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Programowanie zorientowane obiektowo
Enkapsulacja

Enkapsulacja

Czym jest enkapsulacja?

Jak enkapsulowa¢?
1 Zmienne instancyjne powinny by¢ dost¦pne tylko przez odpowiednie

metody.
2 U»ywa¢ konwencji nazewniczej JavaBeans: set<someProperty> oraz

get<someProperty>.
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Programowanie zorientowane obiektowo
Enkapsulacja

Dobra praktyka OO

Nawet je±li podczas tworzenia pewnego kodu wydaje nam si¦, »e pewne
dane nie b¦d¡ wymagaªy �dodatkowej uwagi�, to powinni±my uwzgl¦dni¢,
»e taka potrzeba mo»e jednak kiedy± zaistnie¢. W tym momencie nie
b¦dzie to du»y nakªad czasu a dzi¦ki temu by¢ mo»e uda nam si¦
zaoszcz¦dzi¢ go wiele.



Dziedziczenie
reuse

reuse

use � (act of using) (of substance, object, machine) wykorzystanie,
zastosowanie (of sth czego±);a

aWielki sªownik PWN-OXFORD, 2004.



Dziedziczenie
polimorphism

polimorphism

Istot¡ polimor�zmu (ang. polymorphism), tj. wielopostaciowo±ci jest to,
»e ka»d¡ klas¦ potomn¡ (pochodn¡, podtyp, podklasa, ang. subclass)
mo»na traktowa¢ jak klas¦ bazow¡.



Dziedziczenie
polimorphism

polimorphism

�wiczenie na polimor�zm. Obserwujemy jak dziaªa mechanizm
wielopostaciowo±ci.



Dziedziczenie
Referencja

Referencja

Nale»y mie¢ na uwadze, »e jedynym sposobem na uzyskanie dost¦pu do
obiektu, jest wykorzystanie zmiennej referencyjnej. Nale»y przy tym
pami¦ta¢ o:

1 Zmienna referencyjna mo»e by¢ tylko jednego rodaju. O ile rodzaj
ten nie mo»e si¦ ju» nigdy zmieni¢, to wskazywane obiekty tak.

2 Zmienna referencyjna, jak ka»da zmienna, mo»e si¦ zmienia¢, czyli
mo»e wskazywa¢ na inne obiekty.

3 Typ zmiennej referencyjnej determinuje jakie metody wskazywanego
obiektu mo»na wywoªa¢.

4 Zmienna referencyjna mo»e wskazywa¢ dowolny obiekt typu
zgodnego z typem zmiennej referencyjnej lub dowolny obiekt b¦d¡cy
instancj¡ klasy pochodnej (podtypu).

5 Zmienna referencyjna mo»e wskazywa¢ na obiekty danej klasy
(declared as a class type) lub obiety klas implementuj¡cych dany
interfejs (declared as an interface type).
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polimorphism

�wiczenie na referencje. Sprawdzamy zale»no±¢ dost¦pnych metod od
rodzaju referencji.
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Zale»no±¢ typu IS-A

Idea zale»no±ci typu IS-A opiera si¦ o mechanizm dziedziczenia i/lub
implementacji interfejsów. Z zale»no±ci¡ typu IS-A mamy do czynienie
wówczas, gdy mo»emy powiedzie¢, »e obiekty pewnej klasy mog¡ peªni¢
rol¦ obiektów innej klasy, np. Nissan IS-A samochód, który z kolei IS-A
pojazd.
Ka»dy obiekt Javy, który przechodzi wi¦cej ni» jeden test IS-A mo»e by¢
uwa»any za polimor�czny.
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Zale»no±¢ typu HAS-A

Z zale»no±ci¡ typu HAS-A mamy do czynienie wówczas, gdy w klasie A
wyst¦puje referencja do obiektu klasy B (powiemy wtedy, »e A HAS-A B).
Kontrolowanie zale»no±ci HAS-A pozwala lepiej kontrolowa¢ jedn¡ z
wa»niejszych zasad (dobrych praktyk) programowania zorientowanego
obiektowo, tj. unikania tworzenia olbrzymich monolitycznych klas.
Przyjmuje si¦, »e im bardziej specjalizowana jest jaka± klasa, tym wi¦ksze
prawdopodobie«stwo, »e w przyszªo±ci u»yjemy jej ponownie.



Overriding / Overloading

Overriding

Method overriding � cecha j¦zyka pozwalaj¡ca w klasach potomnych
rede�niowa¢ (nadpisa¢, zmieni¢) metod¦ zaimplementowan¡ ju» w
klasach rodzicielskich.

Overloading

Constructor and method overloading � sytuacja gdy wyst¦puje wiele
funkcji o takiej samej nazwie, ale ró»nych argumentach.



Overriding

Overriding

Reguªy overridingu

Identyczna lista argumentów.

Typ zwracany musi by¢ identyczny, lub musi by¢ typem pochodnym
zwracanego pierwotnie typu.

Poziom dost¦pu nie mo»e by¢ bardziej restrykcyjny; mo»e za to by¢
mniej restrykcyjny.

Nie mo»na override metody oznaczonej jako final lub static.

Je±li metoda nie mo»e by¢ odziedziczona (czyli np. gdy jest
oznaczona jako private), nie mo»e by¢ tak»e override.
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Overloading

Reguªy overloadingu

Overloaded methods musi zmienia¢ list¦ argumentów.

Overloaded methods mo»e zmieni¢ zwracany typ.

Overloaded methods mo»e zmieni¢ mody�kator dost¦pu.

Overloaded methods mo»e zadeklarowa¢ nowy wyj¡tek

Z metod¡ typu overload mo»emy mie¢ do czynienia w przypadku
klasy lub podklasy.
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