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២.១ .  ងសចកត ីង ដ្ើម្ 

⬜ជាដំរូងមុននឹងចារ់ស ដ្ើមេិក្ាអំពីOverridingស ើង្រួវស្គា ល់

SuperClassនិងSubClassជាមុនេិន។ 

☞Super Class:  គឺជាClassដដល្រវួបានសគស វ្ ើការInherit ។ 

☞Sub Class:  គឺជាClassដដលបានស វ្ ើការInherit ពីSuper Class ។ 

⬜ Overriding: គឺជាការទាញ ក្Method ទាងំឡា ណាររេ់Super Class 

ដដលស ើង្រួវការស្រើ្បាេ់ស ើ រដនែមឫក្ំណរ់មុខងារ(Functionality)ថ្មីសៅ

សោ Methodទាងំស ោះ។ 

⬜ស្គរៈ្រសោជន៍ររេ់Overridingគឺ ត្ល់លទ្ធភាពោចឲ្យស ើងក្ំណរ់នូវ

Behavior  ជាក្់លាក្់សៅសោ Sub Class  មានន័ ថាSub Class មួ ោច

Implement នូវMethodររេ់Super Class បានតាមរំរវូការររេ់ស ើង។ 



២.២.    ការង្បើ Method Overriding  

⬜ ស ម្ ោះ,Argument list  និងReturn Type ្រវួដរដូចគ្នា សៅនឹងOverridden 

Method ។ 

⬜ Access Level ររេ់MethodននSub Class  ្រវួដរមានក្្មិរសេម ើឫ្ំជាងAccess 

Level ររេ់Overridden Method ។ 

⬜  Instance Method ោចOverrideបានដរក្ន ុងSub Class ដររ ុសណាណ ោះ។ 

⬜ សរើMethodណាដដលមិនោចឲ្យសគInherit បានវាក្៏មិនោចឲ្យសគOverrideបានដដរ។ 

⬜ Final Method  មិនោចOverrideបានសទ្។ 

⬜Static Method  មិនោចOverride  បានសទ្ដរោច្រកាេមដងសទ្ៀរ។ 



⬜ Sub Class ដដលសៅក្ន ុងPackage ជាមួ Super Class  ររេ់វាោចស វ្ ើការ

Override Method ររេ់Super Class  ដដលមិនដមនជាPrivateឬFinal ។ 

⬜SubClassដដលសៅក្ន ុងPackageស្េងគ្នា ពីSuper Class  ររេ់វាោចស វ្ ើ

ការOverride ចំស ោះMethodររេ់Super Class ណាដដលជាPublicឬ

Protected(Non-Final  Methods )។ 

⬜ Constructor មិនោចស វ្ ើឲ្យសគOverrideបានសទ្។ 

 

២.២.    ការង្បើ Method Overriding  



⬜Super Keyword ស្រើេំរារ់ស វ្ ើការAccess រាល់Memberររេ់Super Class។ 

//Animal.java 
public class Animal { 
 public void move(){ 
  System.out.println("Animals can move"); 
    } 
} 
//Dog.java 
class Dog extends Animal{ 
    public void move(){ 
        super.move(); //Invokes the super class method 
        System.out.println("Dogs can walk and run"); 
    } 
} 
//Test.java 
public class Test { 
    public static void main(String args[]){ 
        Animal b = new Dog(); // Animal reference but Dog object 
        b.move(); //Runs the method in Dog class 
    } 
} 

២.៣.  ការង្បើ Super Keyword 
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សមសរៀនរ ា រ់នឹងស វ្ ើការរងាា ញពីPolymorphism 


