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6 Toepassingen.

6.1. Oefening 1 : polymorfie toepassen

We hebben reeds vroeger een werknemerhiërarchie gezien. Beschouw de abstracte
basisklasse 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

Deze klasse Employee heeft een abstracte methode earnings( ) met volgende pseudo-code:

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

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

geretourneerd.
Gebruikt:

Voor de andere pseudo-codes: zie vroeger.
Elke subklasse moet zijn eigen implementatie van earnings( ) definiëren. Hierna volgen
twee mogelijke subklassen.

Employee

CommissionWorker

Employee

HourlyWorker
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CommissionWorker

- salary : reëel getal
- commission : reëel getal
- quantity : geheel getal

+ CommissionWorker( first : String, last : String, csalary : reëel getal,
ccommission : reëel getal, cquantity : geheel getal)

+ setSalary(weeklySalary : reëel getal):void
+ setCommission(itemCommission : reëel getal):void
+ setQuantity(totalSold : geheel getal):void
+ getSalary( ): reëel getal
+ getCommission( ): reëel getal
+ getQuantity( ): geheel getal
+ earnings( ):reëel getal
+ toString( ): String

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

Type: methode
Preconditie: /
Postconditie: De totale wekelijkse verdienste van een CommissionWorker wordt

berekend en geretourneerd.
Gebruikt: getSalary( ), getCommission( ),getQuantity( )

BEGIN
earnings2=getSalary( )+getCommission( )*getQuantity( )

EINDE

Voor de andere methodes: zie vroeger.

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

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

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

geretourneerd.
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Gebruikt: getWage( ), getHours( )

BEGIN
earnings2=getWage( )*getHours( )

EINDE
Voor de andere methodes: zie vroeger.

Elke subklasse levert zijn eigen implementatie van earnings( ). HourlyWorker berekent zijn
loon door simpelweg het aantal uren met het uurloon te vermenigvuldigen. Een
CommissionWorker krijgt een basisloon plus een bonus voor elke verkochte eenheid. Elke
subklasse voegt ook een paar eigen methoden toe. HourlyWorker heeft bijvoorbeeld een
methode voor het aantal uren op te vragen en CommissionWorker heeft een methode voor
aantal verkopen in te stellen.

U hebt vroeger, geleerd dat CommissionWorker en HourlyWorker het de instanties van de
beide klassen mogelijk maken een voor vervanging geschikte relatie te delen. U kunt een
instantie van CommissionWorker of een instantie van HourlyWorker gebruiken in plaats
van Employee. Maar welke mogelijkheden biedt de polymorfie u nu?
Kijk eens naar de volgende klasse Payroll.

Payroll

- total_hours : reëel getal
- total_quantity : geheel getal
- total_pay : reëel getal

+ Payroll( )
+ payEmployees(emps : array[ ] van Employee) : void
+ recordEmployeeInfo(emp : CommissionWorker) : void
+ recordEmployeeInfo(emp : HourlyWorker) : void
+ printReport( ) : void

Payroll( ) : noarg constructor zonder implementatie.

payEmployees ( I: emps : array[ ] van Employee
U: /)

Type: methode
Preconditie: /
Postconditie: Het totaal aan loon, uitbetaald aan de employees in de array, wordt

berekend. Voor elke employee wordt het loonbriefje afgedrukt.
Gebruikt: earnings( ), printPaycheck( )
Gegevens: i = geheel getal

emp = Employee

BEGIN
i = 0
ZOLANG(i < emps.length)

DOE
emp = emps[ i ]
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total_pay = total_pay + emp.earnings( )
emp.printPaycheck( )
i = i + 1

EINDE-ZOLANG-DOE
EINDE

recordEmployeeInfo( I: emp : CommissionWorker
U: /)

Type: methode
Preconditie: /
Postconditie: Bepaald het totaal aantal verkochte hoeveelheden.
Gebruikt: getQuantity( )

BEGIN
total_quantity = total_quantity + emp.getQuantity( )

EINDE

recordEmployeeInfo( I: emp : HourlyWorker
U: /)

Type: methode
Preconditie: /
Postconditie: Bepaald het totaal aantal gewerkte uren.
Gebruikt: getHours( )

BEGIN
total_hours = total_hours + emp.getHours( )

EINDE

printReport( I: /
U: /)

Type: methode
Preconditie: /
Postconditie: Drukt het payroll rapport af.
Gebruikt: /

BEGIN
VOERUIT(Scherm, "Payroll Report: ")
VOERUIT(Scherm, "Total Hours: " , total_hours )
VOERUIT(Scherm, "Total Quantities: " , total_ quantity )
VOERUIT(Scherm, "Total Paid: " , total_ pay );

EINDE

Kijk eens naar de methode payEmployees(emps : array[ ] van Employee). Voor vervanging
geschikte relaties maken het u mogelijk een subklasse van Employee aan de methode door
te geven. Deze methode behandelt HourlyWorkers en CommissionWorkers op een
algemene manier door ze als gewone instanties van Employee te behandelen.

Wat dit voorbeeld interessant maakt, is de polymorfie. Als de payEmployees( )-methoden
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total_pay = total_pay + emp.earnings( )

zeggen, laat polymorfie het lijken alsof Employee veel verschillende gedragingen heeft.
earnings( ) zal het loon berekenen door het uurloon met het aantal gewerkte uren te
vermenigvuldigen, als emp.earnings( ) wordt aangeroepen voor een object dat in
werkelijkheid een HourlyWorker is. earnings( ) zal daarentegen het loon plus de eventuele
verkoopbonus leveren als de onderliggende instantie een CommissionWorker is.

payEmployees( ) is een voorbeeld van inkapselende polymorfie. Deze methode werkt voor
elke willekeurige werknemer. De methode heeft geen speciale code nodig en u hoeft deze
niet telkens bij te werken als u een nieuwe subklasse aan het systeem toevoegt - de
methode werkt gewoon voor alle Employees.

Methoden zoals recordEmployeeInfo(emp : CommissionWorker) en recordEmployeeInfo(
emp : HourlyWorker) demonstreren overloading. Overloading maakt het een methode
mogelijk polymorfisch te lijken. Overloading staat bijvoorbeeld het volgende toe:

Gegevens: payroll : Payroll
emp1 : CommissionWorker
emp2 : HourlyWorker

BEGIN
payroll = nieuw Payroll( )
emp1 = nieuw CommissionWorker( "Mr.", "Sales",25000.00, 1000.00,0)
emp2 = nieuw HourlyWorker( "Mr.", "Minimum Wage", 6.50,0)

payroll.recordEmployeeInfo( emp2 )
payroll.recordEmployeeInfo( emp1 )

EINDE

recordEmployeeInfo( ) lijkt polymorfisch, want deze kan beide soorten werknemers
verwerken.

Overloading is wat beperkter dan inkapselende polymorfie. U hebt al gezien dat u met
inkapselende polymorfie maar één methode (payEmployees( )) nodig hebt voor het
berekenen van het loon van een willekeurige Employee. Het maakt niet uit hoeveel
subklassen van Employee u opneemt - de methode zal altijd werken. Dat is de kracht van
inkapselende polymorfie.

Methoden die gebruikmaken van overloading zijn lang niet zo robuust. Neem bijvoorbeeld
de methode recordEmployeeInfo( ). U zult telkens een nieuwe methode
recordEmployeeInfo( ) moeten toevoegen als u een nieuwe subklasse aan de hiërarchie van
Employee toevoegt. Hoewel een paar extra methoden misschien acceptabel zullen zijn voor
een kleine hiërarchie, zult u uw hiërarchie misschien moeten herschrijven om een
algemene recordEmployeeInfo( ) te kunnen gebruiken als het aantal subklassen van
Employee toeneemt.

Volgende klasse levert een kleine main( ) die de Payroll-methoden kan uitvoeren.

PayrollDriver:
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Type: main-klasse, bevat main-functie
Preconditie: De klassen Payroll, CommissionWorker, HourlyWorker

en Employee bestaan.
Postconditie: Er wordt een Payroll, twee CommissionWorker en twee

HourlyWorker object gemaakt. Er worden aantal
verkochte eenheden en uren ingesteld. Daarna wordt
de methode recordEmployeeInfo( ) op alle Employees
toegepast. De afstammelingen van Employees
worden in een array van Employees gestopt en daarna
wordt de polymorfie gedemonstreerd door toepassing
van de methode payEmployees( ) en printReport( ) op
de instantie van Payroll.

Gebruikt: De klassen Payroll, CommissionWorker, HourlyWorker
en Employee

Gegevens: payroll : Payroll
emp1 : CommissionWorker
emp2 : CommissionWorker
emp3 : HourlyWorker
emp4 : HourlyWorker
emps : array[0..3] van Employee

BEGIN
// maak het loonadministratiesysteem
payroll = nieuw Payroll( )

// maak een paar werknemers en werk deze bij
emp1 = nieuw CommissionWorker( "Mr.", "Sales", 25000.00,

1000.00,0)
emp2 = nieuw CommissionWorker( "Ms.", "Sales", 25000.00,

1000.00,0)
emp1.setQuantity( 7 )
emp2.setQuantity( 5 )

emp3 = nieuw HourlyWorker( "Mr.", " Minimum Wage ",6.50,0)
emp4 = nieuw HourlyWorker( "Ms.", " Minimum Wage ",6.50,0)
emp3.setHours( 40 )
emp4.setHours( 46 )

// gebruik de via overloading vervangen methoden
payroll.recordEmployeeInfo( emp1 )
payroll.recordEmployeeInfo( emp2 )
payroll.recordEmployeeInfo( emp3 )
payroll.recordEmployeeInfo( emp4 )

// stop de werknemers in een array
emps = nieuw Employee [4]
emps[0] = emp1
emps[1] = emp2
emps[2] = emp3
emps[3] = emp4
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payroll.payEmployees( emps )
payroll.printReport( )

EINDE

Als u de zaak stap voor stap volgt en het loon voor elke werknemer met de hand berekent,
dan zult u zien dat payEmployees( ) het juiste bedrag uitbetaalt. Alle werknemerinformatie
wordt bovendien ook op de juiste manier geregistreerd.

Uitvoer:

Pay: Sales, Mr. $ 32000.0
Pay: Sales, Ms. $ 30000.0
Pay: Minimum Wage, Mr. $ 260.0
Pay: Minimum Wage, Ms. $ 299.0
Payroll Report :
Total Hours : 86
Total Sales : 12
Total Paid : $ 62559.0

Probleemstelling

Vroeger moest u reeds met MoodyObject-en werken.

MoodyObject

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

We maakten twee subklassen: HappyObject en SadObject

MoodyObject

HappyObject

HappyObject

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

SadObject

SadObject

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

Het is uw taak polymorfie te oefenen. Schrijf een klasse PsychiatristObject, die drie
methoden moet hebben. examine( ) moet een instantie van MoodyObject aannemen en u
vertellen hoe die instantie zich voelt. PsychiatristObject moet ook een via overloading
vervangen methode observe( ) hebben, die de methode cry( ) of de methode laugh( ) van
het object moet aanroepen. De PsychiatristObject moet een medische opmerking leveren
voor elk gedrag.

Gebruik de geleverde PsychiatristDriver voor het uitproberen van uw oplossing.

PsychiatristDriver:

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

PsychiatristObject bestaan.
Postconditie: Er wordt een HappyObject, SadObject en

PsychiatristObject object gemaakt. De methoden van
PsychiatristObject worden getest teneinde
inkapselende polymorfie en overloading te
demonstreren.

Gebruikt: De klassen HappyObject, SadObject en
PsychiatristObject

Gegevens: happy : HappyObject
sad : SadObject
psychiatrist : PsychiatristObject

BEGIN
happy = nieuw HappyObject( )
sad = nieuw SadObject( )
psychiatrist = nieuw PsychiatristObject( )

// gebruik inkapselende polymorfie
psychiatrist.examine( happy )
psychiatrist.examine( sad )

// gebruik overloading voor het observeren van de objecten
psychiatrist.observe( happy )
psychiatrist.observe( sad )

EINDE
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Oplossingen en bespreking

Volgende listing presenteert een mogelijke PsychiatristObject.

PsychiatristObject

+ examine( obj : MoodyObject) : void
+ observe(obj : SadObject) : void
+ observe(obj : HappyObject) : void

examine( I: obj : MoodyObject
U: /)

Type: methode
Preconditie: /
Postconditie: Deze methode onderzoekt alle humeurige objecten op een algemene

manier door inkapselende polymorfie te gebruiken
Gebruikt: /

BEGIN
VOERUIT(Scherm, " Tell me, object, how do you feel today?")
obj. queryMood( )
VOERUIT(Scherm,” “)

EINDE

observe( I: obj : SadObject
U: /)

Type: methode
Preconditie: /
Postconditie: Observeert een SadObject.
Gebruikt: /

BEGIN
obj.cry( )
VOERUIT(Scherm, "Hmm ... very, very interesting. Something makes this

object sad.")
VOERUIT(Scherm,” “)

EINDE

observe( I: obj : HappyObject
U: /)

Type: methode
Preconditie: /
Postconditie: Observeert een HappyObject.
Gebruikt: /

BEGIN
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obj.laugh( )
VOERUIT(Scherm, "Hmm ... very, very interesting. This object seems

very happy.")
VOERUIT(Scherm,” “)

EINDE

examine (MoodyObject obj) behandelt alle MoodyObjecten op een algemene manier. De
PsychiatristObject vraagt het MoodyObject hoe het zich voelt en roept zijn methode
queryMood( ) aan. De PsychiatristObject heeft een methode observe( ) nodig voor elk type
MoodyObject dat u wilt kunnen observeren.

U zou na het voltooien van deze oefening beter bekend moeten zijn met de
basismechanismen van de polymorfie.


