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6 Toepassingsvoorbeelden
6.1. oefening 1 : eenvoudige overerving

Beschouw volgende basisklasse MoodyObject.

MoodyObject

+ MoodyObject( )
# getMood( ):String
+ queryMood( ) : void

pseudo-codes:

geen implementatie van noarg constructor.

getMood( I: /
U:mood:String)

Type: methode
Preconditie:
Postconditie: Deze methode levert de stemming door middel van een String .
Gebruikt: /
Gegevens: /

BEGIN
mood = “moody”

EINDE

queryMood( I: /
U:/)

Type: methode
Preconditie:
Postconditie: Deze methode drukt de gemoedstoestand van het object af.
Gebruikt: getMood( )
Gegevens: /

BEGIN
VOERUIT(Scherm, “I feel “ , getMood( ) , “ today!”)

EINDE

MoodyObject definieert één enkele publieke methode: queryMood( ). queryMood( ) drukt
de stemming van het object af naar de opdrachtregel. MoodyObject declareert ook één
enkele beveiligde methode : getMood( ). queryMood( ) maakt intern gebruik van getMood( )
voor het opvragen van de stemming die in het antwoord wordt opgenomen. Subklassen
kunnen hun stemming makkelijk specialiseren door getMood( ) te vervangen.
Een subklasse die naar de opdrachtregel afgedrukte melding wil wijzigen zal queryMood( )
moeten vervangen.
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Probleemstelling

Er wordt gevraagd twee subklassen te maken: SadObject en HappyObject. Beide subklassen
moeten getMood( ) vervangen om hun eigen speciale stemming te kunnen leveren.

SadObject en HappyObject moeten ook een paar eigen methoden toevoegen. SadObject
moet een methode + cry( ) : void toevoegen en HappyObject moet een methode + laugh( )
: void toevoegen. laugh( ) moet ‘hahaha’ naar de opdrachtregel schrijven en cry( ) moet
‘boo hoo’ naar de opdrachtregel schrijven.
Volgende listing zet een probeerprogramma op dat u moet compileren en uitvoeren als u
klaar bent met het schrijven van SadObject en HappyObject.

MoodyDriver:

Type: main-klasse, bevat main-functie
Preconditie: De klassen MoodyObject, SadObject en HappyObject

bestaan.
Postconditie: Er wordt een MoodyObject, SadObject en

HappyObject object gemaakt. queryMood() wordt van
alle objecten gevraagd en de eigen nieuwe methodes
worden uitgetest.

Gebruikt: De klassen MoodyObject, SadObject en HappyObject
Gegevens: moodyObject : MoodyObject

sadObject : SadObject
happyObject : HappyObject

BEGIN
moodyObject = nieuw MoodyObject ( )
sadObject = nieuw SadObject ( )
happyObject = nieuw HappyObject ( )

VOERUIT(Scherm, “How does the moody object feel today?” )
moodyObject.queryMood( )
VOERUIT(Scherm, “ “ )

VOERUIT(Scherm, “How does the sad object feel today?” )
sadObject.queryMood( ) // merk op dat vervanging de stemming

 wijzigt
sadObject.cry( )
VOERUIT(Scherm, “ “ )

VOERUIT(Scherm, “How does the happy object feel today?” )
happyObject.queryMood( ) // merk op dat vervanging de stemming

 wijzigt
happyObject.laugh( )
VOERUIT(Scherm, “ “ )

EINDE

Oplossing:
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HappyObject

+ HappyObject( )
# getMood( ):String
+ laugh( ) : void

geen implementatie van noarg constructor.

getMood( I: /
U:mood:String)

Type: methode
Preconditie:
Postconditie: Deze methode levert de stemming door middel van een String .
Gebruikt: /
Gegevens: /

BEGIN
mood = “happy”

EINDE

laugh ( I: /
U:/)

Type: methode
Preconditie:
Postconditie: Deze methode drukt het lachen van het object af.
Gebruikt: /
Gegevens: /

BEGIN
VOERUIT(Scherm, “ha ha ha !”)

EINDE

SadObject

+ SadObject( )
# getMood( ):String
+ cry( ) : void

geen implementatie van noarg constructor.

getMood( I: /
U:mood:String)

Type: methode
Preconditie:
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Postconditie: Deze methode levert de stemming door middel van een String .
Gebruikt: /
Gegevens: /

BEGIN
mood = “sad”

EINDE

cry ( I: /
U:/)

Type: methode
Preconditie:
Postconditie: Deze methode drukt het wenen van het object af.
Gebruikt: /
Gegevens: /

BEGIN
VOERUIT(Scherm, “boo hoo !”)

EINDE

Resultaat Moodydriver:

How does the moody object feel today?
I feel moody today!
How does the sad object feel today?
I feel sad today!
ha ha ha !
How does the happy object feel today?
I feel happy today!
boo hoo !

Bij het uitvoeren van het probeerprogramma, kijk eens naar de aanroep van queryMood( ).
Er wordt ‘I feel sad today!’ op het scherm afgedrukt als u queryMood( ) aanroept voor
SadObject. HappyObject drukt daarentegen ‘I feel happy today!’ af. Dat gedrag zal
misschien op het eerste zicht verrassend lijken, want geen van beide klassen herdefinieert
queryMood( ).

Als u echter beter naar queryMood( ) kijkt, ziet u dat queryMood( ) de stemming opvraagt
door intern getMood( ) aan te roepen. De subklassen herdefiniëren beide getMood( ) en
queryMood( ) zal daarom de versie van getMood( ) van de child aanroepen.

6.2. oefening 2 : abstracte klassen gebruiken voor geplande overerving

Het zal soms voorkomen dat u een klasse er specifiek voor wilt ontwikkelen dat andere
klassen ervan kunnen erven. U zult tijdens het ontwikkelen van een paar gerelateerde
klassen misschien identieke code opmerken, die in al uw klassen voorkomt. De regels voor
een goede werkwijze zeggen dat u identieke code naar een basisklasse moet verplaatsen
als u deze opmerkt. U schrijft die basisklasse met de bedoeling dat andere klassen ervan
zullen erven.
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Bent u eenmaal klaar met het heen en weer verplaatsen van de code, dan zult u echter
misschien opmerken dat het niet zinvol is de basisklasse rechtstreeks te instantiëren. De
basisklasse bevat weliswaar algemene code die zeer waardevol is voor subklassen, maar
het is niet nuttig de klasse rechtstreeks te instantiëren en te gebruiken. Het is in de plaats
daarvan alleen zinvol de subklassen te gebruiken. De subklassen zijn meer gespecialiseerd
dan de basisklasse en leveren dat wat er in de basisklasse ontbreekt.

Kijk bijvoorbeeld eens naar de klasse Employee :

Employee

- firstName : String
- lastName : String

+ Employee( first : String, last : String)
+ getFirstName( ) : String
+ setFirstName(mfirstName : String): void
+ getLastName( ) : String
+ setLastName(mlastName : String): void
+ toString( ) : String
+ earnings( ) : reëel getal
+ printPaycheck( ) : String

Voor de pseudo-codes van de constructor, getFirstName( ), getLastName( ),
setFirstName( ), setLastName( ), toString( ): zie vroeger.

earnings( I: /
U: earnings2: reëel getal)

Type: methode
Preconditie: /
Postconditie: De totale wekelijkse verdienste van een Employee wordt berekend en

geretourneerd.
Gebruikt:

BEGIN
// ik weet niet hoe
earnings2=0

EINDE

printPaycheck ( I: /
U:paycheck2:String)

Type: methode
Preconditie:
Postconditie: Deze methode retourneert een String die de voornaam en de

achternaam achter elkaar bevat alsook de verdienste van de Employee.
Gebruikt: toString( )
Gegevens: /

BEGIN
paycheck2 = “Pay: “ + toString( ) + “ $ “ + earnings ( )

EINDE
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U zou Employee kunnen gebruiken als een basisklasse voor CommissionWorkers,
HourlyWorker en SalariedWorker. Elke subklasse weet hoe deze zijn salaris moet
berekenen. Het voor het berekenen van het salaris gebruikte algoritme zal echter
verschillen per soort werknemer. We hebben ons bij het maken van deze hiërachie
voorgesteld dat elke subklasse zijn eigen methode earnings ( ) zal moeten definiëren.

Er is wel een klein probleem: Employee heeft geen regels voor het berekenen van zijn
salaris. Het heeft geen zin earnings ( ) te zeggen voor een Employee. Er is geen algoritme
voor het berekenen van het loon van een ‘algemene’ werknemer.

We zouden dat kunnen oplossen door earnings ( ) niet in de basisklasse te definiëren. Dat
zou echter geen goede oplossing zijn, want de klasse zou dan geen goed model van een
werknemer vormen. Elke werknemer zal moeten weten hoe deze zijn salaris berekent. Het
enige verschil is de feitelijke implementatie van de methode earnings ( ). Deze methode
hoort wel degelijk in de basisklasse thuis.

Zou u earnings ( ) niet in de basisklasse definiëren, dan zou u de werknemers niet op een
algemene manier kunnen behandelen. U zou de mogelijkheid verliezen de methode
earnings in subtypen te kunnen inpluggen. Een andere oplossing zou eruit bestaan gewoon
een vast antwoord in de code op te nemen. De methode zou gewoon 0 kunnen leveren.
Een vast antwoord is geen echt goede oplossing. Er is geen garantie dat een andere
ontwikkelaar eraan zal denken de methode te vervangen als hij een nieuwe subklasse
ontwikkelt. Het heeft bovendien toch al weinig nut ooit een Employee te instantiëren.
Objectgeoriënteerd programmeren biedt gelukkig een speciaal soort klasse dat specifiek is
bedoeld voor geplande overerving: de abstracte klasse.

Een abstracte klasse verschilt maar weinig van welke andere definitie van een klasse dan
ook. De definitie van de klasse kan net als bij een gewone klasse gedragingen en
eigenschappen definiëren. U kunt een abstracte klasse echter niet rechtstreeks
instantiëren, want een abstracte klasse kan sommigen methoden ongedefinieerd laten.

Nieuw begrip: Een wel gedeclareerde, maar niet-geïmplementeerde methode wordt een
abstracte methode genoemd. Alleen abstracte klassen kunnen abstracte
methoden hebben.

U kunt in plaats daarvan alleen instanties maken van de afstammelingen van de abstracte
klasse, die de abstracte methoden ook werkelijk implementeren.

Laten we eens een abstracte versie van Employee bekijken:

Employee

- firstName : String
- lastName : String

+ Employee( first : String, last : String)
+ getFirstName( ) : String
+ setFirstName(mfirstName : String): void
+ getLastName( ) : String
+ setLastName(mlastName : String): void
+ toString( ) : String
+ earnings( ) : reëel getal
+ printPaycheck( ) : String
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Merk op dat de naam van de klasse en de abstracte methode schuin gedrukt staan. Dit om
aan te duiden dat het over abstracte klassen en methoden gaat. Bij de pseudo-code van
earnings geven we geen implementatie en we zeggen dat het type een abstracte methode
is.

earnings( I: /
U: earnings2: reëel getal)

Type: Abstracte methode
Preconditie: /
Postconditie: De totale wekelijkse verdienste van een Employee wordt berekend en

geretourneerd.
Gebruikt:

De abstracte Employee definieert weliswaar een methode earnings ( ), maar laat deze
ongedefinieerd. Het wordt aan elke subklasse overgelaten deze methode ook werkelijk te
implementeren. HourlyWorker is een dergelijke subklasse:

Employee

HourlyWorker

HourlyWorker

- wage : reëel getal
- hours : reëel getal
+ HourlyWorker( first : String, last : String,

wagePerHour : reëel getal, hoursWorked : reëel getal)
+ setWage(wagePerHour : reëel getal) : void
+ setHours(hoursWorked : reëel getal ) : void
+ getWage( ): reëel getal
+ getHours( ): reëel getal
+ toString( ) : String
+ earnings( ) : reëel getal

HourlyWorker( I: first, last : String
wagePerHour, hoursWorked: reële getallen)

Type: constructor
Preconditie: gedefinieerd zijn in een klasse met dezelfde naam
Postconditie: Het attribuut firstName krijgt de waarde van het

argument first en het atribuut lastName krijgt de
waarde van het argument last. De eigenschappen
wage en hours, krijgen de waarden van de
overeenkomstige argumenten van de constructor

Gebruikt: setWage( ), setHours( ), de constructor van de klasse
Employee.

Gegevens: /

BEGIN
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super( first, last) //hier wordt de constructor aangeroepen van de
//klasse Employee

setWage(wagePerHour)
setHours(hoursWorked)

EINDE

setWage ( I: wagePerHour: reëel getal)
U:/)

Type: mutator
Preconditie: In de klasse bestaat een eigenschap die het salaris voorstelt; nl. wage.
Postconditie: Aan de eigenschap wage wordt de waarde toegewezen, dat de

invoervariabele wagePerHour van deze mutator bevat.
Gebruikt: /
Gegevens: /

BEGIN
ALS(wagePerHour > 0)

DAN
wage = wagePerHour

ANDERS
wage = 0

EINDE-ALS-DAN
EINDE

setHours ( I: hoursWorked: reëel getal)
U:/)

Type: mutator
Preconditie: In de klasse bestaat een eigenschap die het aantal uren voorstelt; nl.

hours.
Postconditie: Aan de eigenschap hours wordt de waarde toegewezen, dat de

invoervariabele hoursWorked van deze mutator bevat.
Gebruikt: /
Gegevens: /

BEGIN
ALS(hoursWorked >= 0 EN hoursWorked < 168)

DAN
hours = hoursWorked

ANDERS
hours = 0

EINDE-ALS-DAN
EINDE

Accessors kan je zelf schrijven.

earnings( I: /
U: earnings2: reëel getal)

Type: methode
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Preconditie: /
Postconditie: De totale wekelijkse verdienste van een HourlyWorker wordt berekend en

geretourneerd.
Gebruikt: GetWage( ) en getHours( )

BEGIN
earnings2=getWage( )*getHours( )

EINDE

toString( I: /
U:name2:String)

Type: methode
Preconditie:
Postconditie: Deze methode retourneerd een String die het soort werknemer , de

voornaam en de achternaam, van deze werknemer, achter elkaar bevat.
Gebruikt: De methode toString( ) van de klasse Employee
Gegevens: /

BEGIN
name2 = “Hourly worker” + super.toString( )

EINDE

Het declareren van abstracte methoden dwingt uw subklassen zich op basis van de
basisklasse verder te specialiseren door een implementatie voor de abstracte methoden te
bieden. U plant vooraf wat er door de subklasse moet worden geherdefinieerd door de
basisklasse abstract te maken en door abstracte methoden te maken.

Probleemstelling

In de vorige oefening heeft u een klasse MoodyObject gemaakt. Alle subklassen daarvan
herdefiniëren getMood( ). Wijzig deze hiërarchie enigszins voor deze oefening. Maak de
methode getMood( ) abstract. U zult MoodyDriver ook moeten bijwerken, om te
voorkomen dat deze rechtstreeks instanties van MoodyObject maakt. U hoeft SadObject en
HappyObject niet te wijzigen, want deze leveren al een implementatie van getMood( ).

Oplossingen en bespreking

Volgende toont de geherstructureerde definities van MoodyObject en MoodyDriver.

MoodyObject

+ MoodyObject( )
# getMood( ):String
+ queryMood( ) : void

pseudo-codes:

getMood( I: /
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U:mood:String)

Type: Abstracte methode
Preconditie:
Postconditie: Deze methode levert de stemming door middel van een String .
Gebruikt: /
Gegevens: /

Voor de implementatie van queryMood( ) : zie vroeger.

MoodyDriver:

Type: main-klasse, bevat main-functie
Preconditie: De klassen MoodyObject, SadObject en HappyObject

bestaan.
Postconditie: Er wordt een SadObject en een HappyObject object

gemaakt. queryMood() wordt van alle objecten
gevraagd en de eigen nieuwe methodes worden
uitgetest.

Gebruikt: De klassen SadObject en HappyObject
Gegevens: mo : MoodyObject

so : SadObject
ho : HappyObject

BEGIN
//mo = nieuw MoodyObject ( )// kan MoodyObject niet

//instantiëren
so = nieuw SadObject ( )
ho = nieuw HappyObject ( )

//VOERUIT(Scherm, “How does the moody object feel today?” )
//mo.queryMood( )
//VOERUIT(Scherm, “ “ )

VOERUIT(Scherm, “How does the sad object feel today?” )
so.queryMood( ) // merk op dat vervanging de stemming wijzigt
so.cry( )
VOERUIT(Scherm, “ “ )

VOERUIT(Scherm, “How does the happy object feel today?” )
ho.queryMood( ) // merk op dat vervanging de stemming wijzigt
ho.laugh( )
VOERUIT(Scherm, “ “ )

EINDE
Het voorgaande toont de geherstructureerde definities van MoodyObject en MoodyDriver.
De wijzigingen zijn redelijk eenvoudig. MoodyObject definieert een abstracte methode
getMood( ) en laat het aan zijn subklassen over de echte implementatie te leveren. De
methode queryMood( ) roept gewoon de abstracte methode aan als deze de stemming
moet ophalen.

Het gebruik van abstracte klassen definieert het contract waar subklassen zich aan moeten
houden om de basisklasse te kunnen gebruiken. Kijkt u als een ontwikkelaar naar een
basisklasse, dan weet u meteen wat u moet specialiseren als u van deze klasse erft. U kunt
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naast de abstracte methoden ook nog verder specialiseren. U weet echter dat het
definiëren van abstracte methoden betekent dat uw nieuwe klasse goed in de hiërarchie zal
passen.

Het kan bij basisklassen met veel methoden moeilijk worden te zien welke vervangen
moeten worden. Abstracte klassen geven u een hint.

6.3. oefening 3 : een bankrekening - eenvoudige overerving beoefenen

Het wordt nu tijd uw kennis van de overerving eens uit te proberen. Laten we nog eens
terug gaan naar de Bank van OO en zien wat overerving voor het boekhoudsysteem van de
bank kan doen.

De Bank van OO biedt zijn klanten de keuze uit een aantal verschillende soorten
rekeningen: een spaarrekening, een lopende rekening, een spaarrekening met een vaste
termijn en een rekening-courant.

Een algemene rekening

Elke soort rekening staat het de gebruiker toe geld te storten en op te nemen en het
huidige saldo op te vragen. De algemene basisrekening staat het niet toe rood te staan.

De spaarrekening

De spaarrekening specialiseert zich verder op basis van de standaardbankrekening door
rente op het saldo toe te passen als daarom wordt gevraagd. Heeft iemand bijvoorbeeld
een saldo van $ 1000 en is het rentepercentage 2%, dan zal het saldo $ 1020 zijn na het
uitbetalen van de rente:

saldo = saldo + ( saldo * rente_percentage)

De spaarrekening staat het niet toe rood te staan.

De spaarrekening met een vaste termijn

De spaarrekening met een vaste termijn past ook rente op het saldo toe. De bank zal
echter een percentage van het opgenomen bedrag in rekening brengen als de
rekeninghouder een deel van de hoofdsom opneemt voordat de termijn verstreken is.
Neemt de rekeninghouder bijvoorbeeld $1000 op voordat de termijn verstreken is en geldt
er een boete van 5% voor het opgenomen bedrag, dan zal het saldo van de rekening met $
1 000 worden verminderd. De rekeninghouder zal echter maar $ 950 ontvangen. De bank
zal na het verstrijken van de termijn geen boetes meer in rekening brengen voor opnames:

saldo = saldo - opgenomen_bedrag

maar uitgekeerd_bedrag = bedrag – (bedrag * boete_percentage)

De spaarrekening met een vaste termijn staat het niet toe rood te staan.

De lopende rekening

De lopende rekening past in tegenstelling tot de spaarrekening en de spaarrekening met
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een vaste termijn geen rente op het saldo toe. De lopende rekening maakt het de
rekeninghouder in plaats daarvan mogelijk cheques uit te schrijven en geld van de rekening
op te nemen via een geldautomaat. De bank legt echter een bepaald maximum op aan het
aantal transacties per maand. De bank zal een bedrag per transactie in rekening brengen
als de rekeninghouder zijn toegestane aantal transacties overschrijdt. Krijgt de
rekeninghouder bijvoorbeeld vijf gratis transacties per maand, maar voert hij acht
transacties uit, waarvoor $ 1 per extra transactie in rekening wordt gebracht, dan zal de
bank hem $ 3 in rekening brengen:

kosten = (aantal_transacties – maximum_transacties_per_maand)* kosten_per_transactie

De lopende rekening staat het niet toe rood te staan.

De rekening-courant

De rekening-courant staat het de rekeninghouder ten slotte toe meer geld op te nemen dan
er op de rekening staat. De rekeninghouder krijgt echter niets voor niets. De bank zal
periodiek een rentebedrag op een negatief saldo in rekening brengen. Heeft de
rekeninghouder bijvoorbeeld een saldo van $ - 1 000, met een rentepercentage van 20%,
dan zal hij $ 200 moeten betalen. Zijn saldo zal na het toevoegen van die kosten $ -1200
zijn:

saldo = saldo + ( saldo * rente_percentage )

Merk op dat de bank alleen rente in rekening brengt op rekeningen met een negatief saldo!
De bank zou anders uiteindelijk geld weggeven en de Bank van OO is niet van plan geld
weg te geven, zelfs niet aan ontwikkelaars. De rekening-courant legt in tegenstelling tot de
lopende rekening geen limiet op aan het aantal transacties per maand. De bank moedigt in
feite opnames aan - dat vergroot de kans dat de bank rente in rekening kan gaan brengen!

Probleemstelling

Het is uw taak een overervingshiërarchie te formuleren en de rekeningen op de
eerdergenoemde manier te implementeren. U moet de volgende rekeningklassen maken:

- BankAccount (basisklasse) met volgende methodes:

+ depositFunds(amount : reëel getal ): void
+ getBalance( ) : reëel getal
+ withdrawFunds(amount : reëel getal ): reëel getal
# setBalance(newBalance : reëel getal ) : void

- SavingsAccount (spaarrekening) met volgende publieke interface:

+ setInterestRate(interestrate : reëel getal ): void
+ getInterestRate( ) : reëel getal
+ addInterest( ) : void

- TimedMaturityAccount (spaarrekening met vaste termijn) met volgende
publieke interface:

+ mature( ) : void
+ isMature( ) : boolean
+ setFeeRate(rate : reëel getal ): void
+ getFeeRate( ) : reëel getal
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TimedMaturityAccount moet withdrawFunds( ) herdefiniëren
om de termijn te controleren en eventueel van toepassing
zijnde kosten in rekening te brengen.

- CheckingAccount (lopende rekening) met volgende publieke interface:

+ accessFees( ) : void
+ setFee(fee : reëel getal ): void
+ getFee( ) : reëel getal
+ setMonthlyQuota(quota : geheel getal ): void
+ getMonthlyQuota( ) : geheel getal
+ getTransactionCount( ) : geheel getal
CheckingAccount moet withdrawFunds( ) herdefiniëren om het
aantal transacties bij te houden.

- OverdraftAccount (rekening-courant) met volgende publieke interface:

+ chargeInterest( ) : void
+ setCreditRate(rate : reëel getal ): void
+ getCreditRate( ) : reëel getal
Mocht BankAccount in de methode withdrawFunds( ) op rood
staan controleren, dan zal OverdraftAccount deze methode
moeten vervangen.

U zult uw hiërarchie misschien ook met de klasse Rekening willen beginnen die u vroeger
hebt ontwikkeld. U zult dan alleen de methode afhaalFunds( ), hier withdrawFunds( ), willen
wijzigen. Het is waarschijnlijk beter een beveiliging tegen rood staan in de
withdrawFunds()-methoden op te nemen.

BankAccount is de basisklasse die gemeenschappelijke taken voor alle rekeningen bevat.
Dat is de enige hint die we over de hiërarchie zullen geven! Het experimenteren met
overervingshiërarchieën maakt deel uit van deze oefening.

U kunt een aantal vereenvoudigingen uitvoeren. U mag voor kosten, termijnen en
renteberekeningen aannemen dat een derde partij de kalender in het oog zal houden.
Neem dat soort functionaliteit niet in uw klassen op. Lever in plaats daarvan een methode
die door een ander object kan worden aangeroepen. SavingsAccount moet bijvoorbeeld
een methode addInterest ( ) hebben. Die methode zal door een object van buitenaf worden
aangeroepen als het tijd wordt de rente te berekenen. CheckingAccount moet op een
soortgelijke manier een methode accessFees ( ) beschikbaar stellen. Deze methode zal alle
kosten berekenen en deze op het saldo toepassen als de methode wordt aangeroepen.

Opmerking: Verzand niet in overbodige details. Denk eraan dat u deze oefening uitvoert
om praktijkervaring op te doen met overerving, niet om het meest robuuste
boekhoudsysteem te schrijven dat er ooit is geschreven. Maak u daarom niet
druk over het valideren van de invoer (tenzij u dat echt wilt doen). U mag
aannemen dat alle argumentwaarden altijd geldig zullen zijn.

Opmerking ter zijde:

Er werd vroeger kort ingegaan op het gebruik van super. super is geen moeilijk concept. Kijk
maar eens naar de constructor van CommissionWorker:

CommissionWorker( I: first, last : String
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csalary, ccommission : reële getallen
cquantity : geheel getal)

BEGIN
super( first, last) //hier wordt de constructor aangeroepen van de

//klasse Employee
setSalary(csalary)
setCommission(ccommission)
setQuantity(cquantity)

EINDE

U kunt super vanuit een constructor aanroepen om de constructor van de parent aan te
roepen. U moet natuurlijk alle door de constructor van de parent vereiste argumenten
leveren.

De meeste talen, waaronder Java, vereisen dat een aanroep naar super in een constructor
altijd het eerste moet zijn wat er in die constructor wordt gedaan. Mocht u super niet
aanroepen, dan zal Java, in feite zelf proberen super( ) aan te roepen.

super maakt het u mogelijk code van de parent te gebruiken die anders domweg zou
worden vervangen.

super staat het de constructor voor een child toe de constructor van de parent van deze
child aan te roepen. Het op de juiste manier aanroepen van de constructor van de parent is
iets wat niet mag worden vergeten. U moet ervoor zorgen dat de klasse op de juiste manier
wordt geïnitialiseerd.

U kunt super ook vanuit een methode gebruiken.

Stelt u zich bij wijze van voorbeeld eens een klasse VeryHappyObject voor:

HappyObject

VerryHappyObject

VerryHappyObject

+ VerryHappyObject( )
# getMood( ) : String

getMood( I: /
U:mood:String)

Type: methode
Preconditie:
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Postconditie: Deze methode levert de stemming door middel van een String .
Gebruikt: /
Gegevens: /

BEGIN
mood = “very ” + super.getMood( )

EINDE

VeryHappyObject vervangt getMood( ). super.getMood( ) maakt het VeryHappyObject
echter mogelijk de versie van getMood( ) van zijn parent aan te roepen. VeryHappyObject
specialiseert de methode getMood( ) van zijn parent verder door de door super.getmood( )
geleverde waarde verder te verwerken.

Een child die een methode van zijn parent vervangt kan dus nog steeds gebruik maken van
de bestaande code in zijn parent.

Gebruikt u super.<methode>( ) voor het aanroepen van een methode, dan moet u net als
bij een constructor alle door de methode vereiste argumenten leveren.

U zult merken dat super goed van pas komt in de oefening.

Oplossing:

Figuur 6.9. illustreert de overervingshiërarchie voor de resulterende rekeningen.

BankAccount

SavingsAccount OverdraftAccount CheckingAccount

TimeMaturityAccount

Figuur 6.9. De hiërarchie van bankrekeningen

Het is belangrijk deze hiërarchie in gedachten te houden terwijl u de volgende oplossingen
bekijkt.

Volgende listing toont een mogelijke implementatie van BankAccount. Deze basisklasse
houdt het saldo bij en verwerkt het storten en opnemen van geldbedragen.

BankAccount

- balance : reëel getal

+ BankAccount(initDeposit : reëel getal)
+ depositFunds( amount : reëel getal) : void
+ getBalance( ) : reëel getal
# setBalance( newBalance : reëel getal) : void
+ withdrawFunds( amount : reëel getal) : reëel getal
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BankAccount( I: initDeposit: reëel getal)

Type: constructor
Preconditie: gedefinieerd zijn in een klasse met dezelfde naam
Postconditie: Aan de eigenschap balance wordt de waarde van

initDeposit toegewezen.
Gebruikt: setBalance( )
Gegevens: /

BEGIN
setBalance(initDeposit)

EINDE

setBalance ( I: newBalance: reëel getal)
U:/)

Type: mutator
Preconditie: In de klasse bestaat een eigenschap die het saldo voorstelt, nl.: balance.
Postconditie: Aan de eigenschap balance wordt de waarde toegewezen, dat de

invoervariabele newBalance van deze mutator bevat.
Gebruikt: /
Gegevens: /

BEGIN
ALS(newBalance>=0)

DAN
balance = newBalance

ANDERS
balance = 0

EINDE-ALS-DAN
EINDE

getBalance( I: /
U: balance2: reëel getal)

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

BEGIN
balance 2= balance

EINDE

// stort geld op de rekening

depositFunds( I: amount : reëel getal
U:/)



Overerving 132

Hogeschool Gent – Departement Bedrijfskunde Aalst  Academiejaar 2004-2005

Type: methode
Preconditie:
Postconditie: Amount is de hoeveelheid geld die op de rekening gestort wordt. Deze

hoeveelheid wordt bij de balance opgeteld en dit wordt dan de nieuwe
balance. De basisklasse past geen beleid toe en valideert geen invoer.

Gebruikt: getBalance( ), setBalance( )
Gegevens: /

BEGIN
setBalance(getBalance( ) + amount)

EINDE

// neemt geld van de rekening op

withdrawFunds ( I: amount : reëel getal
U: amount2 : reëel getal)

Type: methode
Preconditie:
Postconditie: Amount is de hoeveelheid geld die men wenst af te halen. Is deze

hoeveelheid meer dan het balance, dan krijgt men de balance, anders
krijgt men de waarde van amount. De waarde van de hoeveelheid die
men krijgt wordt geretourneerd en wordt in vermindering gebracht van
de balance.

Gebruikt: getBalance( ), setBalance( )
Gegevens: /

BEGIN
ALS (amount >= getBalance( ) )

DAN
amount = getBalance( )

EINDE-ALS-DAN

setBalance(getBalance( ) - amount)
amount2 = amount

EINDE

SavingsAccount erft rechtstreeks van BankAccount.  SavingsAccount specialiseert zich
verder dan BankAccount door methoden toe te voegen voor het instellen en ophalen van
het rentepercentage, evenals een methode voor het toepassen van de rente op het saldo
van de rekening.

BankAccount

SavingsAccount
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SavingsAccount

- interestRate : reëel getal

+ SavingsAccount(initBalance : reëel getal, cinterestRate : reëel getal)
+ addInterest( ) : void
+ getInterestRate( ) : reëel getal
+ setInterestRate( minterestRate : reëel getal) : void

SavingsAccount( I: initBalance, cinterestRate: reële getallen)

Type: constructor
Preconditie: gedefinieerd zijn in een klasse met dezelfde naam
Postconditie: Aan de eigenschap balance wordt de waarde van

initBalance toegewezen, de eigenschap interestRate,
krijgt de waarde van cinterestRate.

Gebruikt: setInterestRate( ), de constructor van de klasse
BankAccount.

Gegevens: /

BEGIN
super(initBalance)
setInterestRate(cinterestRate)

EINDE

setInterestRate ( I: minterestRate: reëel getal)
U:/)

Type: mutator
Preconditie: In de klasse bestaat een eigenschap die het rentepercentage voorstelt,

nl.: interestRate.
Postconditie: Aan de eigenschap interestRate wordt de waarde toegewezen, dat de

invoervariabele minterestRate van deze mutator bevat.
Gebruikt: /
Gegevens: /

BEGIN
InterestRate = minterestRate

EINDE

getInterestRate ( I: /
U: interestRate2: reëel getal)

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

BEGIN
interestRate2= interestRate
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EINDE

addInterest( I: /
U:/)

Type: methode
Preconditie:
Postconditie: Deze methode berekent de rente en voeg deze aan de rekening toe.
Gebruikt: getBalance( ), setBalance( ), getInterestRate( )
Gegevens: balance, rate, interest, newBalance: reële getallen

BEGIN
balance = getBalance( )
rate = getInterestRate( )
interest = balance * rate
newBalance = balance + interest
setBalance(newBalance)

EINDE

TimedMaturityAccount erft van SavingsAccount, aangezien er misschien rente op het saldo
zal moeten worden toegepast. Deze specialiseert zich echter ook weer verder dan zijn
parent door methoden te definiëren voor het instellen van termijnen en kosten. Het feit dat
deze klasse de methode withdrawFunds( ) herdefinieert is van belang. Deze methode
gebruikt nog steeds de originele functionaliteit, via een aanroep naar super.
withdrawFunds( ), maar voegt de controle toe die nodig is om te kunnen zien of er kosten
op de transactie in rekening moeten worden gebracht. Mocht dat het geval zijn, dan haalt
de methode de kosten op en levert deze het opgenomen bedrag minus de kosten.

SavingsAccount

 TimedMaturityAccount

TimedMaturityAccount

- feeRate : reëel getal
- mature : boolean

+ TimedMaturityAccount(initBalance : reëel getal, cinterestRate :
reëel getal, cfeeRate : reëel getal)

+ withdrawFunds( amount : reëel getal) : reëel getal
+ isMature( ) : boolean
+ mature( ) : void
+ getFeeRate( ) : reëel getal
+ setFeeRate( rate : reëel getal) : void

TimedMaturityAccount( I: initBalance, cinterestRate, cfeeRate: reële getallen)
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Type: constructor
Preconditie: gedefinieerd zijn in een klasse met dezelfde naam
Postconditie: Aan de eigenschap balance wordt de waarde van

initBalance toegewezen, de eigenschappen
interestRate en feeRate krijgen de waarden van
cinterestRate, respectievelijk, cfeeRate.

Gebruikt: setFeeRate( ), de constructor van de klasse
SavingsAccount.

Gegevens: /

BEGIN
super(initBalance, interestRate)
setFeeRate(cfeeRate)

EINDE

setFeeRate ( I: rate: reëel getal)
U:/)

Type: mutator
Preconditie: In de klasse bestaat een eigenschap die de boete voorstelt, nl.: feeRate
Postconditie: Aan de eigenschap feeRate wordt de waarde toegewezen, dat de

invoervariabele rate van deze mutator bevat.
Gebruikt: /
Gegevens: /

BEGIN
ALS(rate>=0 EN rate<=1)

DAN
feeRate = rate

ANDERS
feeRate = 0

EINDE-ALS-DAN
EINDE

getFeeRate( I: /
U: feeRate2: reëel getal)

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

BEGIN
feeRate2= feeRate

EINDE

withdrawFunds ( I: amount : reëel getal
U: amount2 : reëel getal)
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Type: methode
Preconditie:
Postconditie: Deze methode vult de methode withdrawFunds van BankAccount aan,

omdat er moet rekening gehouden worden met de boete indien geld
afgenomen wordt voor het verstrijken van de termijn.

Gebruikt: withdrawFunds( ) van de klasse SavingsAccount, isMature( ),
getFeeRate( )

Gegevens: waarde, charge : reëel getal

BEGIN
waarde = super.withdrawFunds( amount )
ALS (mature=false )

DAN
charge = amount*getFeeRate( )
waarde = amount - charge

EINDE-ALS-DAN
amount2 = waarde

EINDE

isMature ( I: /
U: mature2: boolean)

Type: methode
Preconditie:
Postconditie: De inhoud van de eigenschap mature wordt geretourneerd, op deze

manier wordt er gecontroleerd of de termijn verlopen is.
Gebruikt:

BEGIN
mature2= mature

EINDE

mature ( I: /
U: /)

Type: methode
Preconditie:
Postconditie: De inhoud van de eigenschap mature wordt op true gesteld, op deze

manier wordt er weergegeven dat de termijn verlopen is.
Gebruikt:

BEGIN
mature= true

EINDE

CheckingAccount erft rechtstreeks van de basisklasse BankAccount. CheckingAccount
voegt de methoden toe die nodig zijn voor het instellen van de kosten per transactie, het
toegestane aantal transacties per maand, het resetten van de transactietelling en het
opvragen van het actuele aantal transacties. CheckingAccount vervangt verder de methode
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withdrawFunds om het aantal transacties te kunnen bijhouden. CheckingAccount gebruikt
net als TimedMaturityAccount nog steeds de originele logica door super.withdrawFunds( )
aan te roepen.

CheckingAccount

- fee : reëel getal
- monthlyQuota : geheel getal
- transactionCount : geheel getal

+ CheckingAccount(initDeposit : reëel getal, trans : geheel getal,
cfee : reëel getal)

+ withdrawFunds( amount : reëel getal) : reëel getal
+ accessFee( ) : void
+ getFee( ) : reëel getal
+ setFee ( mfee : reëel getal) : void
+ setMonthlyQuota(quota : geheel getal ): void
+ getMonthlyQuota( ) : geheel getal
+ getTransactionCount( ) : geheel getal

CheckingAccount( I: initDeposit, cfee: reële getallen
trans : geheel getal)

Type: constructor
Preconditie: gedefinieerd zijn in een klasse met dezelfde naam
Postconditie: Aan de eigenschap balance wordt de waarde van

initDeposit toegewezen, de eigenschappen
monthlyQuota en fee, krijgen de waarden van trans,
respectievelijk, cfee.

Gebruikt: setFee ( ), setMonthlyQuota ( ),de constructor van de
klasse BankAccount.

Gegevens: /

BEGIN
super(initDeposit)
setMonthlyQuota( trans )
setFee ( fee )

EINDE

withdrawFunds ( I: amount : reëel getal
U: amount2 : reëel getal)

Type: methode
Preconditie:
Postconditie: Deze methode vult de methode withdrawFunds van BankAccount aan,

omdat telkens wanneer de methode wordt aangeroepen het aantal
transacties met 1 toeneemt.

Gebruikt: withdrawFunds( ) van de klasse SavingsAccount
Gegevens: charge = reëel getal
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BEGIN
transactionCount = transactionCount + 1
amount2 = super.withdrawFunds( amount )

EINDE

accessFees( I: /
U: /)

Type: methode
Preconditie:
Postconditie: Deze methode bepaalt de kosten voor de transacties boven de limiet.
Gebruikt: getTransactionCount( ), getMonthlyQuota( ), getFee( ), getBalance( ),

setBalance( )
Gegevens: extra = geheel getal

balance, total_fee: reële getallen

BEGIN
extra = getTransactionCount( ) – getMonthlyQuota( )
ALS (extra > 0)

DAN
total_fee = extra * getFee( )
balance = getBalance( ) – total_fee
setBalance( balance)

EINDE-ALS-DAN
transactionCount = 0

EINDE

setFee ( I: mfee: reëel getal)
U:/)

Type: mutator
Preconditie: In de klasse bestaat een eigenschap die de kost per transactie

voorstelt, nl.: fee
Postconditie: Aan de eigenschap fee wordt de waarde toegewezen, dat de

invoervariabele mfee van deze mutator bevat.
Gebruikt: /
Gegevens: /

BEGIN
fee = mfee

EINDE

getFee ( I: /
U: fee2: reëel getal)

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

BEGIN
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fee2= fee
EINDE

setMonthlyQuota ( I: quota: geheel getal)
U:/)

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

voorstelt, nl.: monthlyQuota
Postconditie: Aan de eigenschap monthlyQuota wordt de waarde toegewezen, dat de

invoervariabele quota van deze mutator bevat.
Gebruikt: /
Gegevens: /

BEGIN
monthlyQuota = quota

EINDE

getMonthlyQuota ( I: /
U: monthlyQuota2: reëel getal)

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

BEGIN
monthlyQuota2= monthlyQuota

EINDE

getTransactionCount ( I: /
U: transactionCount2: reëel getal)

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

BEGIN
transactionCount2= transactionCount

EINDE

OverdraftAccount erft ten slotte rechtstreeks van BankAccount. Overdraftaccount voegt
echter ook methoden toe voor het instellen van het rentepercentage voor het rood staan en
voor het toepassen van eventuele rentekosten.

OverdraftAccount

- creditRate : reëel getal
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+ OverdraftAccount(initDeposit : reëel getal, rate : reëel getal)
+ withdrawFunds( amount : reëel getal) : reëel getal
+ chargeInterest( ) : void
+ getCreditRate( ) : reëel getal
+ setCreditRate( rate : reëel getal) : void

OverdraftAccount( I: initDeposit, rate: reële getallen)

Type: constructor
Preconditie: gedefinieerd zijn in een klasse met dezelfde naam
Postconditie: Aan de eigenschap balance wordt de waarde van

initDeposit toegewezen, de eigenschap creditRate
krijgt de waarden van rate.

Gebruikt: setCreditRate( ), de constructor van de klasse
BankAccount.

Gegevens: /

BEGIN
super(initDeposit)
setCreditRate( rate )

EINDE

withdrawFunds ( I: amount : reëel getal
U: amount2 : reëel getal)

Type: methode
Preconditie:
Postconditie: Deze methode vervangt de methode withdrawFunds van BankAccount

aan, omdat men nu in het rood mag gaan.
Gebruikt: setBalance( ), getBalance( )
Gegevens:

BEGIN
setBalance( getBalance( ) – amount
amount2 = amount

EINDE

chargeInterest ( I: /
U: /)

Type: methode
Preconditie:
Postconditie: Deze methode brengt de rente voor geleend geld in rekening.
Gebruikt: getCreditRate( ), getBalance( ), setBalance( )
Gegevens: balance, charge: reële getallen

BEGIN
balance = getBalance( )
ALS (balance < 0)

DAN
charge = balance * getCreditRate( )
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setBalance( balance + charge)
EINDE-ALS-DAN

EINDE

setCreditRate ( I: rate: reëel getal)
U:/)

Type: mutator
Preconditie: In de klasse bestaat een eigenschap die het rentepercentage voorstelt,

nl.: creditRate
Postconditie: Aan de eigenschap creditRate wordt de waarde toegewezen, dat de

invoervariabele rate van deze mutator bevat.
Gebruikt: /
Gegevens: /

BEGIN
creditRate = rate

EINDE

getCreditRate ( I: /
U: rate2: reëel getal)

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

BEGIN
creditRate2= creditRate

EINDE

Elk van deze klassen specialiseert zich op de een of andere manier verder dan zijn parent.
Sommige, zoals SavingsAccount, voegen gewoon nieuwe methoden toe. Andere, zoals
CheckingAccount, OverdraftAccount en TimedMaturityAccount breiden de functionaliteit
uit door het standaardgedrag van de parent te vervangen.

Deze oefening maakt u bekend met de mechanismen van de overerving, met het overerven
voor het hergebruiken van implementatie en met het programmeren op verschil.

Een andere methode die u ook zou kunnen gebruiken, hoewel deze hier niet wordt
getoond, is het gebruik van inplugbare typen. U kunt deze methode gebruiken omdat de
algemene klasse BankAccount aan alle soorten rekeningen is gerelateerd. Iedereen die
weet hoe hij met de klasse BankAccount moet omgaan, kan geld van elke soort rekening
opnemen, daar geld op storten en het saldo van de rekening opvragen. We zullen later
nader op inplugbare typen ingaan.


