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Wykład 11
 Podtypy a dziedziczenie

Różne klasy mogą
 

mieć
 

ten sam typ
Precyzowanie typu
Typ self
Relacja bycia podtypem to nie to samo co relacja 

dziedziczenia
Relacja dziedziczenia to nie to samo co relacja bycia 

podtypem
Uproszczone reguły wnioskowania dla podtypów
Czym można zastąpić

 
brak rzutowania w dół

Bonus -
 

O mechanizmach polimorficznych w Javie
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Klasa color
# type color = Black | Blue | Green;;
type color = Black | Blue | Green

# class color c =
object

val mutable color = c
method getColor = color
method setColor newColor = color <- newColor
method toString = 
match color with
Black -> "Black"

| Blue -> "Blue"
| Green -> "Green"

end;;
class color :

color ->
object
val mutable color : color
method getColor : color
method setColor : color -> unit
method toString : string

end
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Klasa point
# class point xInit =
object

val mutable x = xInit
method getX = x

method setX newX = x <- newX
method toString = "x="^string_of_int x

end;;
class point :

int ->

object
val mutable x : int

method getX : int
method setX : int -> unit
method toString : string

end
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Klasa oldpixel
# class oldpixel xInit cInit =
object

inherit point xInit as sPoint
inherit color cInit as sColor
method toString = sPoint#toString ^ ", color=" ^ sColor#toString

end;;

class oldpixel :
int ->
color ->
object

val mutable color : color
val mutable x : int
method getColor : color
method getX : int
method setColor : color -> unit
method setX : int -> unit
method toString : string

end
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Klasa newpixel
# class newpixel xInit cInit =
object

inherit color cInit as sColor
val mutable x = xInit
method getX = x
method setX newX = x <- newX
method toString = "x="^string_of_int x ^ ", color=" ^ sColor#toString

end;;
class newpixel :
int ->
color ->
object
val mutable color : color
val mutable x : int
method getColor : color
method getX : int
method setColor : color -> unit
method setX : int -> unit
method toString : string

end
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Różne klasy mogą
 

mieć
 

ten sam typ

# let opx = new oldpixel 8 Black;;
val opx : oldpixel = <obj>

# let npx = new newpixel 5 Blue;;
val npx : newpixel = <obj>

# let lpx1 = [opx; npx];;
val lpx1 : oldpixel list = [<obj>; <obj>]

# let lpx2 = [npx; opx];;
val lpx2 : newpixel list = [<obj>; <obj>]

oldpixel i newpixel są
 

tylko różnymi nazwami tego samego
 

typu.
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# class a_point p0 =
object

val p = p0
method toString() = p#toString

end;;
Characters 5-75:

..... a_point p0 =
object
val p = p0
method toString() = p#toString

end..

Error: Some type variables are unbound in this type:

class a_point :

(< toString : 'b; .. > as 'a) ->

object val p : 'a method toString : unit -> 'b end

The method toString has type unit -> 'b where 'b is unbound

Precyzowanie typu (1)
Jeśli statyczny mechanizm inferencji typów nie ma dość

 

informacji do określenia typu wyrażenia, to 
przypisuje mu jako typ zmienną

 

typową. To samo odnosi się

 

do typizacji obiektów. Może to 
prowadzić

 

do pojawienia się

 

zmiennej wolnej w typie klasy.



Zdzisław Spławski                                                      Programowanie funkcyjne 8

# class a_point (p0 : #point) =
object

val p = p0
method toString() = p#toString

end;;
class a_point :

(#point as 'a) -> object val p : 'a method toString : unit -> string end

Precyzowanie typu (2)
W tej sytuacji konieczne jest sprecyzowanie typu przez programistę.
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Typ metody nie może być
 

typem otwartym

Metoda get ma typ #point, który zawiera zmienną

 

wolną, denotowaną

 

przez (..), co w 
klasie nie jest dopuszczalne.

# class b_point p0 =
object

inherit a_point p0
method get = p

end;;
Characters 5-67:

..... b_point p0 =
object
inherit a_point p0
method get = p

end..
Some type variables are unbound in this type:

class b_point :
(#point as 'a) ->
object val p : 'a method get : 'a method toString : unit -> string 
end

The method get has type 'a where 'a is unbound
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Typ self
Jedyny wyjątek od reguły zabraniającej wystąpienia zmiennej wolnej w typie metody dotyczy 
przypadku, kiedy ta zmienna oznacza typ samego obiektu (self). Taka metoda nosi nazwę

 

metody 
binarnej. Jak zobaczymy później, metody binarne narzucają

 

pewne ograniczenia na relacje bycia 
podtypem. 

# class point_eq xInit =
object (self :'a)
inherit point xInit
method eq (p:'a) = self#getX = p#getX

end;;
class point_eq :

int ->
object ('a)

val mutable x : int
method eq : 'a -> bool
method getX : int
method setX : int -> unit
method toString : string

end
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Bycie podtypem to nie to samo co dziedziczenie

# let p = new point 5;;
val p : point = <obj>

# let l = [p; opx; npx];;
Characters 13-16:
let lp = [p; opx; npx];;

^^^

Error: This expression has type oldpixel but is here used with type point

The second object type has no method getColor

# let lp = [p; (opx :> point); (npx :> point)];;
val lp : point list = [<obj>; <obj>; <obj>]

Zwróć
 

uwagę
 

na fakt, że tylko klasa oldpixel dziedziczy z klasy point.
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Dziedziczenie to nie to samo co bycie podtypem (1)

# class virtual equal () =
object(self:'a)
method virtual eq : 'a -> bool

end;;
class virtual equal : 

unit -> 
object ('a) method virtual eq : 'a -> bool end

# class c1 (x0:int) =
object(self)
inherit equal ()
val x = x0
method get_x = x
method eq o = (self#get_x = o#get_x)

end;;
class c1 :

int ->
object ('a) val x : int method eq : 'a -> bool method get_x : int 
end
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Dziedziczenie to nie to samo co bycie podtypem (2)

# class c2 (x0:int) (y0:int) =
object(self)
inherit equal ()
inherit c1 x0
val y = y0
method get_y = y
method eq o = (self#get_x = o#get_x) && (self#get_y = o#get_y)
end;;

class c2 :
int ->
int ->
object ('a)

val x : int
val y : int
method eq : 'a -> bool
method get_x : int
method get_y : int

end
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Dziedziczenie to nie to samo co bycie podtypem (3)

# let a = ((new c2 0 0) :> c1);;
Characters 8-28:

let a = ((new c2 0 0) :> c1);;

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Error: Type c2 = < eq : c2 -> bool; get_x : int; get_y : int >

is not a subtype of type c1 = < eq : c1 -> bool; get_x : int > 

Type c1 = < eq : c1 -> bool; get_x : int > is not a subtype of type

c2 = < eq : c2 -> bool; get_x : int; get_y : int >

Niezgodność

 

typów c1 i c2 (chociaż

 

c2 dziedziczy z

 

c1) wynika z faktu, że typ 
eq : c2 -> bool w

 

c2 nie jest podtypem typu eq : c1 -> bool w

 

c1.

Dowód przez sprowadzenie do sprzeczności.

Załóżmy, że typ eq w c2 jest podtypem eq w c1. Niech o1 będzie egzemplarzem c1 i o21 będzie 
egzemplarzem c2 po koercji do c1. Wówczas wyrażenie o21#eq(o1) będzie miało poprawny typ 
(o21 i o1 są

 

typu c1). Jednak w czasie wykonania zostanie wywołana metoda eq dla c2 (ponieważ

 obiekt o21 jest egzemplarzem c2, a koercja nie zmienia obiektów!). Wywoła ona metodę

 

get_y 
(OCaml

 

stosuje dynamiczne wiązanie metod!) dla o1, który nie posiada takiej metody. Stąd 
wnioskujemy, że nasze założenie było nieprawdziwe.
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Kowariancja i kontrawariancja

•
 

(S’→T’)≤(S→T) wtedy i tylko wtedy, 
kiedy S  ≤

 
S’

 
oraz  T’

 
≤

 
T

•
 

Operator przestrzeni funkcyjnej „→”
 

jest kontrawariantny
 (przeciwzmienny) względem pierwszego argumentu i kowariantny 

(współzmienny) względem drugiego argumentu
•

 
Kontrawariantne

 
argumenty funkcji są

 
odbiornikami wartości 

z otoczenia
•

 
Kowariantny wynik funkcji jest źródłem wartości dla otoczenia

f’

f

S’ T’

S

S

T

T

Funkcja f: S→T

 

i funkcja f’: S’→T’, która ma zastąpić

 

funkcję

 

f
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Uproszczone reguły wnioskowania dla podtypów

Reguła podciągania

 

(ang. subsumption

 

rule) oraz zwrotności i przechodniości dla podtypów:

τ
τσσ

:
:

M
M ≤

ττ ≤
31

3221

ττ
ττττ

≤
≤≤

Uwaga: W języku OCaml
 

pojęcie podtypu ma sens wyłącznie dla obiektów!
Typ σ

 
jest podtypem

 
typu τ

 
(σ ≤ τ), jeśli każda dopuszczalna wartość

 
typu σ

 
jest 

dopuszczalna wartością
 

typu τ, który jest wówczas nadtypem
 

typu σ. Operator „→” jest
 

 
kontrawariantny

 
względem pierwszego argumentu i kowariantny

 
względem drugiego.

2211

2112

τστσ
ττσσ

→≤→
≤≤

Reguła podtypowania

 

dla funkcji (zwróć

 

uwagę

 

na typy argumentów funkcji!!!):

Reguła podtypowania

 

dla obiektów:

〉〈≤〉〈
≤≤

nnnn

nn

mmmm ττσσ
τστσ

:;;:;:;;: 1111

11

KKK

L
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Idea zastępowania mechanizmu rzutowania w dół
Jak widzieliśmy, w języku OCaml

 
nie ma rzutowania w dół, ponieważ

 
bezpieczna realizacja 

takiego rzutowania wymaga dynamicznego sprawdzania typów (patrz Java), a OCaml
 wykorzystuje wyłącznie statyczną

 
typizację. Ten brak może być

 
czasem bardzo dotkliwy. 

Możemy mieć
 

np. bazę
 

danych dla pojazdów (samochodów osobowych, samochodów 
dostawczych, motocykli, autobusów itp.). Wszystkie te typy abstrakcyjne są

 zaimplementowane jako klasy. Dla każdego pojazdu chcemy wykorzystywać
 

metody 
specyficzne dla danego typu (które będą

 
inne dla motocykli, inne dla autobusów itd.). 

Wymaga to rzutowania obiektu klasy „pojazd”
 

w dół. 

W poniższym przykładzie (dla punktów i pikseli) zobaczymy jeden ze sposobów 
zastępowania tego mechanizmu w OCamlu. Do każdej klasy zostanie dodana metoda 
getType, która zgłasza wyjątek z obiektem, na rzecz którego została wywołana metoda. 
Dzięki dynamicznemu wiązaniu metod będzie to zawsze odpowiedni obiekt (punkt lub 
piksel),  mimo że w danej chwili wszystkie obiekty są

 
traktowane jak punkty.
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# type color = Black | Blue | Green;;
type color = Black | Blue | Green

# class color c =
object

val mutable color = c
method getColor = color
method setColor newColor = color <- newColor
method toString = 
match color with
Black -> "Black"

| Blue -> "Blue"
| Green -> "Green"

end;;
class color :

color ->
object
val mutable color : color
method getColor : color
method setColor : color -> unit
method toString : string

end

Klasa color
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# class type pointType =
object
method getX : int
method setX : int -> unit
method toString : string
method getType : unit

end;;
class type pointType =
object
method getType : unit
method getX : int
method setX : int -> unit
method toString : string

end

# exception PointExn of pointType;;
exception PointExn of pointType

Typ pointType
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# class point xInit =
object (self)

val mutable x = xInit
method getX = x

method setX newX = x <- newX
method toString = "x="^string_of_int x

method getType = raise (PointExn (self :> pointType))
end;;
class point :

int ->
object

val mutable x : int
method getType : unit
method getX : int

method setX : int -> unit
method toString : string

end

Klasa point
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Zauważ, że konieczna jest koercja self do typu pointType poniewż
 

typ  jest typem 
otwartym!

# class point xInit =
object (self)
val mutable x = xInit
method getX = x
method setX newX = x <- newX
method toString = "x="^string_of_int x
method getType = raise (PointExn (self (*:> pointType*)))

end;;

Characters 184-207:

method getType = raise (PointExn (self (*:> pointType*)))

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Error: This expression has type

< getType : 'a; getX : int; setX : int -> unit; toString : string;

.. >
but is here used with type pointType

Self type cannot be unified with a closed object type

Błędna klasa point
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# class type pixelType =
object
inherit point
inherit color

end;;
class type pixelType =
object

val mutable color : color
val mutable x : int
method getColor : color
method getType : unit
method getX : int
method setColor : color -> unit
method setX : int -> unit
method toString : string

end

# exception PixelExn of pixelType;;
exception PixelExn of pixelType

Typ pixelType
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# class pixel xInit cInit =
object (self)
inherit point xInit as sPoint
inherit color cInit as sColor
method toString = sPoint#toString ^ ", color=" ^ sColor#toString
method getType = raise (PixelExn (self :> pixelType)) 

end;;

class pixel :
int ->
color ->
object

val mutable color : color
val mutable x : int
method getColor : color
method getType : unit
method getX : int
method setColor : color -> unit
method setX : int -> unit
method toString : string

end

Klasa pixel
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# let p = new point 5;;
val p : point = <obj>
# let px = new pixel 5 Blue;;
val px : pixel = <obj>
# let pxp = (px :> point);;
val pxp : point = <obj>

# p#toString;;
- : string = "x=5"
# p#getType;;
Exception: PointExn <obj>.

# px#toString;;
- : string = "x=5, color=Blue"
# px#getType;;
Exception: PixelExn <obj>.

# pxp#toString;;
- : string = "x=5, color=Blue"
# pxp#getType;;
Exception: PixelExn <obj>.



Zdzisław Spławski                                                      Programowanie funkcyjne 25

Wykorzystanie przedstawionego mechanizmu
# let whatType p =
try p#getType with

PointExn t -> begin print_string ("point: " ^ 
string_of_int(t#getX)

); 
print_newline() 

end
| PixelExn t -> begin print_string ("pixel: ");

t#setColor Green;
print_string (t#toString);
print_newline() 

end
| _ -> raise (Invalid_argument "whatType");;

val whatType : < getType : unit; .. > -> unit = <fun>

# List.iter whatType [p; (px :> point); pxp];;
point: x=5
pixel: x=5, color=Green
pixel: x=5, color=Green
- : unit = ()
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BONUS

O mechanizmach polimorficznych w Javie
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Klasyfikacja polimorfizmów

•
 

Polimorfizm <gr. πολυζ = liczny + μορϕη = postać> ogólnie 
oznacza wielopostaciowość

 
i umożliwia przypisanie    

różnych typów temu samemu programowi
•

 
Polimorfizm inkluzyjny
–

 
Podtypowanie

–
 

Dziedziczenie
•

 
Polimorfizm parametryczny

•
 

Polimorfizm ograniczeniowy
 

= polimorfizm parametryczny
 + polimorfizm podtypowy

•
 

Polimorfizm ad hoc
–

 
Przeciążanie (overloading)

–
 

Koercja
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Polimorfizm ad hoc-
 

koercja między typami prostymi 
a klasami opakowującymi

Fragment klasy opakowującej Integer
public

 
final

 
class

 
Integer

 
{

private
 

int
 

i; 
public

 
Integer(int

 
i) { this.i

 
= i; } 

public
 

int
 

intValue() { return i; }
} 

Integer
 

wi1 = new
 

Integer(5); // „opakowanie”
int

 
i1 = wi1.intValue();            // „rozpakowanie”

Automatyczna koercja
Integer

 
wi2 = 5;

int
 

i2 = wi2;
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Polimorfizm inkluzyjny

Polimorfizm
 

inkluzyjny
 

(ang. inclusion
 

polymorphism) zakłada istnienie 
zwrotnej i

 
przechodniej

 
relacji quasiporządku

 
(ang. preorder) między 

typami. 

Mówimy, że typ S jest podtypem
 

typu T, który jest nazywany nadtypem
 typu S (notacja  S ≤

 
T), jeśli każda wartość

 
typu S może być

 bezpiecznie użyta w kontekście, w którym oczekiwana jest wartość
 typu T (zasada zamienialności, ang. substitution

 
principle, 

subsumption
 

rule). 

Szczególnymi przypadkami polimorfizmu inkluzyjnego są
 

podtypowanie
 i dziedziczenie.

Hierarchie dziedziczenia i podtypowania
 

są
 

w ogólnym przypadku 
niezależne, np. w OCamlu.
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Polimorfizm inkluzyjny

public class Pair {
private Object e1, e2;
public Pair(Object

 

e1, Object e2)
{ this.e1 = e1; this.e2 = e2; }
public Object getFst() { return e1; }
public Object getSnd() { return e2; }
public String toString() { return "(" + e1 + ", " + e2 + ")"; } 

}

Wykorzystanie tej klasy wymaga rzutowania w dół, co pociąga za sobą
 narzut czasowy i pamięciowy.

Pair p;
p = new Pair("Five", new Integer(5));      
String numeral = (String) p.getFst();
Integer number = (Integer) p.getSnd();
numeral = (String) p.getSnd();  // wyjątek: ClassCastException
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Polimorfizm parametryczny

Polimorfizm
 

parametryczny
 

(ang. parametric
 

polymorphism) 
pozwala typizować

 
kod „generycznie”, używając 

zmiennych typowych w miejsce konkretnych typów. 
Gwarantuje on takie samo zachowanie (fragmentu) 
programu dla wielu typów.



Zdzisław Spławski                                                      Programowanie funkcyjne 32

Polimorfizm parametryczny 
(klasy generyczne)

public class Pair<A, B> {
private A e1;
private B e2;
public

 

Pair(A

 

e1, B e2) { this.e1 = e1; this.e2 = e2; }
public A getFst() { return e1; }
public B getSnd() { return e2; }
public String toString() { return "(" + e1 + ", " + e2 + ")"; } 

}

Kontrola typów jest wykonywana statycznie w
 

czasie
 

kompilacji 
i wyjątek ClassCastException

 
nigdy nie zostanie zgłoszony.

Pair<String, Integer> p;
p = new Pair<String, Integer> ("Five", 5);

String numeral = p.getFst();
Integer number = p.getSnd();
numeral = p.getSnd();  // błąd kompilacji: incompatible

 

types
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Implementacja klas generycznych
•

 
Klasa jest wykorzystywana:
–

 
jako generator obiektów

–
 

jako nazwa
 

typu
–

 
do tworzenia nowych klas

•
 

Technika wycierania typów (ang. erasure)
•

 
Generowanie jednego

 
kodu

•
 

Typy „surowe”
 

(ang. raw
 

types)

Pair<String, String> pS
 

= new Pair<String, String>("fst","snd");
Pair<Integer, Integer> pI

 
= new Pair<Integer, Integer>(1,2); 

System.out.println(pS.getClass());        // wypisuje: class Pair
System.out.println(pI.getClass());       // wypisuje: class Pair
System.out.println(pS

 
instanceof

 
Pair);   // wypisuje: true

System.out.println(pI
 

instanceof
 

Pair);   // wypisuje: true
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Klasy generyczne
 

jako operatory na typach

•
 

Operator G jest kowariantny, jeśli S ≤
 

T implikuje 
G<S> ≤

 
G<T>

•
 

Operator G jest kontrawariantny, jeśli S ≤
 

T implikuje 
G<T> ≤

 
G<S>

•
 

Operator G jest niezmienniczy, jeśli koniunkcja S ≤
 

T
 i T ≤

 
S implikuje G<S> ≤

 
G<T>

Niezmienniczość
 

jest konieczna, jeśli referencja jest 
jednocześnie źródłem i odbiornikiem. Podtypowanie

 
w 

Javie jest niezmiennicze dla typów generycznych.
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Tablice są
 

kowariantne!
public class TestArrays

 
{

public static void main(String[] args) {
Integer[] arrInt

 
= {new Integer(1), new Integer(2)};

Number[] arrNum
 

= arrInt;
arrNum[0] = new Float(3.14); // wyjątek ArrayStoreException: 

//  Exception in thread "main" java.lang.ArrayStoreException:java.lang.Float
//             at TestArrays.main(TestArrays.java:5)
}

}

•
 

Odbiornik wartości wymaga podtypowania
 

kontrawariantnego.
•

 
Kowariantność

 
tablic w Javie powoduje konieczność

 
sprawdzania w czasie 

wykonania każdego
 

przypisania w każdej
 

tablicy zgodności typów.
•

 
Typy generyczne

 
są

 
inwariantne, więc poniższy kod powoduje błąd kompilacji 

„generic
 

array
 

creation”.
Pair<Integer, Integer>[]

 
t

 
= new Pair<Integer, Integer>[5]; 



Zdzisław Spławski                                                      Programowanie funkcyjne 36

Kowariancja typów zwracanych
class A {

public Number metoda() {return new Double(3.14); }
}
class B extends A {

public Integer metoda() {return new Integer(5); }
}
public class CovariantReturn{

public static void main(String[] args){
A a = new A();
Number n = a.metoda();
System.out.println(n);  // wypisuje: 3.14
a = new B();
n = a.metoda();
System.out.println(n);  // wypisuje: 5

}
}

Można zastąpić
 

metodę
 

m:S→ T metodą
 

m’:S→ T’
 

jeśli T’
 

≤
 

T. 
W Javie

 
1.4

 
ten program spowodowałby

 
błąd

 
kompilacji: “metoda() in 

B cannot override metoda() in A; attempting to use incompatible 
return type”.
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Polimorfizm ograniczeniowy

•
 

Ograniczenia w postaci minimalnych nadtypów
 

i/lub 
maksymalnych podtypów

•
 

?
 

~
 

wieloznacznik oznacza dowolny typ
•

 
? extends

 
T  ~

 
? ≤

 
T

•
 

? super T
 

~
 

T ≤
 

?

public
 

static
 

<T> void
 

copy(List<? super T> dest, 
List<? extends

 
T> src) {

for (int
 

i=0; i < src.size(); i++)
{ dest.set(i, src.get(i)); }

}
List<Object> objs

 
= Arrays.<Object>asList(1, 2.2, "three");

List<Integer> ints
 

= Arrays.asList(3, 4);
Collections.<Number>copy(objs, ints);
System.out.println(objs.toString()); // wypisuje: [3, 4, three]
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Typy parametryzowane a typy surowe

•
 

Przejście do klas generycznych
 

może być
 

stopniowe
•

 
Typowy przypadek: użycie biblioteki generycznej

 
ze 

„starym kodem”
 

klienta
•

 
Przykład: wykorzystanie klasy Pair<A,B>

 
z kodem dla 

klasy Pair

Pair p = new Pair("Five", new Integer(5));      
String numeral = (String) p.getFst();
Integer number = (Integer) p.getSnd();

TestPair.java:3: warning: [unchecked] unchecked call to 
Pair(A,B) as a member of the raw type Pair

Pair p = new Pair("Five", new Integer(5));
^
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