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V  POLYMORFIE

Als inkapseling en overerving het een-tweetje van OOP zijn, dan is polymorfie de
daaropvolgende schop in het doel. U zou zonder de beide andere steunpilaren geen
polymorfie kunnen hebben en OOP zou niet effectief zijn zonder polymorfie. Het
beheersen van polymorfie is dus absoluut onmisbaar voor effectieve OOP.

Nieuw begrip: polymorfie betekent ‘veel vormen’. Het is dus de toestand van iets wat veel
vormen heeft. Veel vormen betekent in termen van het programmeren dat
een enkele naam( van een klasse of een methode) verschillende code kan
representeren, die door het een of andere automatische mechanisme wordt
geselecteerd. Polymorfie maakt het op die manier mogelijk dat een enkele
naam veel vormen kan aannemen en dezelfde naam veel verschillende
gedragingen kan uitdrukken representeren, omdat deze verschillende code
kan representeren.

Polymorfie is in zekere zin de meervoudige persoonlijkheidsstoornis van de
softwarewereld, want een enkele naam kan veel verschillende gedragingen uitdrukken.

Al dat gepraat over het uitdrukken van ‘veel verschillende gedragingen’ zal misschien een
beetje abstract lijken. Denk eens na over de term openen. U kunt een deur, een doos, een
venster of een bankrekening openen. Het woord openen kan op veel verschillende objecten
uit de echte wereld worden toegepast. Elk object interpreteert ‘openen’ op zijn eigen
manier. U kunt de actie echter in elk van deze gevallen beschrijven door gewoon ‘openen’
te zeggen.

Niet alle talen ondersteunen polymorfie. Een taal die polymorfie ondersteunt, is een
polymorfische taal. Een monomorfische taal is daarentegen een taal die geen polymorfie
ondersteunt en die alles en iedereen tot een enkel statisch gedrag beperkt, omdat elke
naam statisch aan de bijbehorende code is gekoppeld.

Overerving levert de mechanismen die nodig zijn om bepaalde soorten polymorfie
mogelijk te maken. Overerving maakt het u namelijk mogelijk voor vervanging geschikte
relaties te vormen. Geschiktheid voor inpluggen (pluggability) is zeer belangrijk voor
polymorfie, want dat maakt het u mogelijk een specifiek type object op een algemene
manier te behandelen.
Beschouw eens de volgende  overervingshiërarchie van PersonalityObject.

PersonalityObject

+ PersonalityObject( )
+ speak( ): String

OptimisticObject ExtrovertedObject PessimisticObject IntrovertedObject

+ OptimisticObject( ) + ExtrovertedObject( ) +PessimisticObject( ) +IntrovertedObject( )
+ speak( ): String + speak( ): String + speak( ): String + speak( ):String
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De basisklasse, PersonalityObject, declareert een enkele methode: speak( ). Elke subklasse
herdefinieert speak( ) en levert een eigen, op zijn persoonlijkheid gebaseerde melding.
Uiteraard beschikt elke klasse een constructor. Vermits het hier steeds noarg constructors
betreft en er niets specifiek in gebeurt, wordt er geen implementatie van gegeven.
De pseudo-codes:

speak( I:
U: speak2 : String)

Type: methode
Preconditie:
Postconditie: Geeft in een String het resultaat weer van wat een PersonalityObject

zegt.

BEGIN
speak2 = “I am an object”

EINDE

speak( I:
U: speak2 : String)

Type: methode
Preconditie:
Postconditie: Geeft in een String het resultaat weer van wat een PessimisticObject

zegt.

BEGIN
speak2 = “The glass is half empty”

EINDE

speak( I:
U: speak2 : String)

Type: methode
Preconditie:
Postconditie: Geeft in een String het resultaat weer van wat een OptimisticObject

zegt.

BEGIN
speak2 = “The glass is half full”

EINDE

speak( I:
U: speak2 : String)

Type: methode
Preconditie:
Postconditie: Geeft in een String het resultaat weer van wat een IntrovertedObject

zegt.

BEGIN
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speak2 = “hi……..”
EINDE

speak( I:
U: speak2 : String)

Type: methode
Preconditie:
Postconditie: Geeft in een String het resultaat weer van wat een ExtrovertedObject

zegt.

BEGIN
speak2 = “Hello, blah blah blah, did you know that blah blah blah.”

EINDE

Deze klassen vormen een redelijk ongecompliceerde overervingshiërarchie. De hiërarchie
legt voor vervanging geschikte relaties tussen de subtypen en hun parent.

Kijk eens naar de volgende main( ):

Test:

Type: main
Preconditie: De klassen PersonalityObject, PessimisticObject,

OptimisticObject, IntrovertedObject en
ExtrovertedObject bestaan.

Postconditie: Er wordt een PersonalityObject, PessimisticObject,
OptimisticObject, IntrovertedObject en
ExtrovertedObject object gemaakt. ze worden in een
array van PersonalityObjecten gestopt en daarna wordt
de polymorfie gedemonstreert door toepassing van de
methode speak() op elk element van de array.

Gebruikt: De klassen PersonalityObject, PessimisticObject,
OptimisticObject, IntrovertedObject en
ExtrovertedObject

Gegevens: personality : PersonalityObject
pessimistic : PessimisticObject
optimistic : OptimisticObject
introverted: IntrovertedObject
extroverted : ExtrovertedObject
personalities : array[0..4] van PersonalityObject

BEGIN
personality = nieuw PersonalityObject( )
pessimistic = nieuw PessimisticObject ( )
optimistic = nieuw OptimisticObject ( )
introverted = nieuw IntrovertedObject( )
extroverted = nieuw ExtrovertedObject( )

// vervangbaarheid maakt het u mogelijk het volgende te doen
personalities = nieuw PersonalityObject[5]
personalities[0] = personality
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personalities[1] = pessimistic
personalities[2] = optimistic
personalities[3] = introverted
personalities[4] = extroverted

// polymorfie laat het lijken alsof PersonalityObject veel verschillende
//gedragingen heeft; denk eraan – polymorfie is de meervoudige
//persoonlijkheidsstoornis van de objectgeoriënteerde wereld

VOERUIT(Scherm, “PersonalityObject[0] speaks: “,
personalities[0].speak( ))

VOERUIT(Scherm, “PersonalityObject[1] speaks: “,
personalities[1].speak( ))

VOERUIT(Scherm, “PersonalityObject[2] speaks: “,
personalities[2].speak( ))

VOERUIT(Scherm, “PersonalityObject[3] speaks: “,
personalities[3].speak( ))

VOERUIT(Scherm, “PersonalityObject[4] speaks: “,
personalities[4].speak( ))

EINDE

Het eerste stuk van main( ) bevat niets nieuws. Vervangbaarheid maakt het u, zoals u al
gezien hebt, mogelijk een object op een algemene manier te behandelen. Het voorbeeld
wordt pas interessant in het laatste stuk.

Als u de uitvoer bekijkt (fig. 5.1.), dan lijkt het alsof de methode speak( ) van
PersonalityObject veel verschillende gedragingen heeft. Hoewel PersonalityObject definieert
dat speak( ) ‘I am an object’ afdrukt, vertoont PersonalityObject toch meer dan één gedrag.
Hoewel de array wordt verondersteld instanties van PersonalityObject te bevatten, gedraagt
elk lid van de array zich toch anders als main( ) de methode speak( ) aanroept. Dat is het
kardinale punt van polymorfisch gedrag: de naam PersonalityObject lijkt veel gedragingen
te hebben. personalities is een voorbeeld van een polymorfische variabele.

Nieuw begrip:een polymorfische variabele is een variabele die veel verschillende typen kan
bewaren.

PersonalityObject[0] speaks: I am an Object
PersonalityObject[1] speaks: The glass is half empty
PersonalityObject[2] speaks: The glass is half full
PersonalityObject[3] speaks: hi…
PersonalityObject[4] speaks: Hello, blah blah blah, did you know that blah blah blah.

Fig. 5.1.

Het voorgaande voorbeeld illustreert het mechanisme, maar zal misschien niet helemaal
duidelijk maken wat het idee achter de polymorfie is. U weet tenslotte precies wat de array
bevat. Stel u in plaats daarvan eens voor dat u een object hebt met een methode die een
PersonalityObject als een parameter aanneemt:
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makeSpeak( I: obj: PersonalityObject
U: /)

Type: methode
Preconditie:
Postconditie: Deze methode drukt op het scherm af wat een PersonalityObject zegt.
Gebruikt: speak( )

BEGIN
VOERUIT(Scherm, obj.speak( ) )

EINDE

Voor vervanging geschikte relaties maken het u mogelijk een instantie van
PersonalityObject, of van een willekeurige afstammeling daarvan, als een argument aan de
methode makeSpeak( ) door te geven. U kunt dus gespecialiseerde afstammelingen van
PersonalityObject maken, zoals ExtrovertedObject, zonder de logica van de methode te
moeten veranderen om het deze methode mogelijk te maken instanties van de nieuwe
klassen als een argument te kunnen aannemen. U kunt in plaats daarvan gewoon een
instantie van ExtrovertedObject (of van elke willekeurige afstammeling daarvan) maken en
deze instantie aan de methode doorgeven.

Polymorfie komt in het spel als de methode makeSpeak( ) methodeaanroepen uitvoert naar
het object dat er als een argument aan is doorgegeven. Polymorfie zorgt ervoor dat de
juiste methode van het als een argument doorgegeven PersonalityObject wordt
aangeroepen door de methode van het argument aan te roepen op basis van het echte type
van de klasse van het argument, in plaats van op basis van het type van de klasse die de
methode makeSpeak( ) denkt te gebruiken.  De polymorfie zal er dus voor zorgen dat de
definitie van speak( ) van ExtrovertedObject zal worden aangeroepen als u een
ExtrovertedObject als een argument doorgeeft, in plaats van de definitie van de
basisklasse. makeSpeak( ) zal daarom verschillende meldingen op het scherm tonen,
afhankelijk van het type van het argument dat er aan wordt doorgegeven.

Polymorfie maakt het u mogelijk op elk gewenst moment nieuwe functionaliteit aan uw
systeem toe te voegen. U kunt nieuwe klassen toevoegen met functionaliteit waarvan u
zelfs nog niet eens droomde toen u het programma schreef - en u kunt dat allemaal doen
zonder uw bestaande code te hoeven wijzigen. Dat is waar toekomstbestendige software
om draait.

Dit voorbeeld is nog maar het topje van de polymorfische ijsberg. Het voorbeeld
representeert in feite maar één van de vele vormen van polymorfie. Jawel, u hebt het goed
gelezen: polymorfie is zelf ook polymorfisch!

Er wordt meestal verondersteld dat er vier vormen van polymorfie bestaan. Een begrip van
deze vier veelvoorkomende vormen van polymorfie zou u de fundering moeten geven die u
nodig hebt om te kunnen beginnen polymorfie toe te passen. De vormen zijn:

1. inkapselende polymorfie
2. parametrische polymorfie
3. overriding
4. overloading
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1 Inkapselende polymorfie.

Inkapselende polymorfie (of inclusion polymorphism), soms ook wel 'pure polymorfie'
genoemd, maakt het u mogelijk gerelateerde objecten op een algemene manier te
behandelen. U hebt inkapselende polymorfie aan het begin van dit hoofdstuk al aan het
werk gezien.

Kijk eens naar de volgende methoden:

makeSpeak( I: obj: PessimisticObject
U: /)

Type: methode
Preconditie:
Postconditie: Deze methode drukt op het scherm af wat een PessimisticObject zegt.

BEGIN
VOERUIT(Scherm, obj.speak( ) )

EINDE

makeSpeak( I: obj: OptimisticObject
U: /)

Type: methode
Preconditie:
Postconditie: Deze methode drukt op het scherm af wat een OptimisticObject zegt.

BEGIN
VOERUIT(Scherm, obj.speak( ) )

EINDE

makeSpeak( I: obj: IntrovertedObject
U: /)

Type: methode
Preconditie:
Postconditie: Deze methode drukt op het scherm af wat een IntrovertedObject zegt.

BEGIN
VOERUIT(Scherm, obj.speak( ) )

EINDE

makeSpeak( I: obj: ExtrovertedObject
U: /)

Type: methode
Preconditie:
Postconditie: Deze methode drukt op het scherm af wat een ExtrovertedObject zegt.

BEGIN
VOERUIT(Scherm, obj.speak( ) )
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EINDE

PessimisticObject, OptimisticObject, IntrovertedObject en ExtrovertedObject zijn allemaal
gerelateerd, want het zijn allemaal PersonalityObjecten. U kunt dankzij vervangbaarheid en
inkapselende polymorfie één enkele methode schrijven die alle soorten PersonalityObjecten
kan verwerken:

makeSpeak( I: obj: PersonalityObject
U: /)

Type: methode
Preconditie:
Postconditie: Deze methode drukt op het scherm af wat een PersonalityObject zegt.

BEGIN
VOERUIT(Scherm, obj.speak( ) )

EINDE

Vervangbaarheid maakt het u mogelijk een willekeurig PersonalityObject aan de methode
door te geven en polymorfie zorgt ervoor dat de juiste methode van de instantie wordt
aangeroepen. Polymorfie zal de methode aanroepen op basis van het echte type van de
instantie (OptimisticObject, IntrovertedObject, ExtrovertedObject of PessimisticObject), in
plaats van op het schijnbare type (PersonalityObject).

Inkapselende polymorfie is nuttig, want deze vermindert de hoeveelheid code die u moet
schrijven. U kunt gewoon één enkele methode schrijven die alle typen kan verwerken, in
plaats van een afzonderlijke methode voor elk concreet type PersonalityObject.
Inkapselende polymorfie en vervangbaarheid maken het makeSpeak( ) mogelijk met elk
object te werken waarvan gezegd kan worden: het object ‘is een’ PersonalityObject.

Inkapselende polymorfie maakt het u makkelijker nieuwe subtypen aan uw programma toe
te voegen, want u hoeft geen specifieke methode voor elk nieuw type toe te voegen. U kunt
gewoon makeSpeak( ) hergebruiken.

Inkapselende polymorfie is ook interessant omdat deze het laat lijken alsof instanties van
PersonalityObject veel verschillende gedragingen vertonen. De door makeSpeak( )
getoonde melding zal verschillen op basis van de aan de methode doorgegeven invoer. U
kunt het gedrag van uw systeem wijzigen door nieuwe klassen te introduceren door
nauwgezet gebruik te maken van inkapselende polymorfie. Het beste daarvan is dat u dat
nieuwe gedrag kunt krijgen zonder welke bestaande code dan ook te moeten wijzigen.

Polymorfie is de reden waarom u bij overerving niet automatisch aan het hergebruiken van
implementatie moet denken. U moet het in plaats daarvan als het voornaamste doel van
overerving zien polymorfisch gedrag mogelijk te maken via voor vervanging geschikte
relaties. Het hergebruik zal automatisch optreden als u op de juiste manier voor
vervanging geschikte relaties definieert. Inkapselende polymorfie maakt het u mogelijk de
basisklasse, elke afstammeling daarvan en alle methoden die van de basisklasse
gebruikmaken te hergebruiken.
U zult het mechanisme ondertussen waarschijnlijk wel begrijpen, maar waarom zou u nu
eigenlijk inkapselende polymorfie willen gebruiken? Wel omdat u anders vele controles zou
moeten uitvoeren met verschillende selectiestructuren.
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2 Parametrische polymorfie.

Parametrische polymorfie (of parametric polymorphism) maakt het u mogelijk algemene
methoden en algemene typen te maken. Algemene methoden en typen maken het u net als
inkapselende polymorfie mogelijk iets eenmaal te coderen, dat dan met veel verschillende
soorten argumenten zal werken.

2.1. Parametrische methoden

Waar inkapselende polymorfie van invloed is op, hoe u tegen een object aankijkt, is
parametrische polymorfie van invloed op methoden. Parametrische polymorfie maakt het u
mogelijk algemene methoden te schrijven door het declareren van parametertypen uit te
stellen tot het programma wordt uitgevoerd. Kijk eens naar de volgende methode:

add(a : geheel getal, b: geheel getal ) : geheel getal

add( ) neemt twee gehele getallen aan en levert de som daarvan. Deze methode is zeer
expliciet: deze neemt twee gehele getallen aan als argumenten. Het is niet mogelijk twee
reële getallen of twee matrixobjecten aan deze methode door te geven. Zou u dat toch
proberen, dan zou u een compileerfout krijgen.

Wilt u twee reële getallen of twee matrices optellen, dan moet u een methode voor elk van
deze typen maken:

add_matrix(a : matrix, b : matrix) : matrix
add_real(a : reëel getal, b: reëel getal ) : reëel getal

enzovoort voor elk ander type dat u wilt kunnen optellen.

Het zou handig zijn als u het zou kunnen vermijden zoveel methoden te hoeven schrijven.
Het schrijven van veel methoden maakt uw programma’s ten eerste groter. U hebt een
afzonderlijke methode nodig voor elk type. Meer code leidt ten tweede tot meer fouten en
is moeilijker te onderhouden. U wilt het onderhoud niet moeilijker maken dan nodig is.
Het schrijven van afzonderlijke methoden biedt ten derde geen natuurlijk model van add( ).
Het is natuurlijker gewoon in termen van add( ) te denken, in plaats van in termen van
add_matrix( ) en add_real( ).

Inkapselende polymorfie biedt een oplossing voor dat probleem. U zou een type met de
naam addable kunnen definiëren, die een methode heeft die weet hoe U nu deze een
andere instantie van addable moet optellen. Dat type zou er zo kunnen uitzien:

Addable

+ add( a : Addable ) : Addable

Implementatie van deze add( )-methode doet er niet toe.
De nieuwe methode zou er dan zo uitzien:
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add_addable(a : Addable, b: Addable) : Addable

met volgende pseudo-code
add_addable( I: a, b : Addable

U: a2 : Addable)

Type: methode
Preconditie:
Postconditie: Deze methode voegt twee Addables, a en b, bij elkaar en retourneert het

resultaat.
Gebruikt: add( ) van de klasse Addable

BEGIN
a2 = a.add(b)

EINDE

Het voorgaande voorbeeld wordt soms ook wel functiepolymorfie (of function
polymorphism) genoemd.

Dit is allemaal goed en wel. U hoeft maar één methode te schrijven voor het optellen. Deze
methode werkt echter alleen voor argumenten van het type Addable. U moet er ook zeker
van zijn dat de Addables die u aan de methode doorgeeft van hetzelfde type zijn. Een
dergelijke eis maakt de methode foutgevoelig en gaat in tegen wat er door de interface
wordt geïmpliceerd. U hebt het originele probleem nog steeds niet echt opgelost. U moet
nog steeds een methode schrijven voor elk type dat u wilt optellen en dat niet van het type
Addable is. Niet alles wat u wilt optellen, zal een Addable zijn.

Dat is waar parametrische polymorfie in het spel komt. Parametrische polymorfie maakt
het u mogelijk één enkele methode te schrijven voor het optellen van alle typen.
Parametrische polymorfie stelt het declareren van de typen van de argumenten uit.

Laten we deze methode eens herschrijven om voordeel te halen uit parametrische
polymorfie:

add(a : [T], b : [T]) : [T]

[T] is net zo goed een argument als a en b. Het argument [T] specificeert het type voor a
en b. U stelt het definiëren van het type van de argumenten uit tot het programma wordt
uitgevoerd door een methode op die manier te declareren. Merk ook op dat a en b beide
hetzelfde type [T] moeten hebben.

De methode zou er intern zo kunnen uitzien:

add ( I: a, b : [ T ]
U: a2 : [ T ])

Type: methode
Preconditie:
Postconditie: Deze methode voegt twee variabelen van hetzelfde type, a en b, bij

elkaar en retourneert het resultaat.
Gebruikt:
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BEGIN
a2 = a + b

EINDE

Polymorfie is geen magie. Deze verwacht nog steeds dat de argumenten een specifieke
structuur zullen hebben. Elk element dat u doorgeeft, moet in dit geval de bewerking +
voor dat type definiëren. Een specifieke structuur betekent dat er een bepaalde methode of
een op de juiste manier gedefinieerde operator moet zijn.

2.2. Parametrische typen

Wordt parametrische polymorfie tot het uiterste doorgevoerd, dan kan deze zijn bereik
uitbreiden tot de typen zelf. Typen kunnen zelf ook parametrisch zijn, op dezelfde manier
zoals methoden parametrische parameters kunnen hebben. Laten we eens naar het ADT
(zie later) Queue kijken:

Queue [T]
enqueue([T]) : void // elementen op de wachtrij plaatsen
dequeue( ) : [T] // elementen van de wachtrij afhalen
isEmpty( ) : boolean // controle toestand van  de wachtrij
peek( ) : [T] // voorste element bekijken zonder het te verwijderen

De Queue is een van een parameter voorzien type. U schrijft geen wachtrijklasse voor elk
type dat u in de wachtrij wilt kunnen opnemen. U geeft in plaats daarvan dynamisch tijdens
het uitvoeren van het programma op welke typen elementen u in de wachtrij wilt kunnen
opnemen. De Queue kan dus een Queue van een willekeurig type zijn.

Zou u bijvoorbeeld Employees willen opslaan, dan zou u de volgende declaratie moeten
gebruiken:

Bij gegevens schrijft u employee_queue : Queue[Employee]
In de main( ):  employee_queue = nieuw Queue[Employee]

U kunt nu alleen instanties van Employee in de wachtrij opnemen met enqueue( ) of daar
uit ophalen met dequeue( ).

Zouden er geen parametrische typen mogelijk zijn, dan zou u een afzonderlijke wachtrij
moeten schrijven voor integers, een andere voor reals en nog weer een andere voor
broodroosters.

Het gebruik van van parameters voorziene typen maakt het u in plaats daarvan mogelijk
het type, hier een wachtrij, maar eenmaal te schrijven en het dan te gebruiken voor het
opslaan van alle mogelijke typen.

Opmerking: Parametrische polymorfie klinkt prachtig, maar er is wel een probleem,
namelijk de ondersteuning.
De voorgaande voorbeelden zullen u misschien vreemd voorkomen als u
bekend bent met Java. Java heeft geen eigen ondersteuning voor van
parameters voorziene typen of voor parametrische polymorfie in het
algemeen. U kunt van parameters voorziene typen namaken, maar u moet
daar dan een hoge prijs voor betalen in termen van efficiëntie. Er zijn
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weliswaar een paar Java-uitbreidingen beschikbaar voor het ondersteunen van
parametrische polymorfie, maar deze zijn geen van alle officieel door Sun
goedgekeurd.
De syntaxis van het voorgaande voorbeeld is geheel bedacht, maar
demonstreert de ideeën wel op een afdoende manier.

3 Overriding.

Overriding is een manier voor het vervangen van methoden. Dit is een belangrijk soort
polymorfie. U hebt al eerder in deze paragraaf gezien hoe elke subklasse van
PersonalityObject de methode speak( ) verving via overriding. U hebt vroeger echter al een
korte blik vooraf en een nog interessanter voorbeeld van overriding en polymorfie gezien.
Denk om precies te zijn nog eens terug aan de definities van de klassen MoodyObject en
HappyObject:

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 vraagt het object hoe het zich voelt.
Gebruikt: getMood( )
Gegevens: /

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

EINDE
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MoodyObject

HappyObject

HappyObject

+ HappyObject( )
# getMood( ):String
+ laugh( ) : 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 = “happy”

EINDE

laugh( I: /
U:/)

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

BEGIN
VOERUIT(Scherm, “hahaha!”)

EINDE

U ziet hier dat HappyObject de methode getMood( ) van MoodyObject vervangt. Wat daar
interessant aan is, is dat de definitie van queryMood( ) van MoodyObject intern getMood( )
aanroept.

U zult opmerken dat HappyObject de methode queryMood( ) niet vervangt. HappyObject
erft de methode in plaats daarvan gewoon als een recursieve methode van MoodyObject.
Roept u queryMood( ) van een HappyObject aan, dan zal instantiepolymorfie ervoor zorgen
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dat de vervangen versie van getMood( ) van HappyObject achter de coulissen zal worden
aangeroepen.

Polymorfie let hier op de details van welke methode er moet worden aangeroepen. U hoeft
queryMood( ) zelf niet de herdefiniëren om ervoor te zorgen dat deze de juiste versie van
getMood( ) aanroept.

U hebt later gezien hoe u getMood( ) abstract kon maken in de parent:

MoodyObject

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

pseudo-codes:

getMood( I: /
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.
Abstracte methoden worden vaak ook wel uitgestelde methoden (of deferred methods)
genoemd, omdat u de definitie aan de afgestamde klassen overlaat. De klasse die de
abstracte methode definieert kan deze methode echter op precies dezelfde manier
aanroepen als welke andere methode dan ook. Polymorfie zal er net als een via overriding
vervangen methode voor zorgen dat subklassen altijd de juiste versie van de uitgestelde
methode zullen aanroepen.

4 Overloading.

Overloading maakt het u mogelijk dezelfde methodenaam voor veel verschillende
methoden te gebruiken. Elke methode verschilt alleen in het aantal parameters en het type
van de parameters. Overloading wordt ook ad hoc polymorfie genoemd.

Kijk eens naar de volgende methoden die in java.lang.Math worden gedefinieerd:

+ max(a : geheel getal, b : geheel getal) : geheel getal
+ max(a : long, b: long ) : long
+ max(a : float, b : float) : float
+ max(a : double, b : double) : double
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De max( )-methoden zijn allemaal voorbeelden van overloading. U zult opmerken dat deze
methoden alleen verschillen in het type van de parameters.

Overloading is nuttig als een methode niet door zijn argumenten wordt gedefinieerd. De
methode is in plaats daarvan een concept dat onafhankelijk is van zijn argumenten. De
methode zelf is belangrijker dan zijn specifieke parameters en is van toepassing op veel
verschillende soorten parameters. Neem bijvoorbeeld de methode max( ). max( ) is een
algemeen idee dat twee parameters aanneemt en u vertelt welke van de twee het grootst is.
Deze definitie verandert niet, of u nu integers, floats, doubles of de pikorde in een zwerm
vogels vergelijkt.

De bewerking + is een ander voorbeeld van een via overloading vervangen methode. Het
idee + is onafhankelijk van zijn argumenten. U kunt allerlei soorten elementen optellen.

Opmerking: Het is in Java niet mogelijk operators te vervangen via overriding of
overloading. Java heeft echter wel wat ingebouwde overloading.

Zou er geen overloading mogelijk zijn, dan zou u het volgende moeten doen:

+ max_int(a : geheel getal, b : geheel getal) : geheel getal
+ max_long(a : long, b: long ) : long
+ max_float(a : float, b : float) : float
+ max_double(a : double, b : double) : double
+ max_bird(a : bird, b : bird) : bird

U zou elke methode een unieke naam moeten geven. De max( )-methoden zouden dan niet
belangrijker meer zijn dan hun parameters. Max( ) zou ophouden een abstract idee te zijn.
U zou de methoden in plaats daarvan in termen van hun argumenten moeten definiëren. U
kunt het concept van max( ) niet op een natuurlijke manier modelleren als u de methoden
op deze manier moet schrijven. De programmeur moet bovendien ook nog eens meer
dingen in gedachten houden.

Het is natuurlijk niet polymorfisch elke methode een andere naam te moeten geven. U
krijgt polymorfisch gedrag als alle methoden dezelfde naam delen, want er worden dan
achter de coulissen verschillende methoden aangeroepen, afhankelijk van de typen van de
parameters die u doorgeeft. U kunt gewoon max( ) aanroepen en uw parameters
doorgeven. De polymorfie zal ervoor zorgen dat de juiste methode achter de coulissen
wordt aangeroepen.

Hoe de methodeaanroep door de polymorfie wordt omgeleid is afhankelijk van de taal.
Sommige talen leiden de methodeaanroep om tijdens het compileren, terwijl andere talen
de methodeaanroep dynamisch tijdens het uitvoeren van het programma omleiden.

4.1. Dwang

Dwang (of coercion) en overloading gaan vaak hand in hand. Dwang kan een methode ook
polymorfisch laten lijken. Er treedt dwang op als een argument van het ene type achter de
coulissen in het verwachte type wordt omgezet.
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Kijk bijvoorbeeld eens naar de volgende definitie:

+ add(a : float, b : float) : float

add( ) neemt twee float-argumenten aan en telt deze bij elkaar op.

Het volgende stukje code maakt een paar integer variabelen(iA en iB) en roept de methode
add( ) aan:

iA = 1;
iB = 2;
add( iA, iB);

De methode add( ) verwacht echter twee float-argumenten. Dat is waar dwang in het spel
komt. De argumenten zullen door de compiler in floats worden omgezet als u add( )
aanroept met int-argumenten. Dat betekent dat de int-argumenten eerst in floats worden
omgezet, voordat ze aan add( ) worden doorgegeven. Java-programmeurs zullen deze
conversie herkennen als een cast.

Dwang zorgt er dus voor dat add( ) polymorfisch lijkt, want deze methode lijkt met floats en
met ints te werken. Zoals u in de vorige paragraaf hebt gezien, zou u de methode add( )
ook op de volgende manier kunnen vervangen via overloading:

+ add(a : int, b : int) : int

add ( iA, iB ) zou in dat geval niet in dwang resulteren. De juiste methode add( ) zou in
plaats daarvan via overloading worden aangeroepen.

5 Effectieve polymorfie.

Effectieve polymorfie wordt net als bij de andere steunpilaren niet per ongeluk bereikt. Er
zijn een paar stappen die u kunt nemen om effectieve polymorfie te garanderen.

De eerste stap voor het bereiken van effectieve polymorfie bestaat uit het hebben van
effectieve inkapseling en overerving. Uw code kan zonder inkapseling makkelijk afhankelijk
worden van de implementatie van uw klassen. Sta het de inkapseling niet toe in te storten.
Mocht uw code van het een of andere aspect van de implementatie van een klasse
afhankelijk worden, dan kunt u geen subklasse meer inpluggen die deze implementatie
herdefinieert. Goede inkapseling is de eerste stap in de richting van polymorfie.

Opmerking: het is belangrijk op te merken dat interface in deze context wat van het idee
van Java-interfaces verschilt, hoewel deze ideeën wel soortgelijk zijn. lnterface
wordt hier gebruikt om te beschrijven welke berichten u naar een object kunt
sturen. Al deze berichten samen vormen de publieke interface van een object.

Een Java-interface definieert ook welke berichten u naar een Java-object kunt
sturen. Alle methoden in de door een Javaklasse geïmplementeerde interface
maken deel uit van de algehele publieke interface van de klasse.
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De interface van Java is echter niet de enige manier van Java waarop u
berichten kunt definiëren die u naar een object kunt sturen. Elke in de definitie
van de klasse gedefinieerde publieke methode wordt in Java ook tot een
onderdeel van de publieke interface van het object. De publieke interface van
een klasse die een interface implementeert en die ook publieke methoden
definieert, zal dus beide reeksen methoden omvatten.

Het is een goede werkwijze Java-interfaces te gebruiken tijdens het
programmeren, want de definitie van de interface wordt daardoor van de
klassenimplementatie voor deze interface gescheiden. Deze scheiding
betekent dat veel verder misschien niet aan elkaar gerelateerde klassen
dezelfde interface kunnen implementeren. Objecten die een
gemeenschappelijke interface delen kunnen net als bij overerving ook
deelnemen in voor vervanging geschikte relaties, zonder daartoe echter deel te
hoeven uitmaken van dezelfde overervingshiërarchie.

Overerving is een belangrijke factor voor inkapselende polymorfie. Probeer altijd voor
vervanging geschikte relaties op te zetten door tijdens het programmeren zo dicht mogelijk
bij de basisklasse te blijven. Deze werkwijze zal het meer typen objecten mogelijk maken
aan uw programma deel te nemen.

Vervangbaarheid kan onder andere worden aangemoedigd door goed uitgedachte
hiërarchieën. Verplaats gemeenschappelijke code naar abstracte klassen en schrijf objecten
die de abstracte klasse gebruiken in plaats van een specifieke, concrete afstammeling
daarvan. U zult op die manier in staat zijn elke willekeurige afstammeling in uw
programma op te nemen.
Volg deze tips voor effectieve polymorfie:

- Volg de tips voor een effectieve inkapseling en overerving.
- Programmeer altijd op basis van de interface, niet op basis van de

implementatie. U definieert specifiek welke typen objecten aan uw
programma mogen deelnemen door op basis van een interface te
programmeren. De polymorfie zal er dan voor zorgen dat deze objecten
op de juiste manier deelnemen.

- Denk en programmeer algemeen. Laat de details over aan de polymorfie.
U zult minder code hoeven schrijven als u de polymorfie zijn werk laat
doen. De polymorfie zal de details voor u afhandelen!

- Leg de fundering voor de polymorfie door voor vervanging geschikte
relaties op te zetten en te gebruiken. Vervangbaarheid en polymorfie
zullen ervoor zorgen dat u nieuwe subtypen aan uw programma kunt
toevoegen en dat de juiste code zal worden uitgevoerd als die subtypen
worden gebruikt.

- Mocht uw taal een manier bieden waarop de interface en de
implementatie geheel van elkaar gescheiden kunnen worden, dan moet u
de voorkeur aan dat mechanisme geven boven overerving. De Java-
interface is een voorbeeld van een mechanisme dat het u mogelijk maakt
een interface zonder implementatie te definiëren en te erven. Het
scheiden van de interface en de implementatie maakt een meer flexibele
vervangbaarheid mogelijk en biedt daardoor meer mogelijkheden voor
het gebruiken van polymorfie.
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- Gebruik abstracte klassen voor het scheiden van de interface van de
implementatie. Alle klassen die geen eindklassen zijn “moeten” abstract
zijn - programmeer alleen op basis van deze abstracte klassen.


