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១.១ .  េវ ីជា  Abstraction? 

⬜Abstraction:ជាវធិីសាស្រ ត្ ្ំរាប់បង ក្ ើតAbstract Class  ងោយមានលក្ខ

ណៈOOP ។ 

⬜ងយើ្ោចបង ក្ ើតនូវលក្ខណៈAbstractionបានតាមរយៈការបង ក្ ើត

Abstract Class   ឬInterface  ។ 

⬜លក្ខណៈAbstractionោចងោយងយើ្ក្ំនត់នូវដំងណើរការ(Method) មួយ

គត់រប្់ObjectននClass   ដដលបានទទួលងក្រ តិ៍មរតក្(Inherit)  ។ 



១.២.    Abstract Class 

⬜Abstract Class:   គឺជាClassមួយដដលត្តួវបានត្បកា្ជាAbstract  

ដដលវាោចមាននូវAbstract Methods ឬគ្មា នបាន។ 

⬜Abstract Class:មិនោចបង ក្ ើតObject  បានងទ(Instantiate)  ដត

ោចតា្ជា(Reference)  Subclass  បាន។ 

⬜ Subclass:   ោចទទួលងក្រ តិ៍មរតក្ពីAbstract Class  ដូចClassធមាតាដដរ

។ 



១.២.    Abstract Class 

//ងយើ ្មាន Class Ractangle ដដ ល extends ពី  Class Shape 

public class Rectangle extends Shape { 

 private double width; 

 private double height; 

 @Override 

        public double area() {  
  return width * height; 

 } 

 @Override 

        public double cirumference() {  
  return (width + height) * 2 ; 

 } 
} 

//ងយើ ្មាន  abstract class មួ យ 

public abstract class Shape { 

 public abstract double area(); 

 public abstract double cirumference(); 

} 



១.៣.   Abstract Method 

⬜Abstract Method:គឺជាMethod  មួយដដលត្តួវបានត្បកា្ជាAbstract 

ងោយគ្មា នងធវ ើការImplementation(គ្មា ននូវឃ្នា បបិទនិ្ឃ្នា បងបើក្,និ្

បញ្ចប់ងោយ្ញ្ញា “;”)។ 

 

☞Abstract void methodAbstract(double a, double b); 



១.៣.   Abstract Method 

⬜ត្ប្ិនងបើClassមួយមាននូវAbstract Methods  Class    ង ោះត្តួវដត

ត្បកា្ជាAbstract Class  ។ 

⬜ត្ប្ិនងបើSubclassជាClass  ធមាតា,ជាទូងៅត្តួវងធវ ើការImplementation 

្ត្មាប់Abstract Methods ទំ្ អ្្់រប្់Parent Class  ។ 

⬜ផ្ទ ុយងៅវញិងបើវាមិនងធវ ើការImplementation Abstract Methodsទំ្ អ្្់

ង ោះងទដូងចាោះងយើ្ត្តួវត្បកា្Subclassង ោះជាAbstract Class  ផ្្ដដរ។ 



១.៣.   Abstract Method 

// Subclass  ធមាតាត្តួវងធវ ើការ  Implementation Abstract Method 
 
public class TestAbstract extends Shape{  

    @Override 

    public double cirumference() { 

         return 0;         // ងធវ ើ ការ Implementation 

    } 
} 

// ចំង ោះSubclass ជាAbstraction ងយើ្ោចមិនងធវ ើការImplementation ក្៏
បាន 
 
public class TestAbstract extends Shape{  

 
       /*public double cirumference() {}*/ 

 
} 



្មាជិក្ 

ត្ក្មុអ្ាក្ត្សាវត្ជាវ ត្ក្មុផ្លិតវងីដអូ្ 

ល. ចាន់ សិររិតនៈ 

chanseryratanak@yahoo.com 

ល. ងសៀរ វវជិារ រទិធ  

rith.magnificent.9@gmail.com 

ល. ចាន់ បូរ៉េ  

borachann@gmail.com 

ល. ដារ៉េ  ងេញចិតត 

darapenhchet@gmail.com 

ល. ឈុន បញ្ញា រតន៍ 

chhunpanharath@gmail.com 
ល. ្ាប វវទិធ  ី

Itpreap.vuthy@gmail.com 

ល. ហួ្ ឈុនងេរ 

huochhunleng@yahoo.com 

ល. ហ្រស បូរ ី

houngboreyrupp@gmail.com 

ល. តាំរ បូរតិ 

borith_tang@yahoo.com 



ងមងរៀនប ា ប់នឹ្ងធវ ើការបង្ហា ញពីEncapsulation 


