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12. 
 های زیر اعمال کنید:را برای کالسسازی پیادهبهترین  .1

HourlyEmployee 

- name : String 
- hiredate : Date  

- wagePerHour : double 
- hoursInMonth : double 

+ HourlyEmployee(thename : String, 
      thedate : Date, 

      hours : double, 

      wage : double) 
 

YearlyEmployee 

- name : String 
- hiredate : Date  

- employeeSalary : double 
+ YearlyEmployee(thename : String, 
        thedate : Date, 

        salary : double) 
 

 

 ایجاد کنید.حقوق بگیر و ساعتی محاسبه حقوق کارمندان برای را  ()monthlySalaryمتد  .2

o  به صورت ساالنه این متد برای کارمندانemployeeSalary / 12 شود.محاسبه می 

o  این متد برای کارمندان ساعتی به صورتwagePerHour * hoursInMonth شود.محاسبه می 

 

اده از با استف را چاپ کنیم این کار را میزان حقوقشو  نام کارمندخواهیم اید، میسازی کردهبا استفاده از کدهایی که تا به حال پیاده .3

 انجام دهید. ()print نوشتن متد

 کنید.ها کدام است؟ تحلیل سازی کرد؟ مزایا و معایب این روشتوان چنین متدی را پیادهبه چند روش میسوال: 

 ها وارد کرد چیست؟سازیتوان به این پیادهای که میاشکال کلی سوال:

 

 ای از کارمندان بنویسید.برای نگهداری مجموعه را Companyکالس  .4

o  متدی با نامmeanSalary() .برای این کالس بنویسید که میانگین حقوق همه کارمندان را بازگرداند 

های نوشته شده تا به حال، در نوشتن این متد چه چالشی پیش روی شما قرار گرفت؟ دلیل بوجود آمدن آن با در نظر گرفتن کالس سوال:

 کند؟ ممکن است ما را دچار مشکل ها چگونهاین راه حلتواند آنرا حل کرد؟ چگونه می چیست؟

 

 .و کد را بهبود بخشید نیدحل کرا  3 مشکل بند، 4در بند  با توجه به اصالحات به کار گرفته شده .5

o ها نتواند تغییر داده شودسیاستی اتخاذ کنید که این متد در زیرکالس. 
 

 :(toStringاستفاده از متد ) سازی کنیدهای زیر را پیادهتان، بهترین روش برای رسیدن به خروجیهای پیشنهادیبا توجه به راه حل .6
HourlyEmployee he = new HourlyEmployee(...); 

System.out.println(he); 

 

Hourly Employee: 

 Name: ... 

 Monthly Salary: ... 

 

 

YearlyEmployee ye = new YearlyEmployee(...); 

System.out.println(ye); 

 

Yearly Employee: 

 Name: ... 

 Monthly Salary: ... 

  کنید؟به ابر کالس ایجاد شده منتقل کرد؟ آیا این کار را پیشهاد می ()printسازی متد سازی را نیز همانند پیادهتوان این پیادهآیا می سوال:
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رابر ای بشان(. این کارمندان حقوق ماهانهفرض کنید کارمندانی وجود دارند که وضعیت آنها مشخص نیست )ساالنه یا ساعتی بودن .7

نوشته شده در باال به  ()meanSalaryگیرند )حقوق پایه(. این مورد را به نحوی به سیستم اضافه کنید که متد ثابت می با مقداری

برای آنها مقدار  ()monthlySalaryرا دارند و متد  hiredateو  nameدرستی کار کند )راهنمایی: این کارمندان فقط فیلدهای 

 این مقدار را به شکل یک ثابت در کالس مرتبط پیاده سازی کنید(. –گرداند ثابتی را باز می

 

فرض کنید بخواهیم کارمندان ساعتی و ساالنه عالوه بر حقوق خود، حقوق پایه کارمندان با وضعیت نامشخص را نیز دریافت کنند.  سوال:

 توان این مورد را به سیستم اضافه کرد؟ دو روش را امتحان کنید.چگونه می

 

 های دسترسی را برای متدها پیدا کنید و انتخاب آنها را توجیه کنید.بهترین معرف سوال:

 .گرداندبرند چه اطالعاتی در مورد اشیا را باز میبه ارث می Objectها آنرا از کالس که تمام کالس ()getClassبررسی کنید متد  سوال:

 

 


