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 Interfejs klasy – sposób komunikacji z jej 
obiektami (zestaw składowych publicznych). 
Określa on zestaw możliwych do użycia z 
poziomu innej klasy metod.

 Interfejs deklarujemy za pomocą słowa 
kluczowego interface. 

 Jest to zestaw publicznych, abstrakcyjnych metod
i/lub publicznych składowych stałych (pól, 
metod).

 Po co stosować interfejsy?
◦ Umożliwia to wprowadzenie mechanizmu podobnego do 

dziedziczenia wielobazowego



 Java nie odnosi się do tych problemów. 
 Ale owa funkcjonalność może się przydać, więc 

wprowadzono interfejsy jako trochę „uboższe” 
wielodziedziczenie.



 Implementacja interfejsu w klasie – zdefiniowane w tej 
klasie wszystkich metod interfejsu. Fakt ten oznacza się 
wykorzystując słowo kluczowe implements:

 Klasa, która implementuje interfejs, musi określić ciało 
wszystkich metod danego interfejsu lub być 
zadeklarowana jako klasa abstrakcyjna.

 Klasa może implementować wiele interfejsów naraz 
(podając je jako lista rozdzielona przecinkami).

 Interfejsy również wyznaczają typy zmiennych – można 
więc dokonać upcastingu lub użyć operatora instanceof do 
stwierdzenia czy obiekt implementuje dany interfejs.





 Wynik:

 Pojazd.toString():

 Rower.start()



 Adapter – klasa 
implementująca 
metody interfejsu 
pozostawiając puste 
ciało (czyli brak jest 
kodu metody)

void start() { //pusto }
 Przydatne jeśli chcemy 

w klasie 
implementować 
interfejs, ale będziemy 
korzystać tylko z kilku 
metod tego interfejsu.



 Downcasting – konwersja w dół hierarchii 
dziedziczenia. 

Załóżmy, że mamy zdefiniowaną klasę Ryba, 
która dziedziczy po klasie Zwierz. Można 
wykonać następujący downcasting:

Ryba r = new Ryba();

Zwierz z = r;

Ryba r2 = (Ryba) z;

Można zastosować ten mechanizm również dla 
interfejsów. 



Ryba jest konwertowana do Zwierz.
Polimorficznie wywoływana jest 
getTyp dla Ryby (bo Java wie, że ten 
zwierz to ryba).
Ryba implementuje 
ZdolnoscPorusznia, więc odwołuje się 
do start().
Ryba może machać płetwami..



 Klasa wewnętrzna – klasa zdefiniowana 
wewnątrz innej klasy.

 Po co stosować klasy wewnętrzne:
◦ Względy bezpieczeństwa.

◦ Unikanie kolizji nazw.

◦ Lepsze pogrupowanie kodu.

Klasa B jest klasą wewnętrzną w klasie A.



 Być zadeklarowana jako private (zwykłe klasy nie), 
uniemożliwiając jakikolwiek dostęp spoza klasy 
otaczające.

 Odwoływać się do niestatycznych składowych klasy 
otaczającej.

 Być zadeklarowana jako static (zwykłe klasy nie), przez co 
może się ona odwoływać do składowych statycznych klasy 
otaczającej.

 Mieć lub nie mieć nazwy (klasa anonimowa)
 Być lokalna – zdefiniowana w jakimś bloku (np. wewnątrz 

instrukcji warunkowej)
 Odwoływać się do stałych lokalnych.

Stworzenie klasy wewnętrznej nie oznacza, że obiekty klasy otaczającej 
zawierają składowe obiektów klasy wewnętrznej.
Obiekt niestatycznej klasy wewnętrznej zawiera referencje do obiektu klasy 
otaczającej, co pozwala odwoływać mu się do jej składowych.



 Problem: dostarczyć w klasie Samochód mechanizmu 
spalającego paliwo i zatrzymującego pojazd. 
Mechanizm powinien być niedostępny dla innych klas 
i powinien się odwoływać bezpośrednio do prywatnej 
składowej paliwo.

 Założenie: w każdej sekundzie zużywana jest podana 
ilość paliwa. 

 Realizacja: Wykorzystana zostanie klasa Timer z 
pakietu javax.swing. Metoda start() wywołana na 
rzecz obiektu klasy Timer, z zadaną częstotliwością 
wywołuje funkcję actionPerformed() na rzecz obiektu 
podanego jaki drugi parametr konstruktora. Klasa 
tego obiektu implementuje interfejs ActionListener i 
metodę void actionPerformed(ActionEvent e).
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 Gdyby klasa wewnętrzna byłaby oznaczona jako 
publiczna to można się do niej odwołać w 
następujący sposób:

NazwaKlasyOtaczającej.NazwaKlasyWewnętrznej

 Ale należy pamiętać, że takie odwołanie wymaga 
istnienia obiektu klasy otaczającej (i obiektu 
klasy wewnętrznej). Przykład:

Samochod s = new Samochod(…);

Samochod.Paliwo pal = Samochod.new Paliwo();

Względnie jeśli nie potrzebujemy zmiennej s:
Samochod.Paliwo pal = new Samochod().new Paliwo();



 Anonimowe klasy wewnętrzne nie posiadają nazwy. Czasem 
nie ma sensu ją na siłę wymyślać. 

 W poprzednim przykładzie nazwa klasy (Paliwo) jest nam do 
niczego niepotrzebna bo interesuje nas tylko implementacja 
interfejsu ActionListener. Można więc napisać:

 Anonimowe klasy wewnętrzne nie mogą mieć konstruktorów.
 Za pomocą anonimowej klasy wewnętrznej można stworzyć tylko jeden 

obiekt.
 Anonimowe klasy wewnętrzne są kompilowane do plików .class o 

nazwach automatycznie nadawanych przez kompilator (np. 
Samochod$1.class).

 Definiowanie klas wewnętrznych to jedyny dopuszczalny przypadek 
użycia nazwy interfejsu w wyrażeniu new.



 Gdy klasy wewnętrzne definiowane są w blokach lokalnych np. 
wewnątrz ciała metody to nazywa się je klasami lokalnymi.

 Klasy lokalne:
◦ Są bardzo dobrze odseparowane (nie ma do nich dostępu spoza bloku, w 

którym są zdefiniowane)
◦ Mogą się odwoływać do składowych klasy otaczającej oraz do stałych 

lokalnych. 

 Po co klasy lokalne? Wiele rzeczy z GUI wykorzystuje ten 
mechanizm (mniej lub bardziej jawnie, więc warto go poznać by 
wiedzieć co się w obiektach GUI dzieje i dlaczego).



1. Mając daną klasę zdefiniowaną w sposób 
następujący:

 Określ czy podany kod się skompiluję. Odpowiedź 
uzasadnij.

2. Uzupełnij klasę MojaStrukturaDanych, której 
zadaniem jest stworzenie tablicy liczb 
całkowitych uporządkowanych rosnąco o 
zadanym wcześniej rozmiarze. 





 Korzystając z kodu klasy Samochód zawartego na:

http://www.tomaszx.pl/materialy/ztp_lab3_Samochod.zip

napisać podobną klasę przedstawiającą konto 
bankowe, do którego automatycznie (co sekundę) 
doliczane są odsetki. Zapewnić bezpieczeństwo 
funkcjonalności odpowiedzialnej za doliczanie 
odsetek (użyć prywatnej klasy wewnętrznej).

 Aby przetestować:

http://www.tomaszx.pl/materialy/ztp_lab3_Samochod.zip

