCard(); 

   

 while (c2.Equales(c1)) 

  c2 = GetCard(); 

 : 

} 

 .(static) עצמים של המחלקהובמערך מחרוזות, שניהם  Randomהפעולה נעזרת באובייקט 

base class: 

Object 

derived class: 

MyClass 
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אם נריץ את התכנית מספיק פעמים, סביר שהמחשב יגריל בשלב מסוים קלף שכבר קיים. כדי למנוע זאת )אנו 
 .Object -שקיבלנו בירושה מ Equalsמשחקים בחפיסת קלפים אחת(, נשתמש בפעולה 

הפעולה משווה את כתובות האובייקטים בזיכרון ולא את תוכנם, לכן עלינו להגדיר את  Equalsהפעולה  הבעיה:
 מחדש:

/** 

 פעולה המחזירה אמת אם הקלף הנוכחי זהה לקלף האחר ושקר אחרת * 

 */ 

public override bool Equales(Card c) 

{ 

 if (this.value == c.value && this.shape.Equals(c.shape)) 

  return true; 

 return false; 

} 

 
this.shape הוא אובייקט מסוג מחרוזת. מחרוזת יורשת אף היא מ- Object  אלא שהמחלקהString  הגדירה

 של מחרוזת. Equalsולכן המחרוזת מפעילה את הפעולה מחדש את הפעולה, 
 
 

 בתכנית? staticפעולה כאו  Cardהאם במחלקה  ,Equalsבאיזו מחלקה יש להגדיר את הפעולה  :חשוֹב 

. אם כך Object -אותה היא ירשה מ Equalsכבר מכילה את הפעולה  Cardכאמור, המחלקה  
 .ToStringממש כפי שעשינו עם הפעולה  Cardנגדיר אותה מחדש במחלקה 

  

 stringשל המחלקה  Equalsשימוש בפעולה 
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 נגזרתה חלקהמהו  בסיסה מחלקת

 Rectangleהמחלקה מלבן 

  תכונות המחלקה:

  שני מספרים ממשיים המייצגים את אורךlength   ורוחבwidth .המלבן 

 פעולות המחלקה:

 כותרת הפעולה תיאור הפעולה

 width  Rectangle (double length, double width)ורוחבו  lengthפעולה בונה המחזירה מלבן שאורכו 

 () double GetLength פעולה המחזירה את אורך המלבן

 () double GetWidth פעולה המחזירה את רוחב המלבן

 length void SetLength (double length) -פעולה המשנה את אורך המלבן ל

 width void SetWidth (double width) -פעולה המשנה את רוחב המלבן ל

 ()double Area פעולה המחזירה את שטח המלבן

 ()Double Perimeter פעולה המחזירה את היקף המלבן

זהה למצב המלבן  rפעולה המחזירה אמת אם מצב המלבן  
 הנוכחי, ושקר אחרת

bool Equals (Rectangle  r) 

 ()string ToString פעולה המחזירה מחרוזת המתארת את מצב המלבן הנוכחי

 

 כתבנו תכניות המבוססות על המחלקה מלבן. שימוש במחלקות מוכנות – 11בפרק 

 

 ColoredRectangleהמחלקה מלבן צבעוני    -הרחבת המחלקה  

 נרצה להוסיף צבע למלבן. –ברצוננו להוסיף למחלקה מלבן תכונות נוספות, למשל 
 נוכל לכתוב מחלקה חדשה ולהעתיק לתוכה את כל הפעולות )שכפול קוד(

 .נגזרת מחלקהאת המחלקה הקיימת, וליצור לה   להרחיבונוכל 

 

 מחרוזת המגדירה את צבע המלבן.  תכונות נוספות:

 פעולות המטפלות בצבע המלבן. הפעולות הנוספות:

 

 כותרת הפעולה תיאור הפעולה

 ()string GetColor פעולה המחזירה את צבע המלבן

 void SetColor (string color) המלבן המשנה את צבעפעולה 
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 המחלקה:-כותרת תת
public class ColoredRectangle : Rectangle 

 .מוסיפה תכונות( את מחלקת העל : מפרטת,)יורשת מרחיבהמודיע שהמחלקה הנוכחית ( נקודתייםהסימן : )
 את המחלקה מלבן(. הצבעוני  מרחיב-)המחלקה מלבן

מחלקת הבסיס מתארת אובייקט באופן כללי. המחלקה הנגזרת מרחיבה את האובייקט, מציגה יותר מידע על 
 בסיסי, תיבה מוסיפה נפח )גובה( למלבן הבסיסי וכד'.מלבן צבעוני מוסיף צבע למלבן הלדוגמה: האובייקט. 

 

 תכונות המחלקה:

 כאמור, המלבן הצבעוני יורש ממלבן, מכאן שהוא קיבל את כל התכונות וכל הפעולות של מלבן.
 המחלקה רק את התכונות הנוספות, במקרה שלנו זוהי תכונת הצבע:-ולכן נגדיר בתת

private string color; 

 

 הבונה:הפעולה 

בן צבעוני נשלח את כל להתכנית המשתמשת במחלקה מלבן צבעוני אינה יודעת שיש הורשה, ולכן ביצירת מ
 הפרמטרים הדרושים: אורך, רוחב וצבע המלבן.

בסיס עם הפעולות מחלקת הבמפעילה את הפעולה הבונה  ,התכונותכל הפעולה הבונה מקבלת כפרמטר את 
תכנות  5)הרחבה על הנושא ביחידה את התכונות הנוספות של המחלקה הנגזרת.  המוגדרות במחלקת הבסיס ומאתחלת

 מונחה עצמים(.

 מבנה כותרת הפעולה הבונה של המחלקה הנגזרת:

public DerivedClassName (רשימת התכונות המלאה) : base (רשימת התכונות של מחלקת הבסיס) {…} 

 

 

 
 
public ColoredRectangle (double length, double width, string color) :   
          base(length, width) 
{ 
 this.color = color; 
} 
 

 :  שים 

  בפעולה תואם את סדר קבלת הפרמטרים  למחלקה הנגזרת חייב להיותסדר העברת הפרמטרים
  .הבסיסבמחלקת הבונה ש

המחלקה -יש יותר מפעולה בונה אחת )העמסת פעולות(, נוכל להגדיר גם בתת הבסיסאם למחלקת 
פרמטרים המספר כך ש  base)פרמטרים(  כיל הכותרתתבכל פעולה כך שיותר מפעולה בונה אחת, 

 פעולה בונה שברצוננו להפעיל.פרמטרים בהמספר את  םתוא

 נגזרתקה ההתכונות שהוגדרו במחל גוף הפעולה הבונה יכיל הוראות לאתחול. 

 
  

 מילה שמורה  base שם המחלקה הנגזרת
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 לתכונות החדשות: Set -ו  Get  פעולות

 Set -ו Get, כלומר, המלבן הצבעוני ירש את פעולות בסיסירשה את כל הפעולות של מחלקת ה הנגזרת המחלקה
)ראו פעולות  המלבן. כל שנותר לעשות זה להוסיף את הפעולות המטפלות בצבעשל רוחב האורך ותכונות הל

 .הממשק(

 

 :ToStringהפעולה 

המחלקה מלבן צבעוני רוצה  .Object -שקיבלה בירושה מ ToStringהמחלקה מלבן הגדירה מחדש את הפעולה 
 . גם את תכונת הצבעאת מצב התכונות שירשה ולהציג 

 ()base.ToString   :במחלקה מלבן פעולה הקיימתה נזמן אתבמקום להגדיר מחרוזת חדשה לכל התכונות, 
 :צבע(ה)ערך תכונת את התוספת  שהוחזרהשרשר למחרוזת נו

public string ToString() 

{ 

 return base.ToString() + " color: " + this.color; 
} 

 השוואת מלבנים צבעוניים:

מקבלת מלבן חדש ומשווה את המלבן הנוכחי למלבן האחר.  - equalsהמחלקה מלבן הגדירה מחדש את הפעולה 
 .צבעוני-מלבןולא מסוג  מלבןהבעיה: הפעולה משווה עצמים מסוג 

 החלפת הרשאות גישה לתכונות

הן מוכרות כך ש private עם הרשאתניסיון לגשת לתכונות המלבן מעוררת בעיה שכן התכונות הוגדרו 
המחלקה היורשת קיבלה בירושה תכונות אבל היא לא יכולה לגשת  ,רק במחלקה בה הן הוגדרו. כלומר

 אליהן.

גלויות  ,, כלומרprotected -ל private -מ תכונות במחלקת העלשל ה רשאת הגישההפתרון:  נשנה את ה
 ולכל המחלקות היורשות ממנה, אבל מוסתרות מכל המחלקות האחרות. רק למחלקה עצמה 

 
public class Rectangle 

{ 

 protected double length, width; 
 : 

} 

 עתה תוכל המחלקה היורשת להשוות את כל התכונות:
public bool Equals (ColoredRectangle r) 

{ 

 return (this.length == r.length && this.width == r.width ||  

     this.length == r.width && this.width == r.length) && 

     this.color.Equals(r.color); 

} 

 

 

 

 

 

לבנים זהים הם מלבנים שבהם האורך והרוחב שווים זה מ
 האורך מתחלף ברוחב -לזה או בהצלבה 
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 פולימורפיזם על קצה המזלג  

 

המחלקה מלבן ושרשרנו לה את של   ToStringשל המלבן הצבעוני, השתמשנו בפעולה   ToStringראינו שבפעולה 
של מחלקת העל  Equalsערך התכונה צבע שהתווספה במחלקה היורשת.  האם לא נוכל להשתמש גם כאן בפעולה 

 מלבן ??
 

  public boolean Equals (Rectangle r)  במחלקה מלבן מקבלת כפרמטר מלבן אחר: Equalsהפעולה 
 public boolean Equals (ColoredRectangle r) המחלקה מקבלת כפרמטר מלבן צבעוני:-של תת Equalsהפעולה 

 
 , נצטרך להמיר תחילה את המלבן הצבעוני לעצם מסוג מלבן.בסיסכדי להשתמש בפעולה של מחלקת ה

 
public boolean Equals (ColoredRectangle r) 

{ 

 Rectangle r1 = (Rectangle)this; //  העצם הנוכחי לטיפוס מלבןהמרת  

 Rectangle r2 = (Rectangle)r; // המרת העצם האחר לטיפוס מלבן 

   

 return r1.Equals(r2) && this.color.Equals(r.color); 

} 

 

( של עצמים צורתיות-רב) פולימורפיזםהמרה של עצם לטיפוס מחלקת העל שלו הינה חלק מתכונות הפעולת ה
 .(5)חלופה של יחידה  תכנות מונחה עצמים הלימוד והיא נלמדת בהרחבה ביחידת

 
  

 (base -אין צורך ב)השוואת שני עצמים מסוג מלבן 

 
 העשרה
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 :מלבןקוד המחלקה 
/* 

 *   Rectangle - המחלקה 

 */ 

public class Rectangle 

{ 

 protected double length, width; 

 

 public Rectangle(double length, double width) 

 { 

  this.length = length; 

  this.width = width; 

 } 

 

 /*  פעולה המחזירה את אורך המלבן  */ 

 public double GetLength() 

 { 

  return this.length; 

 } 

 

 /*  פעולה המחזירה את רוחב המלבן  */ 

 public double GetWidth() 

 { 

  return this.width; 

 } 

 

 /* length פעולה המשנה את אורך המלבן להיות */ 

 public void SetLength(double length) 

 { 

  this.length = length; 

 } 

 

 /* width פעולה המשנה את רוחב המלבן להיות */ 

 public void SetWidth(double width) 

 { 

  this.width = width; 

 } 

  

 /* 

  פעולה המחזירה אמת אם המלבן הנוכחי זהה   *  

   בתכונותיו למלבן האחר ושקר אחרת          *  

  */ 

 public override bool Equals (Rectangle r) 

 { 

  return this.length == r.length && this.width == r.width ||  

    this.length == r.width && this.width == r.length; 

 } 

 

  

 /* 

 פעולה המחזירה מחרוזת המתארת את מצב העצם *  

  */ 

 public override string ToString() 

 { 

  return "length: " + this.length + " ,  " + "width: " + this.width; 

 } 

} 
  

 לבנים זהים הם מלבנים שבהם מ
 האורך והרוחב שווים זה לזה 

 האורך מתחלף ברוחב -או בהצלבה 
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 :צבעוני-מלבןקוד המחלקה 
/* 

 *      ColoredRectangle  המחלקה 

 *  (Rectangle המחלקה הנגזרת של מחלקת הבסיס) 

 */ 

 

public class ColoredRectangle : Rectangle 

{ 

 private string color; 

 

 /* 

 בונה פעולה  *  

  */ 

 public ColoredRectangle(double length, double width, string color) 

 { 

  super(length, width);   

  this.color = color; 

 } 

 

 /* 

 פעולה המחזירה את צבע המלבן  *  

  */ 

 public string GetColor() 

 { 

  return this.color; 

 } 

 

 /* 

 פעולה המשנה את צבע המלבן  *  

  */ 

 public void SetColor(string color) 

 { 

  this.color = color; 

 } 

  

 /* 

  פעולה המחזירה אמת אם המלבן הנוכחי זהה   *  

   בתכונותיו למלבן האחר ושקר אחרת          *  

  */ 

 public bool Equals (ColoredRectangle r) 

 { 

  Rectangle r1 = (Rectangle)this; 

  Rectangle r2 = (Rectangle)r; 

   

  return r1.Equals(r2) && this.color.Equals(r.color); 

 } 

  

 /* 

 פעולה המחזירה מחרוזת המתארת את מצב העצם *  

  */ 

 public new string ToString() 
 { 

  return base.ToString() + " color: " + this.color; 

 } 

} 

, ולכן לא תכלולנה Objectבמחלקה הנגזרת אינן מגדירות מחדש את הפעולות של  Equals -ו ToStringהפעולות 
 new. לעומת זאת הן מגדירות מחדש את הפעולות במחלקת הבסיס, ולכן נוסיף את המילה overrideאת המילה 

לכותרת הפעולה על מנת "להסתיר" את המימוש של מחלקת הבסיס ולאפשר את המימוש החדש במחלקה 
  הנגזרת.
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 תכנית בדיקה למחלקת העל ולתת המחלקה:
public class ChkRect 

{ 

 public static void Main(string[] args) 

 { 

 --- יצירת עצמים מסוג מחלקת העל מלבן ---//  

  Rectangle r1 = new Rectangle (3, 5); 

  Rectangle r2 = new Rectangle (5, 3); 

  Rectangle r3 = new Rectangle (3, 8); 

   

  Console.WriteLine ("r1: " + r1); 
  Console.WriteLine ("r2: " + r2); 
  Console.WriteLine ("r3: " + r3); 
  Console.WriteLine (); 
   

  if (r1.Equals(r2)) 

   Console.WriteLine ("r1 is equals r2"); 
  else 

   Console.WriteLine ("r1 is NOT equals r2"); 
   

  if (r1.Equals(r3)) 

   Console.WriteLine ("r1 is equals r3"); 
  else 

   Console.WriteLine ("r1 is NOT equals r3"); 
   

  if (r2.Equals(r3)) 

   Console.WriteLine ("r2 is equals r3"); 
  else 

   Console.WriteLine ("r2 is NOT equals r3");   

  Console.WriteLine (); 
   

צבעוני-מלבןיצירת עצמים מסוג תת המחלקת  ---//  --- 

  ColoredRectangle r4 = new ColoredRectangle (5, 7, "Red"); 

  ColoredRectangle r5 = new ColoredRectangle (7, 7, "Navy"); 

  ColoredRectangle r6 = new ColoredRectangle (7, 5, "Red"); 

   

  Console.WriteLine ("r4: " + r4); 
  Console.WriteLine ("r5: " + r5); 
  Console.WriteLine ("r6: " + r6); 
  Console.WriteLine (); 
   

  if (r4.Equals(r5)) 

   Console.WriteLine ("r4 is equals r5"); 
  else 

   Console.WriteLine ("r4 is NOT equals r5"); 
   

  if (r4.Equals(r6)) 

   Console.WriteLine ("r4 is equals r6"); 
  else 

   Console.WriteLine ("r4 is NOT equals r6"); 
   

  if (r5.Equals(r6)) 

   Console.WriteLine ("r5 is equals r6"); 
  else 

   Console.WriteLine ("r5 is NOT equals r6"); 
 } 

} 
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 ---------- פלט התכנית -----------*/

 

r1: length: 3.0 ,  width: 5.0 

r2: length: 5.0 ,  width: 3.0 

r3: length: 3.0 ,  width: 8.0 

 

r1 is equals r2 

r1 is NOT equals r3 

r2 is NOT equals r3 

 

r4: length: 5.0 ,  width: 7.0color: Red 

r5: length: 7.0 ,  width: 7.0color: Navy 

r6: length: 7.0 ,  width: 5.0color: Red 

 

r4 is NOT equals r5 

r4 is equals r6 

r5 is NOT equals r6 

*/ 

 

 

 

 

 


