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៧.១.អ្វ ីទៅជា Package? 

⬜Package គឺជាបណុ្ាំនៃClassesដែលមាៃទាំនក់ទាំៃ្គ្នា ទ ើយវាផ្ដល់ៃូវការ

ការពារនៃការចូលទ្បើ្ាស់Classes , Interfaces ៃិ្Enumerations ទៅ

កន ុ្packageៃិ្ការ្គប់្គ្ទលើName Space ។ទ ើយClassដែលដាក់ទៅ

កន ុ្Packageមួយអាចយកទ្បើាៃតាមរយៈទ ម្ ោះPackageរបស់វា។ទៅកន ុ្

PackageមួយមិៃអាចមាៃClassពីរមាៃទ ម្ ោះែូចគ្នា ទ ើយទ ើយ្គប់Class

ទា្ំ អ្ស់ទៅកន ុ្Javaជារបស់Package ។កាលណាClassដែលគ្នម ៃឃ្លា 

Packageទៅពីទលើបញ្ជា ក់ទនោះទទDefault Package ្តួវាៃទ្បើ។ទ ើយ

Default Package គ្នម ៃទ ម្ ោះទ ើយដែលទើើវទអាយDefault Package ទមើលទ ើញ

ទទទ។ 



៧.១.អ្វ ីទៅជា Package? 

Packageទទទ 
Package 

Class,Interface….. 



⬜ទែើទមបើបទ ក្ ើតPackageមួយទគទ្បើពាកយPackageទៅដផ្ាកខា្ទលើទគប អ្ស់

របស់file java ។ 

 ទាំរ្់ទូទៅនៃការទ្បើឃ្លា Package៖ 

    package packagename; 

 

៧.២.ការបទ ក្ ើត Package 



⬜ទគក៏អាចបទ ក្ ើតPackageទៅកន ុ្Packageាៃដែរ។ 

⬜ទែើមបីទើវ ើដបបទៃោះទគ្តួវដញកដាច់ពីគ្នា ៃូវទ ម្ ោះPackageមួយពីPackageមួយ

ទទៀតទដាយទ្បើសញ្ជា (  . ) ។ 

⬜ទាំរ្់ទូទៅនៃការទ្បើឃ្លា Packageទ្ចើៃថ្នា ក់គឺ៖ 

  package  pkg1.pkg2; 

  package  pkg1.pkg2.pkg3. ... pkgN; 

៧.២.ការបទ ក្ ើត Package 



ឧទាហ្រណ្ ៍១ 

 ការដាក់Interfaceមួយទៅកន ុ្Packageទ ម្ ោះAnimals 

  

 /* File name : Animal.java */ 

 package animals; 

  

 interface Animal { 

     public void eat(); 

     public void travel(); 

 } 

៧.២.ការបទ ក្ ើត Package 



ឧទាហ្រណ្ ៍ ២ 

ការបទ ក្ ើតClassទ ម្ ោះTestដាក់កន ុ្Packageទ ម្ ោះMine 

 package Mine; 

 public class Test{ 

        public void display(){ 

        System.out.println("Welcome to World of Java"); 

       } 

 }                 

៧.២.ការបទ ក្ ើត Package 



⬜ទាំរ្់ទូទៅនៃឃ្លា Importគឺ៖ import  packagename.classname; 

⬜កន ុ្ទនោះPackagenameជាទ ម្ ោះរបស់Packageដែលអាចបញ្ជ ៃួរមួទ ា្ំ 

Pathរបស់វាទដាយមាៃការបញ្ជា ក់យ៉ា ្ទពញទលញទ ើយៃិ្ClassNameគឺជា

ទ ម្ ោះរបស់Classដែល្តួវនាំយកមកទ្បើ។ទបើសិៃជាទយើ្ច្់នាំយកClass

ទា្ំ អ្ស់ដែលមាៃទៅកន ុ្Packageទយើ្្តួវទ្បើសញ្ជា (  * ) ជាំៃួសទអាយទ ម្ ោះ 

class។ 

 ឧទ រណ៍ import pkg1.Myclass;   

   ឬ import pkg1. * ; 

៧.៣.ការនាំយក Class ទៅកន ុ្ Package មកទ្បើ 



⬜ការImport Package មកទ្បើកន ុ្Classទ ម្ ោះPacks 

 import Mine.*;            //Package ្តវួាៃទៅមកទ្បើ 

 class Packs{ 

  public static void main(String args[]){ 

   Test d=new Test();    

   // Object របស់  class Test  ្តួ វាៃ

បទ ក្ ើត  

   d.display();                    

  } 

 } 

៧.៣.ការនាំយក Class ទៅកន ុ្ Package មកទ្បើ 



⬜ចាំទពាោះObject Oriented  ទយើ្អាចាៃៃិយយាៃថ្ន: 

☞AnimalគឺជាSuper Class  របស់Mammal Class 

☞AnimalគឺជាSuper Class  របស់Reptile Class 

☞AnimalគឺជាSuper Classរបស់Dog Class 

⬜ចាំទពាោះIS-A relationship ទយើ្អាចាៃៃិយយាៃថ្ន: 

☞Mammal IS-A Animal  

☞ Reptile IS-A  Animal 

☞ Dog IS-A Mammal 

☞ែូចទៃោះDog IS-A  Animal  

Animal 

Mammal 

Dog 

Reptile 

១.២. IS-A Relationship 



⬜ HAS-A Relationship:  គឺសាំទៅទលើទាំនក់ទាំៃ្រវា្Classពីរកន ុ្ការយក

Instance Variable ដែលទយ្ទៅClass មួយមកទ្បើកន ុ្Classមួយទទៀត

ទដាយមិៃចាំាច់សរទសរកូែ្ចាំ ដែរ។ 

Anim
al 

Dog 

Legs 

IS-A 

HAS-A 

//Animal.java 
public class Animal {} 
 
//Legs.java 
public class Legs {} 
 
//Dog.java 
public class Dog extends Animal { 
   private Legs dogLegs; 
} 

១.៣.HAS-A Relationship 



⬜Keyword instanceof:   គឺ្តួវាៃទគទ្បើទែើមបី្តួតពិៃិតយObjectណាមួយ

ថ្នទតើវាជា្បទេទនៃClassឫInterfaceមួយណាទដាយទើវ ើការទ្បៀបទើៀប

Instance Object  ទនោះជាមួយៃឹ្ClassឫInterface ដែលផ្តល់ឲ្យទ ើយវាផ្តល់

លទធផ្លជា Boolean (true ឫ false)។ 

interface Animal{} 

 
class Mammal implements Animal{} 

 
public class Dog extends Mammal{ 

   public static void main(String args[]){ 

 
      Mammal m = new Mammal(); 

      Dog d = new Dog(); 

 
      System.out.println(m instanceof Animal); 

      System.out.println(d instanceof Mammal); 

      System.out.println(d instanceof Animal); 

   } 
} 

true 

true 

true 

លទធផល៖ 

១.៤.The instanceof  Keyword 
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