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Κεθάιαην 1
Δηζαγωγή ζηνλ Αληηθεηκελνζηξεθή Πξνγξακκαηηζκό
(Α.Π.)
1.1 Κιάζεηο
Οη θιάζεηο είλαη ίζσο ην πην ζεκαληηθό θνκκάηη ηνπ αληηθεηκελνζηξεθνύο
πξνγξακκαηηζκνύ. Δίλαη ίζσο απηό πνπ θάλεη ην αληηθεηκελνζηξεθέο κνληέιν λα
μερσξίδεη από ηνλ παηξνπαξάδνην ζπλαξηεζηαθό πξνγξακκαηηζκό αιιά θαη ηα άιια
ζηπι πξνγξακκαηηζκνύ. Ο ξόινο ηεο είλαη λα θαηεγνξηνπνηεί θαη λα νκαδνπνηεί
θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά (πεδία) ελόο αληηθεηκέλνπ, αιιά θαη λα
ζπκπεξηιακβάλεη ηηο δπλαηέο ,επάλσ ζε απηά, πξάμεηο (κέζνδνη).

1.2 Οξηνζέηεζε
Έλα άιιν ζεκαληηθό ζηνηρείν είλαη ε νξηνζέηεζε. Με ηελ νξηνζέηεζε ελλννύκε
ην δηαρσξηζκό ησλ πεδίσλ θαη ησλ κεζόδσλ κηαο θιάζεο ζε ηδσηηθά θαη θνηλόρξεζηα
(ή δεκόζηα). Οη δύν απηέο έλλνηεο έρνπλ λα θάλνπλε κε ην θαηά πόζν είλαη
πξνζβάζεκα ηα ραξαθηεξηζηηθά κίαο θιάζεο από θάπνηα άιιε. Έηζη κε ηα ηδσηηθά
(private) νη ππόινηπεο θιάζεηο ζεκαίλεη πσο δελ έρνπλε πξόζβαζε ζε απηά ελώ
αληίζεηα κε ηα δεκόζηα (public) νη ππόινηπεο θιάζεηο έρνπλ πιήξε πξόζβαζε. Σε
νξηζκέλεο γιώζζεο ππάξρνπλ θαη άιιεο πινπνηήζεηο πεξηζζόηεξσλ δηαρσξηζκώλ.

1.3 Κιεξνλνκηθόηεηα
Κιεξνλνκηθόηεηα είλαη ν κεραληζκόο κε ηνλ νπνίν ηα ραξαθηεξηζηηθά (πεδία –
κέζνδνη) κηαο θιάζεο πεξλάλε ζε κία άιιε. Έηζη κπνξνύκε λα παξνκνηάζνπκε ηελ
κία θιάζε ζαλ ηνλ γνληό πνπ θιεξνδνηεί ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη ηελ άιιε ζαλ ην
παηδί πνπ θιεξνλνκεί. Θα πξέπεη λα επηζπκαλζεί πσο δελ θιεξνλνκνύληαη όια ηα
ραξαθηεξηζηηθά αιιά κόλν απηά πνπ δελ είλαη ηδησηηθά.
Σθνπόο ηεο θιεξνλνκηθόηεηαο δελ είλαη λα αληηγξαθεί κία θιάζε αιιά λα
δεκηνπξγεζεί κία λέα πνπ ζα είλαη ε εθιεύπηπλζε ηεο ππάξρνπζαο, δειαδή θάηη πην
ζπγθεθξηκέλν από ηελ ήδε ππάξρνπζα παξακέλνληαο όκσο ηαπηόρξνλα θαη όηη ήηαλ.
Γηα παξάδεηγκα έζησ ε θιάζε Α κε όλνκα «δέλδξν» θαη θάπνηα ρ ραξαθηεξηζηηθά.
Έζησ ηώξα όηη ζέινπκε λα νξίζνπκε έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο δέλδξνπ όπσο ην
πιαηάλη. Η λέα θιάζε «πιαηάλη» είλαη έλα «δέλδξν» αιιά θαη θάηη πεξηζζόηεξν από
απηό. Έηζη έρεη ηα ρ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ «γνλέα» αιιά θαη θάπνηα άιια ς, δηθά ηνπ,
πνπ ην θάλνπλ λα δηαθέξεη από ηα ππόινηπα δέλδξα.

1.5 Πνιιαπιή θιεξνλνκηθόηεηα.
Πνιιαπιή θιεξνλνκηθόηεηα νλνκάδεηαη, όπσο είλαη άιισζηε πξνθαλέο, ε
πεξίπησζε όπνπ δελ έρνπκε κόλν κία ππεξθιάζε (γνλέα), αιιά πεξηζζόηεξεο. Σηελ
πεξίπησζε απηή ε ππνθιάζε θιεξνλνκεί ραξαθηεξηζηηθά από όιεο ηηο ππεξθιάζεηο
ηεο, θάηη πνπ θάλεη έλα πξόγξακκα πνιύ πην επέιηθην αιιά παξάιιεια
δεκηνπξγνύληαη πνιιά πξνβιήκαηα, όπσο ζα δνύκε παξαθάησ πην αλαιπηηθά.
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Κεθάιαην 2
Δηζαγωγή ζηελ θιεξνλνκηθόηεηα
Γηα λα εκβαζύλνπκε ζην ζέκα ηεο πνιιαπιήο θιεξνλνκηθόηεηαο πξέπεη πξώηα
λα αλαιύζνπκε σο έλα βαζκό ηελ θιεξνλνκηθόηεηα γεληθά, αθνύ από εθεί μεθηλάλε
όια.

2.1 Φαξαθηεξηζηηθά ηεο θιεξνλνκηθόηεηαο
2.1.1. Ειζαγωγή – Βαζικά ταρακηηριζηικά

Όπσο αλαθέξζεθε θαη πην πξηλ ε θιεξνλνκηθόηεηα είλαη έλαο από ηνπο
κεραληζκνύο ηνπ αληηθεηκελνζηξεθνύο πξνγξακκαηηζκνύ γηα ηελ ζπζρέηεζε
αληηθεηκέλσλ κεηαμύ ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα κέζσ απηήο πεξλάκε ραξαθηεξηζηηθά
από κία «κεηέξα» θιάζε ζε έλα «παηδί».
Όπσο είλαη ινγηθό κία θιάζε δελ πεξηνξίδεηαη ζην πόζεο ππνθιάζεηο κπνξεί
λα έρεη. Απηό είλαη ινγηθό αθνύ αλ ιάβνπκε ππόςηλ καο ην πξνεγνύκελν παξάδεηγκα
όπνπ έρνπκε ηελ ππεξθιάζε «δέλδξν», δελ είλαη κόλν ν πιάηαλνο ππνθιάζε ηεο
αιιά θαη όια ηα άιια δέλδξα όπσο ηηηά, ειηά θ.ι.π.
Δπίζεο κία θιάζε πνπ θιεξνδνηεί κπνξεί ηαπηόρξνλα θαη απηή λα θιεξνλνκεί
από κία άιιε ππεξθιάζε. Απηό δείρλεη ηε δπλακηθόηεηα πνπ έρεη ην κνληέιν απηό
θαζώο θαη ην πόζν πνιύ ιεπηνκέξεηα κπνξνύκε λα έρνπκε θαηά ηνλ ζρεδηαζκό.
2.1.2. Στέζη κληρονομικόηηηας και οριοθέηηζης

Υπάξρεη άκεζε ζπζρέηεζε κεηαμύ ηεο θιεξνλνκηθόηεηαο θαη ηεο
νξηνζέηεζεο. Απηό γίλεηαη γηαηί , όπσο ζπκβαίλεη γεληθόηεξα κε θάπνηα
ραξαθηεξηζηηθά κίαο θιάζεηο πνπ δελ ζέινπκε λα είλαη πξνζβάζεκα από μέλεο πξνο
απηή θιάζεηο, θάπνηα πεδία ή κέζνδνί ηεο , ζέινπκε λα παξακέλνπλε «πξνζσπηθά»
θαη κε πξνζβάζεκα νύηε από ηηο ππνθιάζεηο ηηο. Πξαθηηθά απηό ζεκαίλεη όηη όηαλ
γίλεηαη ε νξηνζέηεζε ζε κία θιάζε απηό έρεη άκεζε ζπλέπηα θαη σο πξνο ηα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα θιεξνδνηεζνύλε.
2.1.3. Πολσμορθιζμός

Όηαλ έρνπκε έλα ζηηγκηόηππν κίαο ππνθιάζεο κπνξεί λα ζέινπκε λα ην δνύκε
ζαλ ζηηγκηόηππν ηεο ππεξθιάζεο. Τν γηαηί απηό κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν γίλεηαη
αληηιηπηό ζηελ επόκελε παξάγξαθν. Σε απηή ηελ πεξίπησζε ιέκε όηη έρνπκε
πνιπκνξθηζκό ελόο αληηθεηκέλνπ.
Σεκαληηθό είλαη λα μεθαζαξίζνπκε όηη πνιπκνξθηζκό κπνξνύκε λα έρνπκε
κόλν από θάησ πξνο ηα πάλσ, δειαδή από κία ππνθιάζε ζε κία ππεξθιάζε. Δπίζεο
πξέπεη λα επηζεκάλνπκε όηη ν πνιπκνξθηζκόο είλαη εθηθηόο ιόγν ηνπ όηη ζηηο
γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ππνζηεξίδεηαη ρξεζηκνπνηείηαη late binding θαη όρη
early binding όπσο ζπλεζηδόηαλ ζηηο πξνγελέζηεξεο γιώζζεο. Ο ιόγνο είλαη ε
απμεκέλε πνιππινθόηεηα γηα ηνλ ζαθή δηαρσξηζκό ησλ πνιπκνξθηζκέλσλ
αληηθεηκέλσλ, θάηη πνπ ζπλεπάγεηαη θαη κείσζε ηεο ηαρύηεηαο έλαληη ησλ
παηξνπαξάδσησλ γισζζώλ πξνγξακκαηηζκνύ πνπ πινπνηνύλ ην δηαδηθαζηηθό

-3-

κνληέιν. Γελ ζα επεθηαζνύκε πεξηζζόηεξν ζην late binding, γηα πεξηζζόηεξεο
πιεξνθνξίεο κπνξνύλ λα βξεζνύλ ζε ζρεηηθή βηβιηνγξαθεία.
2.1.4. Υπέρβαζη

Πνιιέο θνξέο όηαλ θιεξνλνκνύληαη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά, είηε απηά είλαη
κέζνδνη είηε πεδία ελόο αληηθεηκέλνπ, κπνξεί λα ζέινπκε λα ηα
«επαλαπξνζδηνξίζνπκε». Απηό κπνξεί λα ζπκβαίλεη γηαηί καδί κε ηελ εθιέπηπλζε
ελόο αληηθεηκέλνπ, όπνπ πξνζζέηνληαη λέα ραξαθηεξηζηηθά, αξθεηέο θνξέο πξέπεη λα
εθιεπηπλζνύλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.
Όηαλ γίλεηαη απηό ιέκε όηη έρνπκε «ππεξθόξησζε» (override) . Απηό
πξαθηηθά ζπκαίλεη όηη από ηελ ζηηγκή πνπ ην αληηθείκελν ζεσξείηαη ζηπγκηόηππν ηεο
θιάζεο πνπ έρεη γίλεη ε ππέξβαζε, δελ ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ή ην πεδίν ηεο
ππεξθιάζεο αιιά ν επαλαπξνζδηνξηζκόο ηνπο πνπ βξίζθεηαη ζηελ ππνθιάζε. Σε
απηό αθξηβώο ην ζεκείν έξρεηαη θαη εκπιέθεηαη ν πνιπκνξθηζκόο θαη άξα ε ρξήζε
ηνπ late binding πνπ θαιείηαη λα δηαιέμεη πνηάο θιάζεο είλαη ην ζηηγκηόηππν.

Κεθάιαην 3
Πνιιαπιή Κιεξνλνκηθόηεηα (Π.Κ.)
3.1 Δηζαγωγή ζηελ Π.Κ.
Όπσο είδακε πξνεγνπκέλνο κία θιάζε κπνξεί λα έρεη πνιιαπινύο απνγόλνπο
ή / θαη λα είλαη θαη απηή απόγνλνο κία άιιεο ππεξθιάζεο. Μεξηθέο γιώζζεο όκσο
ππνζηεξίδνπλ ηελ «πνιιαπιή θιεξνλνκηθόηεηα». Τη αθξηβώο είλαη απηό; Δίλαη ε
δπλαηόηεηα πνπ δίλεηαη ώζηε κία θιάζε λα θιεξνλνκεί από πεξηζζόηεξνπο από έλαλ
πξνγόλνπο, δειαδή λα έρεη πεξηζζόηεξεο από κία ππεξθιάζεηο.
Απηό δίλεη πξαγκαηηθά πνιύ πεξηζζόηεξεο δπλαηόηεηεο θαηά ηελ πινπνίεζε
ελόο πξνγξάκκαηνο αθνύ γίλεηαη άκεζε επαλαρξεζηκνπνίεζε θώδηθα. Παξόια απηά
κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θαη πνιιά πξνβιήκαηα θαηά ηνλ ζρεδηαζκό ελόο
ζπζηήκαηνο αθνύ ην ζρεδηάγξακκα ησλ θιάζεσλ αξρίδεη θαη πεξηπιέθεηαη αξθεηά.
Δπίζεο ππάξρνπλ θαη πνιιά άιια πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη θάλσληαο ρξήζε
ηεο θαη έηζη πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ δηαθσλήζεη ζην αλ ε Π.Κ. είλαη «θαιή» ή
«θαθή».

Η ΠΚ είλαη έλα πνιύ δπλαηό ραξαθηηξηζηηθό ζηνλ αληηθεηκελνζηξεθή
πξνγξακκαηηζκό. Έρεη πνιύ κεγάιν ελδηαθέξνλ ζηνλ ηνκέα ηεο ηερληηήο λνεκνζύλεο
θπξίσο γηα ηελ δύλακε πνπ δίλεη ζηνλ ηνκέα ηεο ηεαξρείαο ησλ θιάζζεσλ. Επίζεο έρεη
πνιιά πιενλεθηήκαηα θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηεο ηκεκαηνπνίεζεο, ηεο
επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη ηνπ απμεηηθνύ ζρεδηαζκνύ.

-4-

3.2 Η Π.Κ. κέζα από ηελ δωή
Ο αληηθεηκελνζηξεθήο πξνγξακκαηηζκόο γεληθόηεξα, αιιά θαη πην
ζπγθεθξηκέλα ε θιεξνλνκηθόηεηα ζε απηόλ , ζρεδηάζηεθαλ πέξλνληαο ζαλ
παξάδεηγκα ην πσο βιέπνπκε ηα πξάγκαηα γύξσ καο (κε ην παξάδεηγκα ηνπ
θεθαιαίνπ 1 & 2 κπνξεί απηό λα γίλεη θαηαλνεηό). Όκσο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα έλα
νπνηνδήπνηε πξάγκα (αληηθείκελν) ζπάληα έρεη κόλν κία πιεπξά. Σπλήζσο έρεη από
πνιιέο κέρξη άπεηξεο ζρέζεηο κε ην ππόινηπν θόζκν, απιά καο αξθεί ην από πνηα
κεξηά ζα ην δνύκε (άιισζηε όπσο είρε πεη θαη ν Αηλζηάηλ «ηα πάληα είλαη ζρεηηθά»).
Με απηό ην ζθεπηηθό εηζήρζεθε ζην αληηθεηκελνζηξεθέο κνληέιν θαη ε έλλνηα ηεο
πνιιαπιήο θιεξνλνκηθόηεηαο. Γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηό απηό κπνξνύκε λα δνύκε
έλα παξάδεηγκα.
Έζησ ε θιάζε άλζξσπνο. Η θιάζε απηή έρεη ζαλ ππνθιάζεηο ηηο εμήο
ππνθιάζεηο: θνηηεηήο, καζεηήο, εξγαδόκελνο, άλεξγνο, έγγακνο, άγακνο, νξθαλόο
θ.ι.π. Ακέζσο γίλεηαη θαηαλνεηό όηη θάπνηνο άλζξσπνο κπνξεί λα είλαη ηαπηόρξνλα
θνηηεηήο, εξγαδόκελνο θαη έγγακνο (πσ, πσ, απηόο έρεη κεγάιν πξόβιεκα  !!!) .
Δίλαη άξα πνιύ ινγηθό λα ζέινπκε λα ζπλδηάζνπκε πεξηζζόηεξεο από κία θιάζεηο
ηαπηόρξνλα.

3.3 Θεηηθέο επηπηώζεηο από ηελ ρξήζε ηεο Π.Κ.
Βιέπνληαο ην πξνεγνύκελν παξαδείγκα θαηαλννύκε ην πνπ κπνξεί λα
ρξεζηκεύζεη ε Π.Κ. Τα πιενλεθηήκαηα κπνξεί λα είλαη αλεθηίκεηα ζε απηέο ηηο
πεξηπηώζεηο. Καηαξρήλ, όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο γίλεηαη άκεζε
επαλαρξεζηκνπνίεζε θώδηθα θαζώο θαη ζπλδηαζκόο ηνπ κε αθόκα θαιύηεξε
«πεξηγξαθή» ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζέινπκε. Σε αληίζεηε πεξίπησζε ζα έπξεπε λα
ρξεζηκνπνηήζνπκε κεζόδνπο πνπ ηαηξηάδνπλ θαιύηεξα ζην δηαδηθαζηηθό κνληέιν
(Άκεζν παξάδεηγκα είλαη ε 1ε πξνγξακκαηηζηηθή άζθεζε, ε νπνία πινπνηείηαη ζηελ
γιώζζα Java ε νπνία δελ ππνζηεξίδεη Π.Κ. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο
απηνύ ρξεζηκνπνηήζεθαλ αξθεηέο Boolean κεηαβιεηέο θαη αξθεηέο ζπλζήθεο if πνπ,
ελ κέξε, θαηαζηξαηηγνύζαλ ην ηδεαιηζηηθό δηαδηθαζηηθό κνληέιν θαη πεξηνξίδαλε ηελ
αθαηξεηηθόηεηα θαη ηελ γεληθόηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο – πεξηζζόηεξε αλαθνξά ζηελ
ππνζηήξημε ηεο Π.Κ. από αληηθεηκελνζηξεθείο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ γίλεηαη ζε
επόκελν θεθάιαην).

3.4 Αξλεηηθέο επηπηώζεηο από ηελ ρξήζε ηεο Π.Κ.
3.4.1 Το πρόβλημα ηων αζύμβαηων ταρακηηριζηικών.

Η Π.Κ. δελ είλαη όκσο ηόζν θαιή όζν θαίλεηαη. Υπάξρνπλ αξθεηά πξνβήκαηα
από ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηεο. Τν πξώην πξόβιεκα είλαη θπξίσο λνεκαηηθό θαη
ελδέρεηαη λα κελ δεκηνπξγεί άκεζα πξόβιεκα ζε θάπνηα πινπνίεζε ελόο
ζπζηήκαηνο. Απηό μεθηλάεη από ην γεγνλόο όηη όηαλ θιεξνλνκνύκε από δύν ή
πεξηζζόηεξεο θιάζεηο ε ππνθιάζε είλαη ππνρξεσκέλε λα πάξεη όια ηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππεξθιάζεσλ ηεο ρσξίο θακία εμαίξεζε (εθηόο βέβαηα από ηηο
πεξηπηώζεηο όπνπ κεζνιαβεί ε νξηνζέηεζε) .
Σην πξνεγνύκελν παξάδεηγκα κε ηνλ άηπρν θύξην ζπλδηάζακε ηηο θιάζεηο
θνηηεηήο, εξγαδόκελνο θαη έγγακνο. Κάζε κία από απηέο ηηο θιάζεηο έρεη θάπνηεο
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ηδηαίηεξεο κεζόδνπο (απ’ηε ζηεγκή πνπ ε θιεξνλνκηθόηεηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα
εθιέπηπλζε θαη ζπγθεθξηκελνπνίεζε) πνπ δελ ηηο έρνπλ νη άιιεο. Γηα παξάδεηγκα ν
θνηηεηήο παίδεη ηάβιη θαη ζαριακαξίδεη κε θνπειίηζεο, ν εξγαδόκελνο μεθνπξάδεηαη
θαη ν έγγακνο πεγαίλεη γηα θαθέ κε ηελ γπλαίθα ηνπ θ.ι.π. Σηελ πξνθεηκέλε
πεξίπησζε απηνύ ηνπ ζπλδηαζκνύ είλαη επθόισο ελλννύκελν όηη ,ζηνλ πξαγκαηηθό
θόζκν ηνπιάρηζηνλ, απηά δελ κπνξνύλ λα ζπλππάξμνπλ...
Αλ ην δνύκε από κία πην «πξνγξακκαηηζηηθή» ζθνπηά κπνξνύκε λα δνύκε όηη
απηό ην λνεκαηηθό πξόβιεκα κπνξεί όλησο λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα. Σαλ
παξάδεηγκα κπνξνύκε λα πάξνπκε απηό ηνπ Meyer ζην νπνίν δεκηνπξγεί κία
ππνθιάζε ησλ εμήο θιάζεσλ : πίλαθαο θαη ζηνίβα. Όπσο είλαη αλαγθαζηηθό ζηελ
Π.Κ. ε λέα θιάζε απηή ζα πάξεη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ησλ δύν ηεο πξνγόλσλ.
Όκσο δεκηνπξγείηαη ην πξόβιεκα όηη ζε κία ζηνίβα δελ κπνξνύκε λα έρνπκε πξάμεηο
όπσο νη δείθηεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπκε ζε έλαλ πίλαθα.
3.4.2 Το πρόβλημα ηων ομόνσμων κληροδοηούμενων ταρακηηριζηικών

Έλα πνιύ ζεκαληηθό πξόβιεκα πνπ κπνξεί λα πξνθύςεη από ηελ ρξήζε ηεο
Π.Κ. είλαη ζηελ πεξίπησζε όπνπ δύν νη πεξηζζόηεξεο ππεξθιάζεηο έρνπλ έλα πεδίν ή
κία κέζνδν κε ην ίδην όλνκα θαη πόζν κάιινλ ζηελ πεξίπησζε όπνπ ηα
ραξαθηεξηζηηθά απηά είλαη αζύκβαηα κεηαμύ ηνπο. Τν πξόβιεκα απηό ζα θάλεη ηελ
εκθάληζή ηνπ ηελ ζηηγκή πνπ θιεζεί έλα από απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά θαζώο ην
ζύζηεκα δελ ζα γλσξίδεη ζε πνηα από όιεο ηηο θιάζεηο πνπ ην εκπεξηέρνπλ
αλαθέξεηαη.
3.4.3 Δσζκολία ζτεδιαζμού

Τέινο έλα άιιν κεηνλέθηεκα ηνπ αληηθεηκελνζηξεθνύο κνληέινπ πνπ
εληείλεηαη κε ηελ Π.Κ. είλαη ε δπζθνιία ζην ζρεδηαζκό. Όζν νη θιάζεηο αιιά θαη νη
κεηαμύ ηνπο ζρέζεηο απμάλνπλ ε δπζθνιία αιιά θαη ν ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηνλ
ζρεδηαζκό ελόο ζπζηήκαηνο πνιιαπιαζηάδεηαη. Παξόια απηά απηό ζπλήζσο
αληηζηαζκίδεηαη από ην γεγνλόο όηη ε κεηέπεηηα πινπνίεζε είλαη πνιύ πην εύθνιε
αιιά θαη από ην όηη κπνξεί πνιύ εύθνια ην ζύζηεκα καο λα εμειηρζεί θαη λα απμεζεί
αλάινγα κε ηη εθάζηνηε αλάγθεο. Απηό ζηνλ ρώξν ηνλ ππνινγηζηώλ είλαη έλα αξθεηά
ζεκαληηθό ζεκείν θαη γη’απηόλ ηνλ ιόγν ηειηθά θαηαιίγεη ν αληηθεηκελνζηξεθήο
πξνγξακκαηηζκόο λα ππεξέρεη ζε νξηζκέλα ζεκεία έλαληη ησλ άιισλ κνληέισλ.

3.5 Σύθγξηζε ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ ζηνηρείωλ
Κάπνηνο βιέπνληαο όια ηα παξαπάλσ ζα κπνξνύζε εύθνια λα ζθεπηεί όηη ε
Π.Κ. θαηαιήγεη λα έρεη πεξηζζόηεξεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο απ’όηη ζεηηθέο. Παξόια
απηά ε ζύγθξηζε απηή δελ πξέπεη λα γίλεηαη έηζη επηπόιαηα. Γύν είλαη νη θύξηεο
παξάκεηξνη πνπ παίδνπλε ξόιν, πξώηνλ ε νξζή ρξήζε ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ απηνύ
από ηνλ πξνγξακκαηηζηή αιιά θπξίσο θαη από ηελ εθάζηνηε γιώζζα
πξνγξακκαηηζκνύ. Όπσο ζα δνύκε παξαθάησ ε θάζε κία γιώζζα πξνζθέξεη (ή δελ
πξνζθέξεη) ζπγθεθξηκέλν ηξόπν ππνζηήξημεο θαη δηαζθάιεζεο όζν ην δπλαηό
ιηγόηεξσλ πξνβιεκάησλ.
Η πνιιαπιή θιεξνλνκηθόηεηα είλαη θαιή αιιά δελ ππάξρεη ζσζηόο ηξόπνο γηα ηελ
ρξεζηκνπνίεζή ηεο.
Alan Snyder
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Κεθάιαην 4
Υπνζηήξημε Π.Κ. από γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ θαη
ηξόπνη επίιπζεο ηωλ πξνβιεκάηωλ ηεο
4.1 Μεξηθέο γιώζζεο πνπ ππνζηεξίδνπλ Π.Κ.

Eiffel

C++

Java

Smalltalk

Πιήξεο ππνζηήξημε
πνιιαπιήο
θιεξνλνκηθόηεηαο

Πιήξεο ππνζηήξημε
πνιιαπιήο
θιεξνλνκηθόηεηαο αιιά
κε πξνβιήκαηα

Απιή
Απιή
θιεξνλνκηθόηεηα
θιεξνλνκηθόαιιά ππνζηήξημε
ηεηα
πνιιαπιώλ interfaces

4.2 Υινπνηήζεηο
Όπσο αλαθέξζεθε θαη πην πξηλ ε εθάζηνηε γιώζζα πξνζθέξεη δηαθνξεηηθή
πξνζέγθηζε ζην ζέκα ηεο πνιιαπιήο θιεξνλνκηθόηεηαο. Δπίζεο είδακε όηη ην θύξην
πξόβιεκα ηεο Π.Κ. είλαη ην πξόβιεκα ησλ νκόλπκσλ ραξαθηεξηζηηθώλ. Σηηο
επόκελεο παξαγξάθνπο ζα δνύκε πσο θάζε γιώζζα πξνζπαζεί λα επηιύζεη ην
πξόβιεκα απηό.
4.2.1 Eiffel

Η πξνζέγθηζε ηεο Eiffel είλαη κία από ηηο πην πξνζεγκέλεο αιιά θαη
νινθιεξσκέλεο ζην ζέκα απηό. Γηα λα κπνξέζεη λα αληηκεησπίζεη απηό ην πξόβιεκα
ππνζηηξίδεη ηελ «κεηνλνκαζία θιεξνδσηνύκελσλ κεζόδσλ» (inherited method
renaming).
Φαξαθηεξηζηηθό είλαη όηη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο γιώζζαο απηήο
αλαθέξεηαη ην εμήο: «Μελ αθνύηε απηνύο πνπ ιέλε όηη ε πνιιαπιή θιεξνλνκηθόηεηα
είλαη θαθή. Απιά δελ ηελ ππνζηεξίδεη ε γιώζζα ηνπο ή ηελ ππνζηεξίδεη ειεηπώο».
4.2.2 C++

Σηελ C++ γηα λα μεπεξαζηεί ην πξόβιεκα απηό απαηηείηαη reimplementation.
Γηα απηόλ ην ιόγν ζεσξείηαη αλεπαξθήο ή ειιεηπήο ε ππνζηήξημε ηεο Π.Κ. θαζώο
επίζεο απμάλεηαη θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο γιώζζαο.
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4.2.3 Java

Η Java δελ ππνζηεξίδεη ηελ πνιιαπιή θιεξνλνκηθόηεηα. Ο κόλνο ηξόπνο γηα
λα πεηύρεηο θάηη αληίζηνηρν είλαη ε ρξήζε interfaces. Παξάδεηγκα ζε απηό κπνξεί λα
είλαη ε θιάζε Thread κε interface ην Runnable. Σε πεξίπησζε πνπ ζέινπκε ε θιάζε
καο λα έρεη πην άκεζε ζρέζε κε ηελ Thread ηελ θάλνπκε extend. Όκσο αλ ζέινπκε
παξάιιεια λα θιεξνλνκεί θαη από θάπνηα άιιε νπνηαδήπνηε θιάζε ηόηε
αλαγθαζηηθά ρξεζηκνπνηνύκε ην interface ηεο Thread.
Η Sun (δεκηνπξγόο ηεο Java) αλαθέξεη ελδεηθηηθά ηα εμήο γηα ηελ κε
ππνζηήξημε ηεο Π.Κ.:
Η νκάδα πνπ ζρεδίαζε ηελ Java, ήζειε απηή λα είλαη:
Απιή, αληηθεηκελνζηξεθήο θαη γλσζηή
Σπκπαγήο θαη αζθαιήο
Οπδέηεξε ζε ζρέζε κε ηελ πιαηθόξκα θαη θνξεηή (κεηαθέξζηκε)
Υςειήο απόδνζεο
Δπλακηθή θαη κε λήκαηα
Οη ιόγνη πνπ ηνπο νδήγεζαλ ζην λα κελ ππνζηεξίμνπλ ηελ Π.Κ. ήηαλ θπξίσο όηη
ήζειαλ ηελ γιώζζα απιή θαη εύθνια ρξεζηκνπνηήζεκε ρσξίο ηδηαίηεξε εθπαίδεπζε.
Επίζεο ζέιαλε λα είλαη «γλσζηή» (familiar) έηζη ηελ έθαλαλ λα κνηάδεη κε ηελ C++
ρσξίο όκσο ηελ επηπξόζζεηε πνιππινθόηεηά ηεο.
Καηά ηελ γλώκε ησλ δεκηνπξγώλ, ε Π.Κ. δεκηνπξγεί πεξηζζόηεξα πξνβιήκαηα
θαη ζύγρεζε, απ’όζα ιύλεη. Έηζη «έθνςαλ» ηελ Π.Κ.( όπσο επίζεο θαη ηελ
ππεξθόξησζε ηειεζηώλ). Η εκπεηξία ηνπο ζηελ C++ ηνπο δίδαμε όηη ε Π.Κ. δελ άμηδε
ηνλ πνλνθέθαιν.
Έηζη απνθάζεζαλ λα ηελ επηηξέςνπλ κόλν κέζσ ησλ interfaces, κία ηδέα
δαλεηζκέλε απν ηελ Objective C.
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