
Обектно-ориентирано програмиране на езика С#

За да бъде един програмен език обектно-ориентиран, той трябва не само да 
позволява работа с класове и обекти, но и да дава възможност за 
имплементирането и използването на принципите и концепциите на ООП: 
наследяване, абстракция, капсулация и полиморфизъм. 

-Капсулация (Encapsulation) 
-Скриване на ненужните детайли в класовете и предоставяне на прост и 
ясен интерфейс за работа с тях. 

- Наследяване (Inheritance) 
Технология на изграждане на йерархии от класове с цел подобряване
четимостта на кода и позволяване преизползване на функционалност. 

-Абстракция (Abstraction) 
-Виждане на един обект само от гледната точка, която ни интересува, и 
игнориране на всички останали детайли. 

-Полиморфизъм (Polymorphism) 
-Работа по еднакъв начин с различни обекти, които дефинират специфична 
имплементация на някакво абстрактно поведение. 

Основни принципи на ООП 
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Наследяването е основен принцип от обектно-ориентираното
програмиране. То позволява на един клас да "наследява" поведение и 
характеристики от друг, по-общ клас. 
Например лъвът е от семейство котки. Всички котки имат четири лапи, 
хищници са, преследват жертвите си. Тази функционалност може да се 
напише веднъж в клас Котка и всички хищници да я преизползват – като 
лъвът или тигър, пума, рис и т.н.

Наследяване (Inheritance) 

Наследяването в .NET става със специална структура при декларацията
на класа. В .NET и други модерни езици за програмиране един клас
може да наследи само един друг клас (single inheritance), за разлика
от C++, където се поддържа множествено наследяване (multiple
inheritance). Ограничението е породено от това, че при наследяване на
два класа с еднакъв метод е трудно да се реши кой от тях да се използва
(при C++ този проблем е решен много сложно). В .NET могат да се
наследяват множество интерфейси, за които ще говорим по-късно.

Класът, който наследяваме, се нарича клас-родител
или още базов клас (base class, super class). 

Дефиниране на наследяване в .NET 
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public class CatFamily // Пример за базов клас
{ 

private bool male;  
public CatFamily () : this(true) 
{ } 
public CatFamily (bool male) 
{ this.male = male; } 
public bool Male 
{ 

get { return male; } 
set { this.male = value; } 

} 
} 

Ето как изглежда базовият (родителски) клас CatFamily. В
него е дефиниран безаргументен конструктор CatFamily(),
едноаргументен конструктор CatFamily(bool male) и Male
свойството, което обслужва защитената променлива male.
Безаргументния конструктор, при създаване на обект чрез
него, извиква едноаргументния (с this(male)) и зарежда
чрез аргумента си стойността true в male.
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public class Lion : CatFamily // Пример за клас-наследник 
{

private int weight; 
public Lion(bool male, int weight) : base(male) 
{ this.weight = weight;} 
public int Weight 
{ 
get { return weight; } 
set { this.weight = value; } 
} 

} 

Ето как изглежда и класът-наследник Lion. В примера имаме
конструктор на класа Lion, който използва ключовата дума base.
Тя указва да бъде използван базовият клас и позволява достъп до
негови методи, конструктори и член-променливи. В случая с
base(male) се извиква едноаргументния конструктор на базовия
клас. С base.method(…) можем да извикваме метод на базовия
клас, да му подаваме параметри и да използваме резултата от
него. С base.field можем да вземем (прочетем) стойността на член-
променлива на базовия клас или да й присвоим друга стойност.
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При наследяване на един клас, конструкторите на наследника 
задължително трябва да извикат конструктор на базовия клас, 
за да може и той да инициализира член-променливите си. Ако
не го направим изрично, в началото на всеки наш конструктор 
компилаторът поставя извикване на базовия конструктор без 
параметри: ":base()".
Така например, ако е написан кодът:

Конструкторите при наследяване 

public class DerivedClass : BaseClass
{ 
public DerivedClass() 
} 

public class DerivedClass : BaseClass
{ 
public DerivedClass () : base() 
} 

Всъщност той реално ще изглежда така

Ако базовият клас няма
конструктор по 
подразбиране (без 
параметри) или този
конструктор е скрит, 
нашите конструктори
трябва да извикат
изрично някои от другите
конструктори на базовия
клас. Липсата на изрично
извикване предизвиква
грешка при компилация.
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Ако един клас има само невидими конструктори (private), то 
това означава, че той не може да бъде наследяван, както и че
никой не може да създава негови инстанции освен самият той. 

Можем да извикваме непренаписан метод от базовия клас и без 
base. Употребата на ключовата дума base е необходима само 
ако имаме пренаписан метод или променлива със същото име в 
наследения клас. 

base може да се използва изрично, за яснота. base.method(…) 
извиква метод, който задължително е от базовия клас. Такъв
код се чете по-лесно, защото знаем къде да търсим въпросния
метод. Ситуацията с this не е такава. this може да означава
както метод от конкретния клас, така и метод от който и да е 
базов клас. 
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public class AfricanLion : Lion // Пример за наследник на наследник
{ 
// Ако се коментира следващия конструктор с ":base(male, weight)" 
// то класът няма да се компилира. 

public AfricanLion(bool male, int weight) : base(male, weight) 
{ } 
public override string ToString() 
{ 
return string.Format( "(AfricanLion, male: {0}, weight: {1})", 
this.Male, this.Weight); 
} 
// ... 

} 

Извикването на конструктор на базов клас става извън тялото на 
конструктора. Идеята е полетата на базовия клас да бъдат
инициализирани преди да започнем да инициализираме полета в класа-
наследник, защото може те да разчитат на някое поле от базовия клас.
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Появата на обектно-ориентираното програмиране де факто става популярно
с езика C++. В него често се налага да се пишат класове, които трябва да
работят с обекти от всякакъв тип, което е малко встрани от обектно-
ориентирания стил (чрез използване на указатели от тип void).
Архитектите на .NET поемат в друга посока. Те създават клас, който всички
други класове пряко или косвено да наследяват и до който всеки обект може
да бъде преобразуван. В този клас е удобно да бъдат сложени важни методи
и тяхната имплементация по подразбиране. Този клас се нарича Object.
В .NET всеки клас, който не наследява друг клас изрично, наследява
системния клас System.Object по подразбиране. За това се грижи
компилаторът. Всеки клас, който наследява базов клас, наследява инди-
ректно Object от него. Така всеки клас явно или неявно наследява Object и
има в себе си всички негови методи и полета.

Клас Object 

.NET, стандартните библиотеки и Object
.NET е една от първите платформи, която идва с богат набор от предварително
написани класове. Тези класове се наричат обща система от типове –
Common Type System (CTS). Голяма част от тях работят с класа Object, за да
могат да бъдат използвани на възможно най-много места. В .NET има и доста
библиотеки, които могат да се добавят допълнително и съвсем логично се
наричат просто клас-библиотеки или още външни библиотеки.
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class Student // Пример за наследник
{ private string mName;

private int mStudentId;
private string mPosition = "Student";
public Student(string aName, int aStudentId)  {  }
public Student(string aName) : this(aName, -1) {  }
public void PrintName() 
{Console.WriteLine("Student name: {0}", mName);}

}
public sealed class Kiro : Student
{ public Kiro() : base("Бай Киро", 12345) { }

public void Oversleep()
{ … }
static void Main()
{Student tosho = new Student("Тошо",  54321);
Kiro kiro1    = new Kiro();
Student kiro2 = new Kiro();
// Kiro kiro3 = new Student("Бай Киро", 12345); // неправилно!
tosho.PrintName(); kiro1.PrintName();
// kiro2.Oversleep();
((Kiro)kiro2).Oversleep();}

}
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public class ObjectExample // Пример 
{ 
public static void main() 
{AfricanLion africanLion = new AfricanLion(true, 80); 
object obj = africanLion; // имплицитен upcasting } 
} 

В този пример се преобразува един обект от клас AfricanLion в обект от 
клас Object. Тази операция се нарича upcasting и е позволена, защото 
AfricanLion е непряк наследник на класа Object .

При класове в отношение наследник-наследен можем да конвертираме 
(casting) обект от даден тип към обект от друг тип нагоре по йерархията 
(upcasting) и надолу по йерархията (downcasting). 

Конвертиране на обекти

С инструкцията Student kiro2 = new Kiro(); от предния пример присвояваме
обект от клас Kiro на променлива от клас Student, т.е. конвертираме
(преобразуваме) обекта към класа Student. В този случай използваме
конвертиране нагоре (up-casting), тъй като Student е базов клас на Kiro или,
иначе казано, се намира по-горе в йерархията. Тази операция е напълно
допустима, тъй като kiro2 действително е студент.

Конвертиране нагоре (upcasting) и надолу (downcastinn)
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public class ObjectExample // Пример 
{ 
public static void main() 
{AfricanLion africanLion = new AfricanLion(true, 80); 
object obj = africanLion; // имплицитен upcasting } 

try 
{ 
AfricanLion castedLion = (AfricanLion) obj; // експлицитен downcasting
} 
catch (InvalidCastException ice) 
{ 
Console.WriteLine("obj cannot be downcasted to AfricanLion"); 
} 

} 

В този пример се преобразува един обект от клас Object в обект от 
клас AfricanLion. Тази операция се нарича downcasting и е позволена 
само ако изрично укажем към кой тип искаме да преминем, защото 
Object е родител на AfricanLion и не е ясно дали променливата obj е от 
тип AfricanLion. Ако не е, се хвърля изключението InvalidCastException. 



Обектно-ориентирано програмиране на езика С#

Един от най-използваните методи, идващи от класа Object, е ToString(). 
Той връща текстово представяне на обекта. Всеки обект има такъв метод 
и следователно има текстово представяне. Този метод се използва, когато 
отпечатваме обект чрез Console.WriteLine(…). 

Методът Object.ТoString() 

public class ToStringExample // Пример
{ 
public static void Main() 
{ 
Console.WriteLine(new object()); 
Console.WriteLine(new CatFamily (true)); 
Console.WriteLine(new Lion (true, 80)); 
} 

} 

Тъй като Lion не пренаписва (override) метода ToString(), в конкретния
случай се извиква имплементацията от базовия клас. CatFamily също не 
пренаписва този метод, следователно се извиква имплементацията, 
наследена от класа System.Object. В резултата, който виждаме по-горе, се 
съдържа именното пространство (namespace) на обекта и името на класа.

System.Object
NamespaceCF.CatFamily
NamespaceCF.Lion
Press any key to continue . . . 

Резултат от действието
на примера
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Трябва да укажем изрично на компилатора, че искаме метод да пренаписва
друг. За целта се използва ключовата дума override. Метод, който може да
бъде пренаписан, се нарича виртуален метод. В .NET методите не са такива
по подразбиране. Ако желаем един метод да може да бъде пренаписан,
указваме това с ключовата дума virtual в декларацията на метода.

Виртуални методи и ключовите думи override и new

В дефиницията на класа Kiro забелязваме употребата на ключовата дума
sealed. С нея указваме, че Kiro не може да бъде наследяван от друг
клас. Това е пример как чрез забраняването на наследяване можем да
създаваме йерархии от класове по-близки до реалните обекти, които
предста-вяме. В конкретния пример е удачно да маркираме класа като
sealed, тъй като той представлява категория, която не може повече да се
конкретизира (Kiro е клас, който съответства на един конкретен обект от
действителността, а не на група различни обекти).

Класове, които не могат да се наследяват (sealed)

В някои обектно-ориентирани езици, като например C++, се допуска
наследяване на структури. В C# и в другите .NET езици това не е позволено.
Структурите в .NET Framework не могат да се наследяват по между си и не
могат да наследяват и да бъдат наследявани от класове.

Наследяване при структурите
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Изричното указване на компилатора, че искаме да пренапишем метод от
базов клас (с override), е защита против грешки. Ако случайно сбъркаме
буква от името на метода, който се опитваме да пренапишем, или
типовете на неговите параметри, компилаторът веднага ще ни съобщи за
грешката. Той ще разбере, че нещо не е наред, като не може да намери
метод със същата сигнатура в някой от базовите класове.

В математиката транзитивност означава прехвърляне на взаимоотношения 
от един обект през друг на трети. 

Ако клас Lion наследява клас CatFamily, а клас AfricanLion наследява клас
Lion, това индиректно означава, че AfricanLion наследява CatFamily.
Следователно AfricanLion също има свойство Male, което е дефинирано във
CatFamily. Това полезно свойство позволява определена функционалност
да бъде описана в най-подходящия за нея клас.
Заради транзитивността на наследяването можем да сме сигурни, че
всички класове имат ToString() и другите методи на Object без значение кой
клас наследяват.

Транзитивност при наследяването 


