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JĘZYKI PROGRAMOWANIA

WSTĘP
Programowanie obiektowe daje nam wiele możliwości ponowne-
go wykorzystania istniejącej implementacji. Poprzez programo-
wanie do interfejsu możemy w trakcie wykonywania programu 
używać różnych implementacji klas bez dokładnej wiedzy, jak te 
implementacje działają i czym się różnią. Stosując to podejście, 
jesteśmy w stanie łatwo rozszerzać program o nowe możliwości 
bez modyfikowania istniejącego kodu – jest to zasada Open Closed 
Principle [1]. Spoglądając z wyższej perspektywy, jesteśmy w sta-
nie wymieniać całe moduły aplikacji, co jeszcze bardziej wspiera 
współdzielenie istniejących fragmentów kodu.

Skupiając się już bezpośrednio na typowych możliwościach 
języków obiektowych, jednym z podstawowych mechanizmów 
wspierających współdzielenie kodu jest dziedziczenie implemen-
tacji. Dziedzicząca klasa otrzymuje po swoim przodku wszystkie 
publiczne metody, które może wykorzystać w całości bez mody-
fikacji, lub też nadpisać (override) w celu zmodyfikowania za-
chowania. Jednocześnie oryginalne metody przodka są cały czas 
dostępne przez wykorzystanie słowa kluczowego base. Wpraw-
dzie różne języki na inny sposób implementują te mechanizmy, 
w niektórych wręcz nie istnieje pojęcie „klasy” (na przykład języki 
prototypowe), ale praktycznie wszędzie istnieje jakiś sposób wy-
korzystania metod z innego bytu. Jednocześnie niezbędny jest 
mechanizm wywołania odpowiedniej implementacji metody da-
nego obiektu bez znajomości jego rzeczywistego typu w trakcie 
implementacji – jest to dynamic dispatch [2]. Dzięki temu metoda, 
pracując z typem bazowym, jest w stanie wywołać nadpisaną me-
todę z klasy pochodnej bez sprawdzania typu obiektu w trakcie 
wykonania. Więcej szczegółów i dogłębną analizę możliwości pa-
radygmatu obiektowego można znaleźć w [4].

Myśląc o dziedziczeniu, często można usłyszeć, że C++ pozwa-
la na wielodziedziczenie, podczas gdy C# takowego nie wspiera. 
Mimo powszechności tego stwierdzenia nie jest ono prawdziwe, 
co sugeruje nawet składnia języka C#, w której przy wskazywaniu 
przodków klasy nie ma rozróżnienia na klasy i interfejsy, wszystkie 
typy tak samo podaje się po dwukropku. Aby zrozumieć, gdzie leży 
niedokładność, należy zastanowić się, czym właściwie jest dziedzi-
czenie. Najczęściej rozumiemy je jako dziedziczenie implementa-
cji, podczas gdy dla „dziedziczenia interfejsu” zostawiamy określe-
nie „implementowania interfejsu”. W takim ujęciu w istocie C# nie 
wspiera wielodziedziczenia, gdyż klasa może mieć tylko jedną kla-
sę bazową – czy to podaną jawnie, czy to niejawnie klasę System.
Object, a złamanie tej zasady kompilator sygnalizuje błędem 
„Class cannot have multiple base classes”. W ogólności jednak moż-

na wyróżnić więcej rodzajów dziedziczenia, niż tylko implemento-
wanie interfejsu lub dziedziczenie z klasy bazowej. Przyjrzyjmy się 
zatem, co dokładnie można dziedziczyć i w jaki sposób.

Przede wszystkim możemy dziedziczyć sygnatury metod, czyli 
po prostu „implementować interfejs”. Klasa dziedzicząca musi sama 
dostarczyć implementacji wszystkich metod, gdyż po swoim przod-
ku otrzymuje jedynie nagłówki metod. Czym dokładnie jest sygna-
tura metody, to już jest zależne od języka programowania – w C# jest 
to nazwa metody wraz z parametrami, w szczególności typ zwraca-
ny nie jest częścią sygnatury. W ogólności nie jest to jednak żelazna 
zasada – Intermediate Language na platformie .NET pozwala na de-
finicję metod różniących się jedynie typem zwracanym.

Idąc dalej, poza dziedziczeniem sygnatury metody możemy 
dziedziczyć także jej implementację. Klasa pochodna może odzie-
dziczoną metodę wykorzystać bez zmian, może też ją nadpisać 
w celu modyfikacji zachowania. Klasa dostarczająca implementa-
cję metody nazywa się trait [5], a w celu wykorzystania jej w klasie 
pochodnej musimy ten trait najczęściej odziedziczyć. W zależności 
od języka mogą istnieć również inne metody wykorzystywania tra-
itów, ważny jest też sposób rozwiązywania kolizji nazw. Dokładne 
różnice między platformami nie są przedmiotem tego artykułu, 
szczegóły można znaleźć na przykład w [5]. Czysto dla formalności 
pozostaje stwierdzić, że C# nie wspiera mechanizmu traitów, po-
siada za to mechanizm extension methods [6], który pozwala na sy-
mulowanie tychże do pewnego stopnia, co jest dokładnie opisane 
w dalszej części artykułu.

Oprócz dziedziczenia metod możemy też dziedziczyć stan, czyli 
zmienne. Taki mechanizm nosi nazwę mixin [7], jest to klasa do-
starczająca zarówno sygnatur metod (opcjonalnie z implementa-
cjami), jak i zmiennych wykorzystywanych przez te metody. Cho-
ciaż mechanizm ten nie jest wspierany w języku C#, to warto go 
tu opisać dla kompletności. Mixin jest bardzo podobny do klasy 
abstrakcyjnej w tym sensie, że nie możemy utworzyć jego instancji 
explicite, ale by go wykorzystać, musimy go odziedziczyć w klasie 
pochodnej. Różnica między dziedziczeniem mixina a dziedzicze-
niem klasy abstrakcyjnej jest bardzo nieostra, w zależności od ję-
zyka mixiny mogą być bardziej ograniczone od klas (na przykład 
przez zakaz posiadania konstruktorów), różnią się też semantyką 
– o ile klasy abstrakcyjne są wykorzystywane głównie do dostar-
czenia interfejsu (z opcjonalną implementacją) i tożsamości, o tyle 
mixiny są wykorzystywane do dostarczenia implementacji, nie-
koniecznie dostępnej dla klientów instancji klasy dziedziczącej, 
a często jedynie na wewnętrzny użytek dziedziczącego. Dokładne 
różnice często pozostają w sferze akademickich rozważań i bardzo 
różnią się w zależności od używanego języka. 

Implementacja traitów w języku C# 
przy użyciu biblioteki Fody
Często staramy się używać już istniejących rozwiązań. Programowanie obiekto-
we wspiera to podejście w naturalny sposób przez dziedziczenie implementacji, co 
jednak nie zawsze jest nam na rękę, gdyż czasami chcielibyśmy tylko wykorzystać 
istniejące metody, bez całego balastu dziedziczenia. W tym artykule zaprezentuję 
przykładową implementację traitów w języku C# przy użyciu biblioteki Fody.
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IMPLEMENTACJA TRAITÓW W JĘZYKU C# PRZY UŻYCIU BIBLIOTEKI FODY

Ostatnią z „dużych” form dziedziczenia jest dziedziczenie z klasy 
bazowej. W tym mechanizmie otrzymujemy metody wraz z imple-
mentacją, stan, a także tożsamość. Ten mechanizm dziedziczenia 
jest tym, co najczęściej rozumiemy przez „dziedziczenie”, jest on 
obecny w języku C#.

EXTENSION METHODS A MECHANIZM 
TRAITÓW
Metody rozszerzające pozwalają na dodanie metod do istnieją-
cych typów, bez potrzeby tworzenia typów pochodnych, rekom-
pilacji lub modyfikacji już istniejących. Są to tak naprawdę statycz-
ne metody, których wywołanie może wyglądać tak, jakby były to 
pełnoprawne metody rozszerzanej klasy. Muszą być statyczne, 
znajdować się w statycznej klasie, a jako pierwszy parametr przyj-
mować instancję rozszerzanego typu. Przykład takiej metody znaj-
duje się w Listingu 1. Jak widać, klasa Person definiuje dwie wła-
ściwości typu string, metoda rozszerzająca Description z klasy 
PersonExtensionMethods skleja te właściwości w jeden napis, 
a wywołanie metody rozszerzającej wewnątrz funkcji Main klasy 
Program wygląda tak, jakby była to normalna metoda klasy.

Listing 1. Przykładowa metoda rozszerzająca

using System;

public class Person { 
public string FirstName { get; set; }
public string LastName { get; set; }

}

public static class PersonExtensionMethods {
public static string Description(this Person person) {
return $"{person.FirstName} {person.LastName}";

}
}

public class Program
{
public static void Main()
{
var instance = new Person {
FirstName = "Jan",
LastName = "Kowalski"

};
Console.WriteLine(instance.Description());

}
}

Wywołanie metody rozszerzającej jest tylko cukrem składniowym. 
Gdy zdekompilujemy kod z Listingu 1, zobaczymy (Listing 2), że tak 
naprawdę jest wywoływana explicite metoda statyczna – widać to 
w linii IL_0022. 

Listing 2. Zdekompilowany kod wywołujący metodę rozszerzającą

.class public auto ansi beforefieldinit Program
extends [mscorlib]System.Object

{
.method public hidebysig static void  Main() cil managed
{
// 
.maxstack  2
.locals init (class Person V_0,

class Person V_1)
IL_0000:  nop
IL_0001:  newobj instance void Person::.ctor()
IL_0006:  stloc.1
IL_0007:  ldloc.1
IL_0008:  ldstr "Jan"
IL_000d:  callvirt instance void 
Person::set_FirstName(string)
IL_0012:  nop

IL_0013:  ldloc.1
IL_0014:  ldstr "Kowalski"
IL_0019:  callvirt instance void 
Person::set_LastName(string)
IL_001e:  nop
IL_001f:  ldloc.1
IL_0020:  stloc.0
IL_0021:  ldloc.0
IL_0022:  call string PersonExtensionMethods::Description(c
lass Person)
IL_0027:  call void [mscorlib]System.
Console::WriteLine(string)
IL_002c:  nop
IL_002d:  ret

} // end of method Program::Main

.method public hidebysig specialname rtspecialname 
instance void  .ctor() cil managed

{
// 
.maxstack  8
IL_0000:  ldarg.0
IL_0001:  call instance void [mscorlib]System.Object::.
ctor()
IL_0006:  nop
IL_0007:  ret

} // end of method Program::.ctor

} // end of class Program

Pozornie nie jest to żaden problem, jednakże tak zaimplemento-
wane metody mają jedną istotną cechę – nie podlegają późne-
mu wiązaniu w trakcie wykonania. Przykład zachowania widzimy 
w Listingu 3. Tworzymy nową klasę Manager reprezentującą me-
nadżera w firmie, dziedziczącą po klasie Person i dodającą nową 
właściwość – tytuł stanowiska. Jednocześnie dodajemy do klasy 
Manager metodę rozszerzającą (o tej samej nazwie, co już istniejąca 
metoda rozszerzająca dla klasy Person), która skleja wszystkie trzy 
właściwości obiektu (metoda Description z klasy ManagerEx-
tensionMethods). Następnie wywołujemy metody rozszerzające 
trzykrotnie: za pierwszym razem na instancji Person będącej przy-
pisanej do zmiennej typu Person, następnie na instancji Mana ger 
przypisanej do zmiennej typu Manager, aż wreszcie na instancji 
Manager przypisanej do zmiennej typu Person. O ile dwa pierwsze 
wywołania działają zgodnie z oczekiwaniami (co widać na Rysunku 
1), o tyle ostatnie może być nieintuicyjne – wszak wywołała się me-
toda rozszerzająca dla klasy Person, a nie dla klasy Manager.

Listing 3. Wiązanie metod rozszerzających w trakcie kompilacji

using System;

public class Person {
public string FirstName { get; set; }
public string LastName { get; set; }

}

public class Manager : Person {
public string Title { get; set; }

}

public static class PersonExtensionMethods {
public static string Description(this Person person) {
return $"{person.FirstName} {person.LastName}";

}
}

public static class ManagerExtensionMethods {
public static string Description(this Manager manager) {
return $"{manager.FirstName} {manager.LastName} - {manager.
Title}";

}
}

public class Program
{
public static void Main()
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