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2 OBJECTGEORIËNTEERDE BASISBEGRIPPEN.

Het is de bedoeling in dit hoofdstuk van je kennis te laten maken met de belangrijkste
onderwerpen van object oriëntatie. We gaan beginnen met uit te leggen wat een object is,
wat een klasse is en hoe klassen met elkaar communiceren. Dit alles wordt uitgelegd met
de UML-voorstelling eventueel gecombineerd met pseudo-code. De rode draad doorheen
dit hoofdstuk vormt de western roman geschreven door een zekere Eunice. Daarbij is
gebruik gemaakt van drie soorten omlijningen:

- de tekst in de kader met een volle dunne lijn bevat de meest eenvoudige
uitleg; het is geschikt voor personen die niets weten over
objectgeoriënteerd programmeren en die een goede analogie kunnen
gebruiken zodat alles duidelijker wordt.

- De tekst, dubbel omlijnd die de basis vormt voor de UML-voorstelling
eventueel gecombineerd met pseudo-code. We zullen al vlug de UML-
voorstelling met pseudo-code alleen gebruiken.

- De koord-omkadering bevat de Java-code. (louter ter illustratie)

In de doorlopende tekst komen soms vet gedrukte woorden voor; dit zijn de actuele
termen die door de Java-programmeurs en objectgeoriënteerde ontwerpers worden
gebruikt. Deze termen brengen ons op een gevoelsmatige manier bij de drie ideeën die
aanwezig moeten zijn voordat een taal als objectgeoriënteerd kan worden gezien. Deze
drie ideeën worden vaak de drie steunpilaren van het objectgeoriënteerd programmeren
genoemd.

De drie steunpilaren van het objectgeoriënteerde programmeren zijn:

- inkapseling

- overerving

- polymorfie

Objectgeoriënteerd programmeren bouwt op deze drie steunpilaren en ze lijken daarom
wel wat op een blokkentoren: verwijder de onderste blok en de rest zal instorten. In latere
hoofdstukken gaan we dieper in op deze steunpilaren.

In objectgeoriënteerde software, maakt gebruik van verschillende objecten, waarin data en
procedures met elkaar gecombineerd worden. Deze objecten worden aan elkaar gekoppeld.
In traditionele software, daarentegen, zijn de gegevens of data gescheiden van de
procedures, zijnde de bewerkingen op deze data. Om het verschil tussen
objectgeoriënteerde software en traditionele software duidelijk te maken dient eerst en
vooral het object gedefinieerd te worden.

1. Wat is een object ?

Een object is een ding dat voorkomt in de scope die we moeten automatiseren.
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Een object wordt gekenmerkt door volgende eigenschappen:
1. Een object staat volledig op zichzelf en kan volledig onafhankelijk functioneren van

andere objecten en de rest van de programmatuur. Het vormt als het ware een
atomaire eenheid.

2. Een object komt overeen met:
?  een tastbaar object zoals een auto, een ster, een bloemkool, een pen, enz.
?  een concept of abstracte dingen met eigenschappen en functionaliteiten: een

bankrekening, beoordeling, enz.
?  een organisatorische eenheid : in de informatica wereld gelden begrippen zoals een

beeldscherm, een bestand, de muis of een window als object.
?  een interactie die moet onthouden worden : bijvoorbeeld een aankoop
?  een rol : bijvoorbeeld een oude winkeldochter
3. Elk object heeft een eigen gespecialiseerde kennis in een bepaald gebied binnen het

algemene probleemdomein.
4. Binnen dat gebied worden data en bewerkingen op deze gegevens gecombineerd tot

een logische eenheid (zie verder).

Als we weten wat dienst kan doen als een object, dan definiëren we eerst een verzameling
van die objecten, of dus een klasse. Een object kan immers niet bestaan als er geen klasse
bestaat die dit object bevat. Eigenlijk kunnen we niet spreken over een object zolang er
geen sprake is van een klasse.

2 Klassen.

2.1 Definitie.

Klasse

?  objecten
Een klasse is de implementatie van een verzameling van bij elkaar horende objecten (zie
figuur).

De biologie classificeert alle honden, katten, olifanten en mensen als zoogdieren. Gedeelde
kenmerken verlenen deze afzonderlijke wezens een gemeenschappelijkheid. Gerelateerde
objecten worden op dezelfde manier tot klassen gegroepeerd.

De definitie van een klasse specificeert de soort data (of eigenschappen )die deze objecten
bevatten en de acties/operaties die ze kunnen uitvoeren. Een klasse groepeert dus objecten
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op basis van hun gemeenschappelijke eigenschappen en gedragingen. Deze specificaties
zijn de members van de klasse.
Klassen gedragen zich dus op een soortgelijke manier als een sjabloon: een klasse wordt
gebruikt voor het instantiëren van objecten. Een klasse is dus als een koekjesvorm en het
object is een koekje gemaakt met die vorm.

De voorstelling gebeurt door middel van een UML-klassediagram gecombineerd met
pseudo-code.

Laten we dit illustreren met de nieuwe westernroman die Eunice schrijft.

2.2 Voorbeeld.

Mag ik je voorstellen aan Eunice. Eunice schrijft Western romans. Haar boeken over het
leven in het Wilde Westen zijn zo populair dat ze bijna onmiddellijk uitverkocht zijn van
zodra ze uitkomen. Haar lezers zijn nooit teleurgesteld, omdat haar boeken consistent zijn.
Hoe slaagt Eunice erin dit keer op keer te doen?

Wel, voordat Eunice begint te schrijven, zit ze neer aan haar bureau, veegt ze de rommel
opzij, en neemt ze één enkel blad papier dat ze temidden op haar bureau legt. Op dit blad
papier komt het hele verhaal.

Hoe kan Eunice een heel verhaal krijgen op één enkel blad? Heel eenvoudig: het enigste
wat ze op dit blad schrijft is een opeenvolging van gebeurtenissen, of dus het plot. De
setting (omgeving waar het verhaal zich af speelt), de ontwikkeling van personages of
karakters en hoe deze personages handelen, dat gebeurt allemaal ergens anders. Hoe ze
dat doet, onderzoeken we nu nader.

Wel, Eunice is, meer dan om het even wie, ordelijk en consistent. Dat is wat haar boeken
zo populair maakt. Laten we stellen dat ze juist neer zat om haar vijfendertigste boek te
schrijven met als titel :” Geweerschoten in de Old West Saloon”.

Het eerste wat Eunice nodig heeft is een setting. Ze gaat naar haar boekenkast en neemt er
de verzamelmap van de plank die de naam “Western Steden” draagt. Ze slaat de map open
en op de eerste pagina en leest de eerste regel:

Elke Western stad heeft een aantal hoofdingrediënten: stallen, saloons, sheriffs en een paar
ruziemakers. Een standaard stad heeft drie stallen en is gelokaliseerd ten Westen van de
Mississippi ergens rond 1850.

Deze beschrijving van een Western stad is weliswaar niet erg grondig, maar ze levert ons
wel twee belangrijke zaken:

1. De beschrijving heeft de hoofdingrediënten vastgelegd voor een Western
stad;

2. Er zijn verschillende waarden gegeven voor deze ingrediënten die in een
standaard Western stad zullen voorvallen. (Als er meer dan drie stallen
zijn, begint het boeltje te stinken)

Verder herschrijft Eunice dit op haar eigen ordelijke wijze:
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WesternStad

heeft een zeker aantal stallen
heeft een zeker aantal saloons
heeft een zeker aantal sheriffs
heeft een zeker aantal ruziemakers
bevindt zich ergens
bestaat op een zekere periode

een typische WesternStad zal hebben:

een aantal stallen = 3
locatie = Wilde Westen van Amerika
tijdsperiode = 1850

Het lijkt alsof Eunice een rare manier van schrijven heeft, maar voor haar is dit de
normaalste zaak van de wereld, recht toe recht aan. De eerste lijn in bovenstaande kader,
laat zien dat Eunice een Western stad definieert. Merk op dat wanneer Eunice twee
woorden moet schrijven, ze geen spatie gebruikt. Dit heeft een reden: als ze spaties zou
gebruiken dan geraakt haar uitgever in New York, een muggenzifter, in de war.

De volgende stap, logischerwijs, is dan het bepalen (of dus de declaratie) welke soort
variabelen (die dingen welke vastleggen hoe een stad eruit ziet, ook nog de eigenschappen
of properties, of attributen genaamd) dat een klasse van Western steden zou kunnen
hebben: sheriffs, stallen, ruziemakers, enz. Dit gezegd zijnde, blijft er nog over een
bepaalde stad te construeren, met default waarden voor haar variabelen. Whew!

public class WesternStad

{
int stallen;
int saloons;
int sheriffs;
int ruziemakers;
String locatie;
int tijd;

public WesternStad( )
{

stallen = 3;
locatie = “Wilde Westen van Amerika”;
tijd = 1850;

}
}

Wanneer Eunice haar Western Stad maakt, definieert ze een ganse verzameling van steden
m.a.w een klasse, niet de stad zelf (dat zou immers een object zijn). Een klasse is zoals een
recept maar dan één zonder maten en gewichten. Het zegt dus welke elementen er in een
Western Stad moeten zitten, maar niet hoeveel.
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Dit is het declaratie-proces van de naamgeving van de variabelen, en welke soort waarden
deze zullen bevatten. Op dit ogenblik, kijken we enkel naar de “int”s en de “String”s. “int”
staat voor integer (geheel getal), en “String” staat voor een opeenvolging van letters.

Met het puntkomma deelt Eunice haar uitgever mee dat de voorgaande uitspraak gedaan is
en dat hij kan overgaan naar de volgende. Je kan het puntkomma grotendeels beschouwen
als een punt.

Tenslotte, kan je opmerken dat wanneer Eunice een set van uitspraken wenst te groeperen,
ze gebruik maakt van accolades, {. Alhoewel Eunice haar karakters heel goed kent, is dit
haar manier om de uitgever te laten zien waar een groep van uitspraken begint en eindigt.
Elke klasse zal altijd eindigen met het sluiten van alle open accolades.

Als Eunice uiteindelijk een stad object creëert (instantieert) in haar boek, dan zal haar
uitgever kijken naar dezelfde klasse van Western Steden om vast te leggen hoe dat stad
object er zou moeten uitzien (Eunice zal de verzamelmappen te samen met het
manuscript opsturen). Maar waar zal haar uitgever het aantal stallen en zo terugvinden?
Hiermee komen we bij de constructor.

De constructor komt nadat alle variabelen gedeclareerd zijn. Deze begint met public
WesternStad( ). In de daarop volgende uitspraken worden de standaardwaarden voor de
variabelen van zulk een stadje vastgelegd; of hoe Eunice’s stad object er zou uitzien als ze
dit object in haar plot eenvoudigweg zou instantiëren zonder enige waarden te
specificeren.

2.3 UML-voorstelling van een klasse.

In het vervolg gaan we een klasse voorstellen aan de hand van een klasse-diagram uit de
UML. Dit is een voorstellingswijze die algemeen gebruikt wordt in objectgeoriënteerde
omgevingen.

Een klassediagram is een rechthoek verdeelt in 3 delen. Bovenaan staat de naam van de
klasse vetgedrukt; in het tweede vak staan de eigenschappen met hun naam en type; het
derde vak staan de methoden of bewerkingen (daarover later meer). Ook de constructor
staat hier vermeld.

Naam van
klasse

«Naam van klasse»

«Eigenschappen» Eigen-
schappen

«Bewerkingen»

Bewerkingen
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Toegepast op de Westernstad:

WesternStad

stallen: geheel getal
saloons: geheel getal
sheriffs: geheel getal
ruziemakers: geheel getal
locatie: String
tijd: geheel getal

+ WesternStad( )

Het plusteken voor de constructor duidt op het feit dat de constructor voorafgegaan wordt
door het woordje public. Dit houdt in dat iedereen van deze constructor gebruik kan
maken. Het diagram toont echter niet de inhoud van de constructor. Dit vullen we aan met
pseudo-code:

WesternStad( I:/)

Type: constructor
Preconditie: gedefinieerd zijn in een klasse met dezelfde naam
Postconditie: Aan de eigenschappen stallen, locatie en tijd worden

standaardwaarden toegewezen.
Gebruikt: /
Gegevens: /

BEGIN
stallen = 3
locatie = “Wilde Westen van Amerika”
tijd = 1850

EINDE

De pseudo-code tussen BEGIN en EINDE behoeft geen verdere uitleg. Elke methode gaan
we echter vooraf laten gaan door de volgende specificaties:

1. Eerst vermelden we tussen haakjes welke informatie de methode nodig heeft om zijn
taak te kunnen uitvoeren en wat voor resultaat deze methode moet leveren door middel
van een

I : de variabelen die ingevoerd moeten worden in de methode, nodig voor
het correct functioneren van de methode, ook nog argumenten
genaamd. Ook nog de input van de methode. Elke variabele wordt
vermeld met naam en hun type, dus soort variabele.

U : de return-waarde of de output van de methode; naam van de variabele
die de return-waarde bevat en het type.

2. Type: vermeld het soort methode die hier beschreven wordt; in het voorbeeld gaat het
over de constructor.

3. Precondities: m.a.w. de beginvoorwaarden, dit betekent: welke condities moeten gelden
bij aanvang.
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4. postcondities: m.a.w. de beschrijving van de veranderingen die de methode aanbrengt,
dit betekent: welke condities gelden nadat de methode klaar is en waaruit de output
bestaat.

5. gebruikt: welke andere methoden worden door deze methode gebruikt.

6. gegevens: dit omvat de naam en het type van de lokale variabelen, dit zijn variabelen
die alleen gebruikt worden binnen deze methode. Merk op dat stallen, locatie en tijd
geen locale variabelen zijn van de constructor; vandaar dat ze niet bij gegevens staan.

7. constanten: dit omvat de naam van de constanten en hun waarden. Een constante
wordt volledig in hoofdletters geschreven.

2.4 Soorten methodes in een klasse.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen vier soorten methodes.

Ten eerste zijn er de constructors. Constructors zijn methoden die de objecten van een
klasse creëren. Het maken van objecten wordt het instantiëren genoemd, het proces de
instantiatie en de resulterende objecten de instanties van de klasse. Constructors worden
ook gebruikt voor het initialiseren van de attributen of eigenschappen van de objecten
tijdens het instantiëren ervan.

Er zijn twee soorten constructors: constructors zonder argumenten (noarg constructors)
en constructors met argumenten.

Noarg constructors zijn constructors die geen argumenten aannemen.

Noarg constructor is een Java-term.  De equivalente term van C++ is default constructor.

Constructors die geen argumenten aannemen, instantiëren een object met
standaardwaarden, terwijl constructors die wel argumenten aannemen die argumenten
gebruiken voor het initialiseren van de interne toestand van het object.

In een klasse kunnen meerdere constructors voorkomen. Welke dan gebruikt moet worden,
wordt bepaald door het aantal ingevoerde argumenten.

Accessors geven de waarde weer van de attributen van de klasse. Ze geven dus toegang tot
de interne gegevens van een object. De toegang kan rechtstreeks zijn. Het object kan aan
de andere kant ook verwerkingen uitvoeren voordat deze een waarde levert. Accessors
laten, bijgevolg, niet zien of de gegevens in een variabele staan, in een combinatie van
variabelen, of dat ze berekend worden. Ze maken het dus mogelijk de waarde van een
variabele op te halen of te wijzigen en ze kunnen ook ‘neveneffecten’ hebben op de interne
toestand.
In Java wordt een accessor methode die toegang geeft tot het attribuut x, meestal de naam
getX( ) gegeven; vandaar dat men in Java spreekt over de “getty”-methodes.

Mutators laten het wijzigen toe van de interne toestand van een object wanneer deze
methode van buitenaf wordt aangeroepen. Een mutator kan zijn invoer op elke gewenste
manier verwerken, voordat deze de interne toestand van het object wijzigt.
In Java wordt een mutator methode die toelaat een attribuut x te veranderen, meestal de
naam setX( ) gegeven; vandaar dat men in Java spreekt over de “setty”-methodes.
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Tenslotte zijn er nog de utility methodes. Dit zijn private (enkel toegankelijk van binnen uit
de klasse) functies die intern gebruikt worden door andere methodes in zijn klasse en,
anderzijds, de publieke methodes. Deze methodes kunnen ook gebruik maken van de
getter en setter-methodes.

Java-programma’s gebruiken tijdens de uitvoering klassen voor het instantiëren van de
objecten die samen de toepassing vormen. Elke nieuwe instantie is een duplicaat van de
vorige. Is er eenmaal een instantie gemaakt, dan kan deze de gedragingen uitvoeren en zijn
eigen toestand onthouden.

De accessors en mutators bepalen het gedrag van een object.

De waarden opgeslagen in de attributen of dus de inhoud van de attributen vormen samen
de toestand (of state) van het object. De toestand van een object kan op verschillende
momenten anders zijn.

Wat zijn leven als een kloon begint kan zich dus tijdens zijn levensduur op een heel andere
manier gaan gedragen. Hebt u bijvoorbeeld twee WesternStadobjecten gemaakt op basis
van dezelfde klasse WesternStad, dan kan de ene stad twee ruziemakers hebben en de
andere veel meer. De toestand van een stad kan dus weliswaar op verschillende momenten
anders zijn, maar de instantie zal toch nog steeds een WesternStad zijn. Denk nog eens
terug aan het voorbeeld uit de biologie: een grijs zoogdier is evengoed een zoogdier als een
bruin zoogdier.

Een goede gewoonte in het objectgeoriënteerde programmeren is voor alle eigenschappen
mutators en accessors te voorzien. Van zodra de waarde van een eigenschap moet
aangepast worden of opgeroepen moet worden, kan men best gebruik maken van deze
methodes.

2.5 Zichtbaarheid.

We gaan eventjes dieper in op het woordje public, dat reeds vermeld werd voor de
constructor. Wat er wel en niet in de publieke interface wordt getoond, is afhankelijk van
een aantal sleutelwoorden. Elke objectgeoriënteerde taal heeft zijn eigen reeks
sleutelwoorden, maar deze sleutelwoorden hebben uiteindelijk allemaal soortgelijke
effecten.

De meeste objectgeoriënteerde talen ondersteunen drie niveaus voor de toegang:

- public : publiek , geeft alle objecten toegang; in UML : +.
- protected : beveiligd, geeft de instantie en alle eventuele

subklassen daarvan toegang; in UML : #.
- private : privé, geeft alleen de instantie zelf toegang; in UML : -.

Het niveau aan toegang dat u kiest, is zeer belangrijk voor uw ontwerp. Elk gedrag dat u
aan de wereld wilt tonen moet publieke toegang hebben. Alles wat u voor de buitenwereld
wilt verbergen, moet beveiligde of privé-toegang hebben. Dit wordt inkapseling
genoemd(zie verder).

2.6 Toepassing op het voorbeeld.

Zoals reeds gezegd, worden mutators en accessors eigenlijk gebruikt om de regels van
object oriëntatie te kunnen toepassen.
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Voor een goede objectgeoriënteerde toepassing moeten de eigenschappen privaat zijn. Dit
betekent dat er alleen in de klasse directe toegang is tot deze variabelen. Dit is nodig om
neveneffecten te vermijden. Men spreekt in dit geval over inkapseling. In het klassediagram
worden de private eigenschappen voorafgegaan door een min-teken (-).

Vervolgens worden voor de eigenschappen mutators voorzien. Herinner u dat dit functies
zijn die het mogelijk maken de inhoud van de eigenschappen te wijzigen. Het is de
bedoeling dat een mutator beschikbaar is voor de gebruikers van de klasse, vandaar dat ze
publiek gesteld worden. Een goede objectgeoriënteerde gewoonte is dat de constructor
eigenschappen aanpast door middel van deze mutators.

Volgende aanpassingen van het klassediagram en de pseudo-code zijn dus nodig:

WesternStad

- stallen: geheel getal
- saloons: geheel getal
- sheriffs: geheel getal
- ruziemakers: geheel getal
- locatie: String
- tijd: geheel getal

+ WesternStad( )
+ setStallen(mstallen: geheel getal):void
+ setSaloons(msaloons: geheel getal):void
+ setSheriffs(msheriffs: geheel getal):void
+ setRuziemakers(mruziemakers: geheel getal):void
+ setLocatie(mlocatie: String):void
+ setTijd(mtijd: geheel getal):void

Het woordje void na elke mutator duidt op het feit dat er niets geretourneerd wordt door
een mutator. De inhoud van de mutators geven we weer door pseudo-code.

setStallen ( I: mstallen: geheel getal)
U:/)

Type: mutator
Preconditie: In de klasse bestaat een eigenschap die het aantal

stallen voorstelt.
Postconditie: Aan de eigenschap stallen wordt het aantal

toegewezen, dat de invoervariabele mstallen van deze
mutator bevat.

Gebruikt: /
Gegevens: /

BEGIN
stallen = mstallen

EINDE

De andere mutators worden op analoge manier geïmplementeerd.
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Volgende aanpassing van de constructor is dan ook nodig:

WesternStad( I:/)

Type: Constructor
Preconditie: Gedefinieerd zijn in een klasse met dezelfde naam
Postconditie: Aan de eigenschappen stallen, locatie en tijd worden

standaardwaarden toegewezen.
Gebruikt: SetStallen( ), setLocatie( ), setTijd( )
Gegevens: /

BEGIN
setStallen( 3 )
setLocatie( “Wilde Westen van Amerika” )
setTijd( 1850 )

EINDE

Volgende aanpassing van de Java-code is vereist:

public class WesternStad

{
private int stallen;
private int saloons;
private int sheriffs;
private int ruziemakers;
private String locatie;
private int tijd;

public WesternStad( )
{

setStallen( 3 );
setLocatie( “Wilde Westen van Amerika” );
setTijd( 1850 );

}

public void setStallen( int mstallen)
{

stallen=mstallen;
}

public void setLocatie( String mlocatie)
{

locatie=mlocatie;
}

public void setTijd( int mtijd)
{

tijd=mtijd;
}

public void setSaloons( int msaloons)
{
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saloons=msaloons;
}

public void setSheriffs( int msheriffs)
{

sheriffs=msheriffs;
}

public void setRuziemakers( int mruziemakers)
{

ruziemakers=mruziemakers;
}

}

Accessors zijn hier niet direct van toepassing, zoals zal blijken in het vervolg. Bij de
constructie van andere klassen komen deze aan bod.

2.7 Hoe wordt nu een object van een klasse gemaakt?

We hebben reeds een piepje genomen in één van de verzamelmappen van Eunice. Ze heeft
het deel over de Western Steden overlopen en heeft besloten, en dit is geen verrassing, dat
deze western zich zou afspelen in een Western Stad. Dus is ze klaar om het eerste deel van
haar plot te schrijven. Eunice neemt haar hoofd (main) blad papier, dat temidden van haar
bureau ligt, en begint haar verhaal te schrijven.

Geweerschoten in de Old West Saloon
Dit verhaal speelt zich af in een Western Stad, genaamd Sweaty Post. Sweaty Post heeft
één sheriff, twee saloons en vijf ruziemakers.

Dit zijn maar enkele lijnen, maar eigenlijk heeft Eunice al veel gezegd. Wanneer ze haar
verhaal naar de uitgever zendt, zal deze de betekenis van “Western Stad” opzoeken in de
verzamelmappen die ze mee heeft opgestuurd. Hij zal direct de datum, de locatie en het
aantal stallen kunnen invullen. Bovendien heeft Eunice informatie bijgeleverd over de
sheriff, de saloons en de ruziemakers. Maar dat is in orde, omdat haar uitgever dit te
verwachten was. Haar ringmap bevestigde, immers, dat elke Western Stad hier een zeker
aantal van had, maar niet hoeveel. Haar uitgever was dus blij omdat ze deze onbekenden
nader specificeerde in het plot.
Alhoewel haar hoofdpagina met het plot maar twee lijnen heeft, bevat haar verhaal toch al
heel wat informatie als gevolg van de referentie naar de verzamelmap.

Main Geweerschoten

WesternStad sweatyPost is een nieuw (new) WesternStad
het aantal saloons in sweatyPost is twee
het aantal sheriffs is één
het aantal ruziemakers is vijf

Eunice onderneemt twee belangrijke stappen in het begin van haar plot. Eerst instantieert
ze een object van het type WesternStad. Na de creatie van haar eerste object, gaat Eunice
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vervolgens verder met het invullen van de oorspronkelijk ontbrekende informatie in de
klasse WesternStad: het aantal saloons, sheriffs en ruziemakers. Ze kan dit niet zomaar
doen omdat de saloons, sheriffs en de ruziemakers private eigenschappen zijn. Ze zal dus
moeten gebruik maken van de mutators.
De pseudo-code van de main is als volgt:

main Geweerschoten( )

Type: main-functie
Preconditie: De klasse WesternStad bestaat
Postconditie: Er wordt een WesternStadje SweatyPost gemaakt. De

eigenschappen saloons, sheriffs en ruziemakers van
dit stadje, krijgen waarden toegewezen.

Gebruikt: De klasse WesternStad
Gegevens: sweatyPost: WesternStad

BEGIN
sweatyPost = nieuw WesternStad( )
sweatyPost.setSaloons( 2 )
sweatyPost.setSheriffs( 1 )
sweatyPost.setRuziemakers( 5 )

EINDE

public class Geweerschoten {

public static void main (String arguments[ ]) {
WesternStad sweatyPost = new WesternStad( ) ;
sweatyPost.setSaloons( 2 );
sweatyPost.setSheriffs( 1 );
sweatyPost.setRuziemakers( 5 );

}
}

Eunice heeft inderdaad een vreemde manier om de dingen neer te schrijven. We zouden
kunnen elk woord van de eerste twee zinnen verklaren, maar dit heeft momenteel geen zin,
dus laten we dit achterwege. Wat belangrijk om weten is dat met de tweede lijn Eunice haar
uitgever laat weten dat dit blad papier haar hoofd (main) routine, of plot is.

Wanneer ze beslist die variabelen (saloons, enz.) nader te specificeren, die niet werden
vastgelegd in de klasse WesternStad, dan geeft Eunice eerst de naam weer van het object,
in dit geval sweatyPost (herinner u dat sweatyPost een object is van WesternStad), gevolgd
door een punt en vervolgens de naam van de mutator die de variabele wijzigt. Tussen de
haakjes vermeldt ze de waarde die ze aan de respectievelijke variabele wil toekennen.

Dus, geloof het of niet, je hebt zopas de objectgeoriënteerd programmeertechniek in actie
gezien.
Onze auteur Eunice heeft eerst een klasse gecreëerd (dat was de verzamelmap) die een
ruwe beschrijving gaf van een Western Stad, vervolgens nam ze haar hoofd (main) plot
blad en maakte (instantieerde) ze een western stad object, dat ze de naam sweatyPost gaf.


