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4 Gebruik van accessors en Polymorfie.

We hebben nog niet veel gezegd over accessors. We gaan dit nu nader illustreren.
Overerving leidt ons automatisch naar het begrip polymorfie.

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.

De klasse Slechterik ziet er dus best als volgt uit:

Mensen
…..
……

Slechterik

- snorKleur: String
- hoedKleur: String
- uitzicht: String
- dronkenschap: geheel getal
- aantalJonkvrouwen: geheel getal
- jonkvrouw: Mensen

+ Slechterik( )
+ setSnorKleur(msnorKleur: String):void
+ setHoedKleur(mhoedKleur: String):void
+ setUitzicht(muitzicht: String):void
+ setDronkenschap(mdronkenschap: geheel getal):void
+ setAantalJonkvrouwen(maantalJonkvrouwen: geheel getal):void
+ setJonkvrouw(mJonkvrouw: Mens):void
+ getDronkenschap( ): geheel getal
+ getSnorKleur( ):String
+ getHoedKleur( ):String
+ getUitzicht( ):String
+ getAantalJonkvrouwen( ): geheel getal
+ getJonkvrouw( ): Mensen
+ drinkWhiskey( ):void
+ hoeDronkenBenIk( ):geheel getal
+ slaagAanDeHaak (jonkvrouw : Mensen):void
+ watIsUwNaam ( ): String

Er zijn hier twee verschillen met voordien. Enerzijds zijn er de accessors. Zoals reeds
gezegd dient een accessor voor het ophalen van de waarde van het betreffende attribuut.
Het is mogelijk in de accessor bewerkingen hierop uit te voeren alvorens deze waarde te
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retourneren. Dit wordt geïllustreerd door middel van de methode getDronkenschap( ).

De pseudo-code van getDronkenschap( ):

getDronkenschap( I:
U: dronkenschap2: geheel getal)

Type: accessor
Preconditie: De eigenschap dronkenschap bestaat.
Postconditie: De inhoud van de eigenschap dronkenschap wordt geretourneerd.
Gebruikt:

BEGIN
dronkenschap2=dronkenschap

EINDE

Andere versie die een bewerking uitvoert alvorens weer te geven:

getDronkenschap( I:
U: dronkenschap2: geheel getal)

Type: accessor
Preconditie: De eigenschap dronkenschap bestaat.
Postconditie: De eigenschap dronkenschap wordt geretourneerd.
Gebruikt:

BEGIN
ALS(dronkenschap<0)

DAN dronkenschap2= - (dronkenschap)
ANDERS dronkenschap2=dronkenschap

EINDE-ALS-DAN
EINDE

Merk op dat de methode hoeDronkenBenIk( ) hetzelfde is als deze getDronkenschap( )-
accessor.

De andere accessors kunnen op analoge manier uitgeschreven worden.

De methode drinkWhiskey( ) kan hierdoor als volgt aangepast worden:

drinkWhiskey( I:/
U:/)

Type: methode
Preconditie:
Postconditie: De eigenschap dronkenschap is met een eenheid toegenomen.
Gebruikt: setDronkenschap( ), getDronkenschap( )

BEGIN
setDronkenschap( getDronkenschap( ) +1 )

EINDE

Het tweede verschil met voordien is dat in de klasse als laatste de methode
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watIsUwNaam( ) van de klasse Mensen nu herhaald wordt. We doen dit alleen als we een
andere implementatie aan die methode wensen te geven. Laten we aannemen dat als een
slechterik zijn naam zegt, hij erbij zegt dat hij een slechterik is:

watIsUwNaam ( I:/
U: naam2: String)

Type: methode
Preconditie:
Postconditie: De inhoud van de eigenschap naam wordt geretourneerd. De slechterik

vertelt erbij dat hij een slechterik is.
Gebruikt: /
Gegevens: /

BEGIN
naam2 = “Ik ben de slechterik ” + naam

EINDE

Het gevolg is dat wanneer de aanroep van deze methode gebeurt voor een object van de
klasse Slechterik dat het resultaat van deze methode anders is dan wanneer dit gebeurt
voor een Mensenobject. Dit is een voorbeeld van polymorfie. De methode vertoont een
ander gedrag voor een slechterik dan voor een mens.

4.1 Objecten aan het werk zetten.

De objecten worden aan het werk gezet in een methode main( ). Beschouw een volgende
aangepaste versie:

In pseudo-code:
Geweerschoten

Type: main-functie
Preconditie: De klassen WesternStad, Mensen en Slechterik

bestaan.
Postconditie: Er wordt een WesternStadje SweatyPost gemaakt. De

eigenschappen saloons, sheriffs en ruziemakers van
dit stadje, krijgen waarden toegewezen. Vervolgens
verschijnen een slechterik Maurice, een slechterik Jack
en een vrouw Mary. Enkele van hun eigenschappen
worden nader gespecificeerd. Maurice drinkt een
aantal glazen, vertelt ons hoe dronken hij is en slaat
dan de jonkvrouw Mary aan de haak

Gebruikt: De klassen WesternStad, Mensen en Slechterik
Gegevens: sweatyPost: WesternStad

maurice: Slechterik
mary: Mensen

BEGIN
sweatyPost = nieuw WesternStad( )
sweatyPost.setSaloons( 2 )
sweatyPost.setSheriffs( 1 )
sweatyPost.setRuziemakers( 5 )
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maurice = nieuw Slechterik( )
maurice.setHoedKleur( “zwart” )
maurice.setSnorKleur( “rood” )
maurice.setGeslacht( “mannelijk” )
maurice.setPaardNaam( “Beer Gut” )
maurice.setWhiskeyVoorkeur( “Jack Daniels” )
maurice.setNaam( “Maurice” )

jack = nieuw Slechterik( )
jack.setHoedKleur( “bruin” )
jack.setSnorKleur( “bruin” )
jack.setGeslacht( “mannelijk” )
jack.setUitzicht( “vriendelijk” )
jack.setBenen(1)
jack.setWhiskeyVoorkeur( “geheel onthouder” )
jack.setNaam( “Jack” )

mary = nieuw Mensen( )
mary.setGeslacht( “vrouwelijk” )
mary.setPaardNaam( “Midnight” )
mary.setWhiskeyVoorkeur( “Niet aangelengd” )
mary.setNaam( “Mary” )
VOERUIT(Scherm,mary.watIsUwNaam( ) )

maurice.drinkWhiskey( )
maurice.drinkWhiskey( )
maurice.drinkWhiskey( )
VOERUIT(Scherm,maurice.watIsUwNaam( ) )
VOERUIT(Scherm,”Ik heb “,maurice.hoeDronkenBenIk( ),” whiskeys

gedronken”)
maurice.slaagAanDeHaak (mary)
VOERUIT(Scherm,jack.watIsUwNaam( ) )
VOERUIT(Scherm,”Ik heb “,jack.hoeDronkenBenIk( ),” whiskeys

gedronken”)

EINDE

Merk op dat het aantal benen van de vriendelijke slechterik Jack een nieuwe waarde krijgt
door middel van de methode setBenen( ). Jack heeft trouwens geen paard (hoe kun je
trouwens met één been op een paard zitten).

Deze werkwijze laat zien hoe een klein programma verschillende slechterik-objecten kan
hebben. Beide gedragen zich op een andere manier. Jack heeft maar één been, is vriendelijk
en heeft nog geen jonkvrouw aan de haak geslagen.

Ook de polymorfie wordt hier geïllustreerd: de slechteriken vermelden voor hun naam dat
ze slechteriken zijn; Mary zegt alleen haar naam.
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5 Relaties tussen objecten.

Objecten kunnen op twee belangrijke manieren aan elkaar gerelateerd zijn.

Objecten kunnen ten eerste onafhankelijk van elkaar bestaan. Er kunnen twee Slechterik-
objecten tegelijk bestaan. Moeten deze twee gescheiden objecten ooit samenwerken, dan
zullen ze dat doen door berichten aan elkaar door te geven.

Objecten communiceren met elkaar dus via berichten. Berichten geven een object een
opdracht iets te doen.

Het ‘doorgeven van een bericht’ is hetzelfde als het aanroepen van een methode om de
toestand van een object te wijzigen of een gedrag uit te voeren. Dus de uitvoering van een
methode is het antwoord van een object op het ontvangen van een bericht.

Dit berichtenverkeer wordt voorgesteld op een volgordediagram (zie volgend hoofdstuk).

Een object kan ten tweede andere objecten bevatten. Objecten kunnen via aggregatie (zie
volgend hoofdstuk: relaties tussen klassen, voorgesteld op klassendiagrammen) uit andere
objecten zijn samengesteld, net zoals een objectgeoriënteerd-programma uit objecten is
samengesteld. Merk in het Slechterik-voorbeeld op dat het object maurice een heleboel
andere objecten bevat. Zo bevat maurice bijvoorbeeld het object jonkvrouw dat van het
type Mensen is. Daarnaast bevat het ook een snorKleur en naam, beide String-objecten. Elk
van deze objecten heeft een interface die methoden en eigenschappen biedt. Denk eraan
dat alles in objectgeoriënteerd programmeren een object is, zelfs de stukken waar een
object uit is opgebouwd!

De communicatie werkt op dezelfde manier tussen de objecten en de objecten binnen dat
object. Moeten de objecten samenwerken, dan doen ze dat door berichten naar elkaar te
versturen. Berichten zijn een belangrijk objectgeoriënteerd-concept. Berichten maken het
objecten mogelijk onafhankelijk te blijven. Als een object een bericht naar een ander object
verstuurt, dan kan het dat object over het algemeen niet schelen op welke manier het ander
object besluit het aangevraagde gedrag uit te voeren. Het aanvragende object is er alleen in
geïnteresseerd dat het gedrag optreedt.

Objectgeoriënteerd (of OO) is een betere manier van werken omdat het nauwer aansluit bij
de real world ; en vooral bij onze wijze van denken dankzij de sleuteleigenschap abstractie.
Zonder abstractie zouden we onmogelijk  zelfs de meest eenvoudige opgave kunnen
uitvoeren: we zouden constant gehinderd worden door een overvloed van details. Er
zouden immers alleen details zijn!

Opm: De echte wereld bestaat dus uit objecten en dat geldt ook voor
objectgeoriënteerde software. In een pure objectgeoriënteerde programmeertaal
geldt dat alles een object is, van de meest eenvoudige typen zoals integers en
booleaanse waarden tot aan de meest ingewikkelde instanties van klassen – maar
niet alle objectgeoriënteerde programmeertalen gaan zover. Eenvoudige
primitieven zoals int en float worden in sommige objectgeoriënteerde talen niet
als objecten behandeld.


