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VI INKAPSELING

We zijn bij  de laatste gekomen van de drie steunpilaren van het objectgeoriënteerde
programmeren, namelijk:

- inkapseling

- overerving

- polymorfie

Objectgeoriënteerd programmeren bouwt op deze drie steunpilaren en ze lijken daarom
wel wat op een blokkentoren: verwijder de onderste blok en de rest zal instorten. De
inkapseling is een zeer belangrijk stuk van de puzzel, want deze vormt de basis voor de
overerving en de polymorfie.

1. Wat is inkapseling? 

Inkapseling (of encapsulation of ook nog insluiting genaamd) maakt het mogelijk een
programma in een aantal kleinere, onafhankelijke delen onder te verdelen, in plaats van het
programma als één enkel, groot, monolithisch ding te zien. Elk stuk software kan een deel
van de functionaliteit op zich nemen doordat het stuk op zichzelf staat en zijn werk
onafhankelijk van de andere stukken doet.

Inkapseling handhaaft deze onafhankelijkheid door de interne details van de implementatie
van elk stuk software achter een externe interface voor de buitenwereld te verbergen.
Dit betekent het volgende: als een software-entiteit eenmaal ingekapseld is, dan kan u deze
beschouwen als een zwarte doos. U weet wat de zwarte doos doet, want u kent de externe
interface van de doos. U kunt (zie figuur 6.1.) gewoon berichten naar de doos sturen. Het
kan u niet echt schelen wat er binnen in de doos gebeurt – het kan u alleen schelen dat het
gebeurt.

Een interface toont de door een onderdeel geleverde services. De interface is een contract
met de buitenwereld dat precies definieert wat een entiteit uit de buitenwereld met het
object kan doen. Een interface is het besturingspaneel voor het object.

De implementatie definieert hoe een onderdeel feitelijk een service levert. De
implementatie definieert de interne details van het onderdeel.

De interface is belangrijk omdat deze u vertelt wat u met het onderdeel kunt doen. Wat nog
interessanter is, is wat een interface u niet vertelt: hoe het onderdeel zijn werk zal doen. De
interface verbergt de feitelijke implementatie namelijk voor de buitenwereld. Dat geeft het
onderdeel de vrijheid zijn implementatie op elk gewenst moment te veranderen.
Wijzigingen in de implementatie vereisen geen wijzigingen aan code die van de klasse
gebruik maakt, zolang de interface ongewijzigd blijft. Wijzigingen aan de interface zullen
het nodig maken ook de code te wijzigen die van de interface gebruik maakt.
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INTERFACE

Figuur 6.1. Een zwarte doos

2 Public, private en protected.

Wat er wel en niet in de publieke interface wordt getoond, is afhankelijk van een aantal
sleutelwoorden. Elke objectgeoriënteerde taal heeft zijn eigen reeks sleutelwoorden, maar
deze sleutelwoorden hebben uiteindelijk allemaal soortgelijke effecten.

De meeste objectgeoriënteerde talen ondersteunen drie niveaus voor de toegang:

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

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

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

3 Waarom moet men eigenlijk inkapselen.

Door zorgvuldig gebruik te maken van inkapseling, kan men objecten omzetten in
‘inplugbare onderdelen’. Wil een ander object uw onderdeel gebruiken, dan moet het alleen
weten hoe het de publieke interface van het onderdeel moet gebruiken. Een dergelijke
onafhankelijkheid heeft drie waardevolle voordelen:

- Onafhankelijkheid betekent dat het object overal kan hergebruikt worden.
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Zijn uw objecten op de juiste manier ingekapseld, dan zijn ze niet aan een
bepaald programma gebonden. Men kan ze in plaats daarvan overal
gebruiken waar dat maar zinvol is. U kunt het object ergens anders
gebruiken door simpelweg de interface ervan uit te voeren.

- De inkapseling maakt het u bovendien mogelijk op een transparante
manier wijzigingen aan uw object uit te voeren. Zolang de interface niet
gewijzigd wordt, zullen alle wijzingen transparant blijven voor iedereen die
het object gebruikt. De inkapseling maakt het u mogelijk uw onderdeel bij
te werken, een efficiëntere implementatie te leveren of fouten te verhelpen
– allemaal zonder dat u daar de andere objecten in uw programma voor
moet aanraken. De gebruikers van uw object hebben automatisch voordeel
van alle wijzigingen die u hebt uitgevoerd.

- Het gebruik van een ingekapseld object zal geen onverwachte
neveneffecten veroorzaken tussen het object en de rest van het
programma. Het object staat op zichzelf en zal buiten zijn interface verder
niets met de rest van het programma te maken hebben.

4 De drie kenmerken van een effectieve inkapseling.

Deze zijn :

- abstractie

- verbergen van de implementatie

- onderverdeling van de verantwoordelijkheid

Laten we elk van deze kenmerken eens nader bekijken om te zien hoe we de inkapseling
het beste kunnen bereiken.

4.1. Abstractie: leren abstract te denken en te programmeren.

Objectgeoriënteerde talen moedigen weliswaar inkapseling aan, maar garanderen deze
niet. Er kan gemakkelijk afhankelijke, breekbare code geschreven worden. Effectieve
inkapseling wordt alleen bereikt met een nauwgezet ontwerp, abstractie en ervaring. Een
van de eerste stappen in de richting van effectieve inkapseling bestaat eruit te leren hoe u
software en de concepten daarachter effectief abstraheert.

- Wat is abstractie?

Abstractie is het proces van het vereenvoudigen van een ingewikkeld probleem.
U begraaft zichzelf niet onder alle details van een probleem als u begint dat
probleem op te lossen. U vereenvoudigt het probleem in plaats daarvan door u
alleen met die details bezig te houden die betrekking hebben op een oplossing.
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Stel u eens voor dat u een verkeersdoorstromingssimulator moet schrijven. Het
is voorstelbaar dat u klassen zou vormgeven voor verkeerslichten, voertuigen,
wegtoestanden, snelwegen, tweerichtingswegen, eenrichtingswegen,
weerstoestanden, enz. . Elk van deze elementen zou van invloed zijn op de
verkeersdoorstroming. U zou echter geen klassen maken voor insecten en
vogels, hoewel deze wel op een echte weg kunnen voorkomen. U zou ook geen
specifieke soorten auto’s opnemen. U vereenvoudigt de echte wereld en neemt
alleen die delen op die werkelijk van invloed zijn op de simulatie. Een auto is
heel belangrijk voor de simulatie, maar het is overbodig voor de
verkeerssimulatie te weten of deze auto nu een Ford is, of hoeveel benzine deze
nog heeft.

Abstractie heeft twee voordelen:

- Abstractie maakt het ten eerste mogelijk een probleem gemakkelijk op te
lossen.

- Abstractie helpt u bovendien hergebruik te bereiken.

Softwareonderdelen zijn vaak overmatig gespecialiseerd. Deze specialisatie
maakt het, in combinatie met overbodige onderlinge afhankelijkheden tussen de
onderdelen, moeilijk een bestaand stuk code ergens anders te hergebruiken. U
moet er waar nodig naar streven objecten te maken die een heel domein aan
problemen kunnen op lossen. Abstractie maakt het u mogelijk een probleem
eenmaal op te lossen en die oplossing dan voor heel het probleemdomein te
gebruiken.

Let op: het is weliswaar wenselijk abstracte code te schrijven en overmatige
specialisatie te vermijden, maar het schrijven van abstracte code is moeilijk en
vereist enige ervaring.

- Twee voorbeelden van abstractie.

Voorbeeld 1:

Stel u mensen voor die in een bank in de rij staan aan de balie. De eerste
persoon in de rij loopt door tot aan het open venster van de balie, zodra er een
kassier beschikbaar komt. De mensen verlaten de rij altijd in de volgorde van :
het eerst erin, het eerst eruit (first-in, first-out of FIFO). Deze volgorde wordt
altijd aangehouden.
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Voorbeeld 2:

Stel u eens een fastfoodzaak voor. Komt er een nieuwe hamburger van de
lopende band, dan wordt deze telkens achter de vorige hamburger in de
stoomkoker geplaatst. De eerste hamburger die eruit komt, is op die manier ook
altijd de oudste hamburger. Het motto van het restaurant is FIFO.

Deze situaties mogen dan wel beide specifiek zijn, maar u kunt toch een
algemene beschrijving bedenken die in beide situaties zal werken. Met andere
woorden, u kunt een abstractie bereiken: elk domein is, immers, een voorbeeld
van een eerste-in, eerste-uit-(FIFO)wachtrij. Het maakt niet echt uit wat voor
soort elementen er in de rij voorkomen. Wat belangrijk is, is dat de elementen
de wachtrij achterin binnenkomen en voorin weer verlaten, zoals in figuur wordt
geïllustreerd.
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U kunt de domeinen abstraheren en daardoor eenmaal een wachtrij maken en
deze in elk probleem hergebruiken dat een domein modelleert waarin een FIFO-
volgorde van elementen voorkomt.

- Effectief abstraheren.

Een paar regels voor effectief abstraheren:

- Spreek het algemene geval aan en niet het specifieke geval.

- Zoek naar algemeenheden als u met een aantal verschillende problemen
wordt geconfronteerd. Probeer een concept te zien, geen specifiek geval.

- Vergeet niet dat u een probleem moet oplossen. Abstractie is nuttig, maar
verlies het probleem niet uit het oog in de hoop abstracte code te schrijven.
Los dus eerst de problemen op waarmee u geconfronteerd wordt en zie
abstractie als een bonus, niet als een must.

- Er zal misschien niet meteen een abstractie voor de hand liggen. Er zal u
misschien geen abstractie opvallen als u een probleem dat geabstraheerd
kan worden voor de eerste, tweede of derde keer oplost. Een goede
vuistregel is dat u iets wat u driemaal op een soortgelijke manier hebt
geïmplementeerd moet abstraheren. Naarmate u meer ervaring heeft, zal u
sneller abstracties opmerken.

- Wees erop voorbereid te falen. Het is vrijwel onmogelijk een abstractie te
schrijven die in elke situatie zal werken. U zult verder zien waarom dat is.

4.2. Uw geheimen bewaren door de implementatie te verbergen.

Abstractie is maar één van de kenmerken van effectieve inkapseling. U kunt abstracte code
schrijven die helemaal niet is ingekapseld. U moet in de plaats daarvan de interne
implementatie van uw objecten verbergen.

Het verbergen van de implementatie heeft twee voordelen:

- Dit beveiligt uw object tegen de gebruikers ervan.
- Dit beveiligt de gebruikers van uw object tegen het object zelf.

Laten we eens naar het eerste voordeel kijken: het beveiligen van het object.

- Uw object beveiligen via het Abstract Data Type (ADT)

Een ADT biedt twee belangrijke eigenschappen: abstractie en type.

Een ADT is een reeks gegevens en een reeks bewerkingen op die gegevens.
ADT’s maken het u mogelijk nieuwe taaltypes te definiëren door interne
gegevens en de interne toestand achter een goed gedefinieerde interface te
verbergen. Deze interface presenteert de ADT als één enkele, ondeelbare
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eenheid.

ADT’s vormen een prima manier voor het introduceren van inkapseling omdat
ze het u mogelijk maken over de inkapseling na te denken zonder de extra
bagage van overerving en polymorfie: u kunt zich helemaal op de inkapseling
concentreren. ADT’s maken het u ook mogelijk een idee van het type te
verkennen. Begrijpt u het type eenmaal, dan kunt u makkelijk zien dat object-
oriëntatie een natuurlijke manier voor het uitbreiden van de taal biedt via het
definiëren van eigen gebruikerstypen.

Wat is een type?

U zult tijdens het programmeren een aantal variabelen maken en daar waarden
aan toekennen. Typen definiëren de verschillende soorten waarden die u in uw
programma’s kunt gebruiken. Voorbeelden van enkele veel voorkomende types
zijn integers, longs en floats.

Een type definieert bovendien het domein waar geldige waarden voor het type
uit afkomstig zijn. Dat is voor positieve integers het domein van getallen zonder
fractionele delen die groter of gelijk zijn aan nul. De definitie is ingewikkelder
voor gestructureerde typen. De typedefinitie definieert naast het domein ook
welke bewerkingen er geldig zijn op het type en wat de resultaten daarvan zijn.
Typen zijn ondeelbare verwerkingseenheden. Dat betekent dat een type een
enkele, opzichzelfstaande eenheid is. Neem bijvoorbeeld een integer: u denkt
niet na over het optellen van individuele bits als u twee integers optelt – u denkt
alleen over het optellen van twee getallen. De integer wordt weliswaar
gerepresenteerd door bits, maar de programmeertaal presenteert de integer
simpelweg als één enkel getal aan de programmeur.

Neem bijvoorbeeld het de klasse WesternStad uit vorig hoofdstuk . Het maken
van de klasse WesternStad voegt een nieuw type aan uw vocabulaire voor het
programmeren toe. U denkt gewoon in termen van WesternStad, in plaats van
over afzonderlijke entiteiten over stallen, saloons, sheriffs, locatie en tijdstip na
te denken, die waarschijnlijk allemaal in verschillende gebieden in het geheugen
of in verschillende variabelen staan. Typen maken het u op die manier mogelijk
ingewikkelde structuren op een eenvoudiger, meer conceptueel niveau te
representeren. Ze beschermen u tegen overbodige details. Dat maakt het u
mogelijk op het niveau van het probleem te werken, in plaats van op het niveau
van de implementatie.

Hoewel het waar is dat een type de programmeur tegen onderliggende details
beschermt, bieden typen ook nog een ander en zelfs nog belangrijker voordeel.
De definitie van een type beschermt het type tegen de programmeur. Een
typedefinitie garandeert dat elk willekeurig object dat met het type samenwerkt
dat op een juiste, consequente en veilige manier zal doen. De beperkingen die
door een type worden opgelegd voorkomen dat objecten op een niet-
consequente en mogelijke destructieve manier met elkaar kunnen omgaan. De
typedeclaratie voorkomt dat het type op een onbedoelde of willekeurige manier
kan worden gebruikt. Een typedeclaratie garandeert een goed gebruik.

Een type zou zonder een duidelijke definitie van de toegestane bewerkingen op
elke gewenste of ongewenste manier met een ander type kunnen samenwerken.
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Een dergelijke niet-gedefinieerde samenwerking kan vaak destructief zijn. Denk
nog eens terug aan de Rekening van hoofdstuk 5. Stel dat we de definitie van
Rekening wat zouden wijzigen:

NietIngekapseldeRekening

+ saldo: reëel getal

+ leeftijd: geheel getal

+ NietIngekapseldeRekening( )

+ setSaldo(msaldo:reëel getal): void

+ getSaldo( ): reëel getal

+ afhaal(hoeveel:reëel getal): reëel getal

+ setLeeftijd(mleeftijd:geheel getal):void

+ getLeeftijd ( ):geheel getal

met volgende pseudo-codes:

setSaldo ( I: msaldo: reëel getal)
U:/)

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

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

BEGIN
ALS(msaldo>=0)

DAN
saldo = msaldo

ANDERS
saldo = 0

EINDE-ALS-DAN
EINDE

getSaldo( I:
U: saldo2: reëel getal)

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

BEGIN
saldo2=saldo

EINDE
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setLeeftijd ( I: mleeftijd:geheel getal
U:/)

Type: mutator
Preconditie: In de klasse bestaat een eigenschap die de leeftijd van de houder

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

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

BEGIN
ALS (mleeftijd>=0)

DAN
leeftijd = mleeftijd

ANDERS
VOERUIT(Scherm,”Ongeldige leeftijd”)
leeftijd=0

EINDE-ALS-DAN
EINDE

getLeeftijd ( I:
U: leeftijd2: geheel getal)

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

BEGIN
leeftijd2= leeftijd

EINDE
afhaal( I: hoeveel: reëel getal

U: hoeveelAfgehaald: reëel getal)

Type: methode
Preconditie:
Postconditie: De hoeveel wordt van het saldo afgetrokken. Dit verschil wordt het

nieuwe saldo. Er wordt echter voor gezorgd dat het saldo positief blijft.
Jongeren (<18 jaar) kunnen niet meer dan 100 euro afhalen.

Gebruikt: setSaldo( ), getSaldo( ), getLeeftijd( )
Gegevens: leeftijdh : geheel getal

BEGIN
leeftijdh=getLeeftijd( )
ALS (saldo>=hoeveel)

DAN
ALS ((leeftijdh<18) EN (hoeveel>100))

DAN
setSaldo(getSaldo( )-100)
hoeveelAfgehaald = 100
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ANDERS
setSaldo(getSaldo( )-hoeveel)
hoeveelAfgehaald = hoeveel

EINDE-ALS-DAN
ANDERS

ALS ((leeftijdh<18) EN (saldo>100))
DAN

setSaldo(getSaldo( )-100)
hoeveelAfgehaald = 100

ANDERS
hoeveelAfgehaald = getSaldo( )
setSaldo(0)

EINDE-ALS-DAN

U zult opmerken dat alle attributen nu public beschikbaar zijn. Constructor en
andere methoden zijn analoog gedeclareerd als in vorig hoofdstuk. Wat zou er
nu gebeuren als iemand het volgende programma met de nieuwe
NietIngekapseldeRekening zou schrijven?

Gebruiker( ):

Type: main-functie
Preconditie: De klasse NietIngekapseldeRekening bestaat.
Postconditie: Er wordt een rekening gemaakt. Er wordt daar een

saldo opgezet en dan wordt er verschillende maal geld
afgehaald.

Gebruikt: De klasse NietIngekapseldeRekening
Gegevens: rekening: NietIngekapseldeRekening

BEGIN
rekening = nieuw NietIngekapseldeRekening( )

rekening.saldo= -1000 //ongeldig want saldo moet positief zijn
rekening.leeftijd= -20 //ongeldig want leeftijd moet positief zijn

VOERUIT(Scherm,”ongeldig saldo = ”, rekening.getSaldo(),” en niet
bestaande leeftijd: ”,rekening.getLeeftijd( ))
//(alternatief: VOERUIT(Scherm,”ongeldig saldo = ”, rekening.saldo,”
en niet bestaande leeftijd: ”,rekening.leeftijd ))

rekening.setSaldo( -1000 ) //ongeldig
// de instelmethode zal de fout echter opmerken

rekening.setLeeftijd(-20) //ongeldig
 // de instelmethode zal de fout echter opmerken

VOERUIT(Scherm,”aangepast ongeldig saldo = ”,
rekening.getSaldo(),” en bestaande leeftijd: ”,rekening.getLeeftijd( ))
//(ook het alternatief werkt hier!)

EINDE
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Als u de methode main( ) uitvoert dan krijgt u volgend resultaat

ongeldig saldo = - 1000 en niet bestaande leeftijd: - 20

Ongeldige leeftijd

aangepast ongeldig saldo = 0 en bestaande leeftijd: 0

Het openstellen van het type NietIngekapseldeRekening voor vrije toegang
betekent dat anderen voorbij kunnen komen en een instantie van
NietIngekapseldeRekening in een ongeldige toestand kunnen achterlaten. De
Gebruikersklasse maakt in dit geval een NietIngekapseldeRekening en stelt dan
meteen een ongeldig saldo en een niet bestaande leeftijd in.

ADT’s zijn nuttige hulpmiddelen voor het inkapselen, want ze maken het u
mogelijk nieuwe taaltypen te definiëren die veilig kunnen gebruikt worden.
ADT’s maken het u op dezelfde manier als er elk jaar nieuwe woorden aan de
Nederlandse taal worden toegevoegd, mogelijk nieuwe woorden voor het
programmeren toe te voegen als u een nieuw idee moet uitdrukken. Hebt u
eenmaal een nieuw type gedefinieerd, dan kunt u het op dezelfde manier
gebruiken als elk ander type. U kunt een ADT op dezelfde manier aan een
methode doorgeven als dat u bijvoorbeeld een integer aan een methode zou
doorgeven. Er wordt dan gezegd dat het object een object van de eerste klasse
is.

Een voorbeeld van een ADT.

Beschouw het voorbeeld van een abstracte wachtrij. Een wachtrij kan op
verschillende manieren geïmplementeerd worden: als een gekoppelde lijst, of
als een dubbel gekoppelde lijst of als een array. De onderliggende
implementatie verandert echter niets aan het gedefinieerde gedrag van een
wachtrij. De objecten komen de wachtrij altijd nog op een FIFO-manier binnen
en verlaten deze ook weer op die manier, ongeacht de implementatie.

De wachtrij is een prima kandidaat voor een ADT. U hebt al gezien dat u de
onderliggende implementatie niet hoeft te kennen om de wachtrij te kunnen
gebruiken. U wilt in feite ook helemaal  niet dat u zich met de implementatie
moet bezighouden. Zou u de wachtrij niet in een ADT omzetten, dan zou elk
object dat van een wachtrij gebruik wil maken de gegevensstructuur opnieuw
moeten implementeren. Elk object dat iets met de gegevens in de wachtrij wil
doen, zou de implementatie moeten begrijpen en de juiste manier moeten
kennen om daarmee om te gaan. U hebt al gezien wat de gevaren zijn van
onbedoeld gebruik!

U moet de wachtrij in plaats daarvan als een ADT opzetten. Een goed
ingekapselde wachtrij-ADT garandeert een consequente en veilige toegang tot
de gegevens.
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Voordat we beginnen met ontwerpen, moeten we ons afvragen wat de ADT
moet doen of dus wat we met een wachtrij kunnen doen. U kunt:

- Elementen in de wachtrij plaatsen (enqueue);

- Elementen uit de wachtrij verwijderen (dequeue);

- De toestand van de wachtrij opvragen;

- Het voorste element bekijken zonder het te verwijderen (peek).

Elk van de voorgaande punten zal overeenkomen met een item in de publieke
interface van de wachtrij.

U moet de ADT ook een naam geven. De naam van de ADT is in dit geval
Queue. Deze ADT wordt als volgt gedefinieerd:

<interface> Queue

+ enqueue (obj : Object): void
+ dequeue ( ) : Object
+ isEmpty ( ) : Boolean
+ peek ( ) : Object

Merk op dat de interface van de wachtrij niets zegt over hoe de wachtrij zijn
interne gegevens bewaart. Merk ook op dat de interface geen vrije toegang tot
de interne gegevens van het object toestaat. Al de details zijn verborgen. U hebt
in plaats daarvan nu een nieuw type, een Queue (wachtrij). U kunt dit nieuwe
type nu in al uw programma’s gebruiken. U kunt de abstractie als één enkel ding
beschouwen, want deze omvat alle onderdelen. Dit heeft als voordeel dat de
programmeur niet in termen van pointers en lijsten moet denken, maar in
plaats daarvan kan hij op een veel hoger niveau werken: namelijk, in termen van
het probleem dat moet worden opgelost. Als de programmeur Queue zegt,
omvat dat woord alle details van een lijst en een pointer. De programmeur kan
die details echter negeren en aan een FIFO-gegevensstructuur op hoog niveau
denken.

Wanneer we de interface nader bekijken merken we op dat deze heel algemeen
is. Er wordt niet gezegd dat dit een wachtrij is van integers of hamburgers. De
interface stopt gewoon Object-en in de wachtrij en haalt ze er weer uit. U kunt in
Java alle objecten als een element van de klasse Object beschouwen. Het feit dat
de parameters op deze manier gedeclareerd zijn betekent dat u elk willekeurig
maar gewenst object in de wachtrij kunt bewaren. Deze definitie zorgt er dan
voor dat het type Queue in veel verschillende situaties kan worden gebruikt.

In dit voorbeeld zit de interface effectief in een interface. Interfaces zijn net als
klassen basiskenmerken van een objectgeoriënteerde programmeertaal.
Interfaces definiëren in tegenstelling tot klassen echter geen eigenschappen of
attributen en methoden voor een klasse. Interfaces leveren in plaats daarvan
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definities van methoden die door klassen geïmplementeerd zullen worden. Er
zal dus altijd voor de interface een klasse bestaan die de implementatie van de
interface bevatten. Bijvoorbeeld:

public class CodeQueue implements Queue

{

//

}

- Anderen tegen uw geheimen beschermen door de implementatie te verbergen

U hebt tot dusver gezien dat een interface de onderliggende implementatie van
een object kan verbergen. U beschermt uw object tegen onbedoeld of destructief
gebruik als u de implementatie ervan achter een interface verbergt. Het tegen
onbedoeld gebruik beschermen van objecten is een van de voordelen van het
verbergen van de implementatie. U kunt de zaak echter ook van de andere kant
bekijken: de kant van de gebruikers van uw object.

Het verbergen van de implementatie leidt tot een flexibeler ontwerp, want het
voorkomt dat de gebruikers van uw object al te strak aan de onderliggende
implementatie van uw object gekoppeld kunnen raken. Het verbergen van de
implementatie beschermt dus niet alleen uw code, maar ook de gebruikers van
uw code, door los gekoppelde code aan te moedigen.

Los gekoppelde code is onafhankelijk van de implementatie van andere
onderdelen.

Strak gekoppelde code is nauw met de implementatie van andere onderdelen
verbonden.

U zult zich nu misschien afvragen: waar is los gekoppelde code nu eigenlijk
goed voor?

Komt een functie eenmaal in de publieke interface van een object voor, dan
wordt iedereen die van dat kenmerk gebruik maakt afhankelijk van de
aanwezigheid van die functie. Zou de functie opeens verdwijnen, dan moet u de
code veranderen die van dat gedrag of die eigenschap afhankelijk is geworden.

Afhankelijke code is afhankelijk van het bestaan van een bepaald type.
Afhankelijke code is onvermijdelijk. Er zijn echter verschillende maten aan
acceptabele afhankelijkheid en overmatige afhankelijkheid.

Er zijn verschillen in de mate aan afhankelijkheid. U kunt de afhankelijkheid
nooit helemaal elimineren. U moet er echter wel naar streven de onderlinge
afhankelijkheden tussen objecten te minimaliseren. Gebruikers kunnen alleen
afhankelijk worden van de dingen die u in de interface besluit op te nemen. Zou
er echter een deel van de implementatie van het object in de interface
opgenomen worden, dan zouden de gebruikers van dat object afhankelijk van
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die implementatie kunnen worden. Een dergelijke strak gekoppelde code
ontneemt u de vrijheid de implementatie van uw object naar wens te kunnen
wijzigen. Een kleine wijziging in de implementatie van uw object zou een vloed
aan wijzigingen door alle gebruikers van het object nodig kunnen maken.

Strak gekoppelde code gaat tegen het doel van de inkapseling in: het maken van
onafhankelijke objecten die geschikt zijn voor hergebruik.

Pas wel op: Inkapseling en het verbergen van de implementatie zijn geen
magische hulpmiddelen. Moet u een interface wijzigen, dan zult
u de code die van de oude interface afhankelijk is moeten
bijwerken. U maakt los gekoppelde software door de details te
verbergen en software te schrijven die aan een interface is
gekoppeld.

- Een voorbeeld uit de echte wereld van het verbergen van de implementatie

Een concreet voorbeeld van het verbergen van de implementatie zal dit punt
verduidelijken. Kijk eens naar de definitie van de volgende klasse:

Bank

+ alleRekeningen[ ]: array[1..1000] van Rekening

+  // diverse methoden voor banken

Een Bank bewaart geselecteerde rekeningen in een array alleRekeningen, die
deel uitmaakt van zijn externe interface. Beschouw het volgende main-
programma:

Gebruiker( ):

Type: main-functie
Preconditie: De klassen Bank en Rekening bestaan.
Postconditie: Er wordt een bank gemaakt. Er worden verschillende

rekeningen gemaakt en  saldi opgezet. Het totaal aan
saldi van de bank wordt berekend.

Gebruikt: De klassen Bank en Rekening
Gegevens: bank : Bank

rekening: Rekening
totaal: reëel getal
i=geheel getal

BEGIN
bank = nieuw Bank( )

//...  selecteer een paar rekeningen en steek ze in de array...

// stel het saldo in van de rekeningen
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totaal = 0
i =1
ZOLANG(i<=bank.alleRekeningen.lengte)

DOE
rekening=bank.alleRekeningen[i]
totaal=totaal+rekening.getSaldo( )
// totaal=totaal+bank.alleRekeningen[i].getSaldo( )
i=i+1

EINDE-ZOLANG-DOE
EINDE

Deze main () maakt een bank, voegt een paar rekeningen toe en berekent het
totaal van de saldi of dus het kapitaal van de bank aan saldi. Alles werkt. Maar
wat zou er nu gebeuren als u de manier wilt veranderen waarop een Bank
rekeningen bewaart? Stel dat u een klasse BankFiliaal wilt introduceren. U zult
alle code die de array alleRekeningen rechtstreeks aanspreekt moeten wijzigen
als u de implementatie verandert.

Het ontbreken van het verbergen van de implementatie betekent dat u de
vrijheid verliest uw objecten te kunnen uitbreiden. U moet de array
alleRekeningen in het voorbeeld met Bank privé maken en via accessors toegang
tot de items bieden.

Het verbergen van de implementatie heeft ook nadelen. U zult soms misschien
meer moeten weten dan wat de interface u kan vertellen. U wilt in de wereld van
het programmeren een zwarte doos hebben die binnen een bepaald
tolerantieniveau werkt, of die met het juiste niveau aan precisie werkt. U zult
misschien weten dat u 64-bits integers nodig hebt, omdat u met zeer grote
getallen te maken hebt. Het leveren van een interface is niet het enige
belangrijke punt als u een interface definieert - u moet daarnaast ook dergelijke
soorten details over de implementatie documenteren. Hebt u eenmaal een
gedrag gedefinieerd, dan geldt echter net als bij elk ander deel van de publieke
interface dat u het niet meer kunt wijzigen

Het verbergen van de implementatie maakt het u mogelijk onafhankelijke code
te schrijven die los aan de andere onderdelen is gekoppeld. Los gekoppelde
code is minder breekbaar en kan flexibeler worden gewijzigd. Flexibele code
komt tegemoet aan het hergebruik en het uitbreiden, want wijzigingen aan het
ene deel van een systeem zullen niet van invloed zijn op andere, niet-
gerelateerde delen van dat systeem.

Hoe bereikt u nu een effectief verborgen implementatie en los gekoppelde
code?

Hier volgen een paar tips:

- Sta toegang tot uw ADT alleen toe via een op methoden gebaseerde
interface. Een dergelijke interface zorgt ervoor dat u geen informatie over de
implementatie blootgeeft.

- Maak geen onbedoelde toegang tot inwendige gegevensstructuren mogelijk
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door per ongeluk pointers of verwijzingen te leveren. Heeft iemand eenmaal
een verwijzing naar de gegevensstructuren, dan kan hij daar alles mee doen
wat hij maar wil.

- Maak nooit aannames over de andere typen die u gebruikt. Vertrouw niet op
een gedrag, tenzij het in de interface of in de documentatie voorkomt.

- Pas op bij het schrijven van twee nauw aan elkaar gerelateerde typen. Neem
niet per ongeluk aannames of afhankelijkheden in de code op.

4.3. De verantwoordelijkheid verdelen: ieder bemoeit zich met zijn eigen
zaken.

Een bespreking van het verbergen van de implementatie ontwikkelt zich op natuurlijke
wijze tot een bespreking van het verdelen van de verantwoordelijkheid. U hebt in de vorige
paragraaf gezien hoe u code kunt ontkoppelen door de details van de implementatie te
verbergen. Het verbergen van de implementatie is maar een van de stappen die naar het
schrijven van los gekoppelde code leiden.

Wilt u echt los gekoppelde code hebben, dan moet u ook een goede verdeling van de
verantwoordelijkheid hebben. Een goede verdeling van de verantwoordelijkheid houdt in
dat elk object één functie - zijn verantwoordelijkheid - moet vervullen en dat deze dat goed
moet doen. Een goede verdeling van de verantwoordelijkheid houdt ook in dat het object
samenhangend moet zijn. Met andere woorden, het heeft geen nut een willekeurige
verzameling functies en variabelen in te sluiten. Ze moeten op een nauwe, conceptuele
manier met elkaar verbonden zijn. De functies moeten allemaal naar een
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid toewerken.

Het verbergen van de implementatie en de verantwoordelijkheid gaan hand in hand. De
verantwoordelijkheid kan zonder het verbergen van de implementatie uit een object
wegsijpelen. Het is de verantwoordelijkheid van het object te weten hoe het zijn werk moet
doen. Laat u de implementatie open voor de buitenwereld, dan zou een gebruiker
rechtstreeks iets met de implementatie kunnen doen - waarmee de verantwoordelijkheid
zou worden gedupliceerd.

U weet dat u geen goede verdeling van de verantwoordelijkheid hebt zodra twee objecten
aan dezelfde taak beginnen. U moet uw code altijd herschrijven als u redundante logica
opmerkt. Maakt u zich daar echter niet druk over: het herschrijven is een verwacht
onderdeel van de OO-ontwikkelingscyclus. U zult veel kansen opmerken uw ontwerpen te
verbeteren naarmate ze verder rijpen.

Laten we eens een voorbeeld van het delen van de verantwoordelijkheid uit de echte wereld
bekijken: de relatie tussen de projectleider en de programmeur.

Stel u voor dat uw projectleider naar u toekomt, u de specificaties voor uw stuk van een
project geeft en het werk dan verder aan u overlaat. Hij weet dat u werk te doen hebt en hij
weet dat u het beste weet hoe u uw werk moet doen.

Maar stel nu dat uw baas niet zo slim is. Hij legt het project uit en vertelt u waar u voor
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verantwoordelijk zult zijn. Hij verzekert u dat het zijn taak is uw werk te vereenvoudigen.
Maar zodra u begint, trekt hij er een stoel bij! Uw baas zit de rest van de dag over uw
schouder mee te kijken en geeft u stap voor stap instructies terwijl u code schrijft.

Hoewel dat voorbeeld wat extreem is, schrijven programmeurs voortdurend op die manier
code. Inkapseling lijkt op de efficiënte projectleider. De kennis en de verantwoordelijkheid
moet net als in de echte wereld aan diegenen gedelegeerd worden die zelf weten hoe ze
hun werk het beste kunnen doen. Veel programmeurs structureren hun code echter op de
manier zoals een baas die denkt alles zelf beter te weten, zijn werknemers behandelt. Laten
we eens naar een voorbeeld daarvan kijken:

SlechteRekening

- saldo: reëel getal

- leeftijd: geheel getal

- rente: reëel getal

- intrest: reëel getal

+ SlechteRekening( )

+ setSaldo(msaldo:reëel getal): void

+ getSaldo( ): reëel getal

+ afhaal(hoeveel:reëel getal): reëel getal

+ setLeeftijd(mleeftijd:geheel getal):void

+ getLeeftijd ( ):geheel getal

+ setRente (mrente: reëel getal): void

+ getRente( ): reëel getal

+ setIntrest(mintrest:reëel getal): void

+ getIntrest( ): reëel getal

Nieuw zijn dus de attributen rente en intrest. Voor beiden beschrijven we de mutator en de
accessor. Voor de andere methoden: zie vroeger. We veranderen daar dus niets aan. Bekijk
volgende pseudo-codes:

setRente ( I: mrente: reëel getal)
U:/)

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

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

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

DAN
rente = mrente
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ANDERS
rente = 0

EINDE-ALS-DAN
EINDE

getRente( I: /
U: rente2: reëel getal)

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

BEGIN
rente2=rente

EINDE

setIntrest ( I: mintrest: reëel getal)
U:/)

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

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

BEGIN
intrest = mintrest

EINDE

getIntrest( I: /
U: intrest2: reëel getal)

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

BEGIN
intrest2=intrest

EINDE

Men merkt op dat de SlechteRekening niet verantwoordelijk is voor het berekenen van de
intrest. Maar hoe levert u dan de intrest? Kijk eens naar de volgende main ():

Gebruiker( ):

Type: main-functie
Preconditie: De klasse  SlechteRekening bestaat.
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Postconditie: Er wordt een rekening gemaakt, een rente ingesteld en
de intrest op het saldo wordt berekend. Het saldo
wordt aangepast en afgedrukt.

Gebruikt: De klasse Slechte Rekening
Gegevens: rekening: SlechteRekening

hintrest: reëel getal

BEGIN
// maak de rekening
rekening = nieuw SlechteRekening( )
// stel de rente in
rekening.setRente(0.10)
// bereken de intrest
hintrest = rekening.getSaldo( )*rekening.getRente( )
rekening.setIntrest(hintrest)
rekening.setSaldo(rekening.getSaldo( )+hintrest)

VOERUIT(Scherm,”Het saldo bedraagt nu: “,rekening.getSaldo( ))
EINDE

U kunt de rekening niet vragen naar zijn intrest, maar u moet u op de manier van de
onefficiënte baas gedragen. U moet de rekening stap voor stap vertellen wat het moet
doen.

Er moeten meer functies worden aangeroepen om het aangepaste saldo te berekenen. De
verantwoordelijkheid wordt daardoor uit de rekening gehaald en aan de gebruiker
overgedragen. Het op die manier heen en weer verplaatsen van verantwoordelijkheid is
even slecht als het blootgeven van interne implementaties. U komt hierdoor met door heel
uw code gedupliceerde verantwoordelijkheid te zitten. Elk object dat het aangepaste totaal
wil berekenen zal de logica uit main () moeten herhalen.

U moet er tijdens het schrijven van uw interfaces zeker van zijn dat u de implementatie
niet gewoon onder een andere reeks namen aanbiedt. Denk nog eens terug aan de wachtrij
- u wilt geen methoden hebben met namen zoals addObjectToList(),
updateEndListPointer() enzovoort. Dergelijke soorten gedragingen zijn
implementatiespecifiek. U verbergt uw implementatie in plaats daarvan via de gedragingen
op een hoger niveau enqueue () en dequeue () (hoewel u intern misschien wel pointers zult
hebben en objecten aan een lijst zult toevoegen). In termen van SlechteRekening :u wilt
niet dat er eerst een methode zoals berekenIntrest( ) moet worden aangeroepen, voordat u
het aangepaste saldo kunt ophalen met de methode getSaldo( ). getSaldo( ) hoort in plaats
daarvan te weten dat deze die berekening moet uitvoeren en tegelijk de intrest in te stellen.

Hebt u objecten die de verantwoordelijkheid niet op de juiste manier verdelen, dan komt u
met proceduregerichte, zich op de gegevens concentrerende code te zitten. De main ( )
voor het berekenen van het aangepaste saldo is zeer proceduregericht. Een main ( ) die een
Queue stap voor stap vertelt wat deze tijdens zijn enqueue-proces moet doen is
proceduregericht. Stuurt u gewoon een bericht naar een object en vertrouwt u erop dat het
object zijn werk zal doen, dan is dat echte objectgeoriënteerde ontwikkeling.

Inkapseling draait om het verbergen van details. Verantwoordelijkheid brengt kennis van
bepaalde details onder op de plaats waar deze kennis thuishoort. Het is belangrijk dat
objecten maar één verantwoordelijkheid, of hooguit een klein aantal verantwoordelijkheden
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hebben. Heeft een object te veel verantwoordelijkheden, dan wordt de implementatie ervan
zeer verward en moeilijk te onderhouden en uit te breiden. Bevat een object veel
gedragingen en wilt u een van de verantwoordelijkheden daarvan veranderen, dan loopt u
het gevaar onbedoeld ook een ander gedrag te wijzigen. Een object dat veel gedragingen
bevat, centraliseert ook veel kennis die beter verspreid zou kunnen worden. Wordt een
object te groot, dan wordt het bijna een programma op zichzelf en begint het in
proceduregerichte valkuilen te lopen. Het resultaat daarvan is dat u met alle problemen
wordt geconfronteerd waar u ook tegenaan zou lopen in een programma dat helemaal
geen inkapseling gebruikt.

Merkt u dat een object meer dan één verantwoordelijkheid uitvoert, dan moet u de extra
verantwoordelijkheden naar eigen objecten verplaatsen.

Pas op! Het verbergen van de implementatie is maar één van de stappen die naar
een efficiënte inkapseling leiden. U blijft zonder een goede verdeling van de
verantwoordelijkheid gewoon met een lijst van procedures zitten.

U kunt de definitie van de inkapseling nu verder uitbreiden.

Effectieve inkapseling omvat abstractie plus het verbergen van de implementatie plus
verantwoordelijkheid.

Neem de abstractie weg en u krijgt code die niet geschikt is voor hergebruik. Neem het
verbergen van de implementatie weg en u blijft zitten met breekbare, strak gekoppelde
code. Neem de verantwoordelijkheid weg en u blijft zitten met op de gegevens gerichte,
proceduregerichte, strak gekoppelde, gedecentraliseerde code.

U kunt geen effectieve inkapseling bereiken als ook maar één van deze drie dingen
ontbreekt. Een gebrek aan verantwoordelijkheid laat u echter met de grootste rotzooi zitten
- namelijk met proceduregerichte code in een objectgeoriënteerde omgeving.


