
64 / 5 . 2015 . (36) /

InżynIerIa OprOgramOwanIa
Marcin Krasny

wstęP – oPis ProBleMU
W schemacie prostego polimorfizmu występuje pojęcie abstrakcyjnej figu-
ry, która wykorzystywana jest w wielu funkcjach edytora, bez uwzględniania 
jej konkretnego typu. Po abstrakcyjnej figurze dziedziczą figury konkretne, 
implementujące na bazie polimorfizmu specyficzne zachowania. Koronnym 
przykładem tego rodzaju zachowania jest rysowanie na ekranie. Problemy 
omawianego schematu biorą swój początek z faktu, że klasy konkretne, dzie-
dziczące z abstrakcyjnej klasy figura, implementują zachowania na potrze-
by różnych fragmentów systemu. Skutkiem tego jest pojawienie się bardzo 
silnych powiązań między podsystemami lub nawet ich wzajemne przenika-
nie. Rozwiązania typu „edytor” pozwalają na łatwy rozwój systemu związany 
z podstawową abstrakcją, jednocześnie utrudniają jego rozwój jako całości. 
Spoglądając z nieco innej perspektywy, prosty polimorfizm sprawdza się 
w małych akademickich rozwiązaniach, jednak wraz ze wzrostem problemu 
staje się coraz bardziej kłopotliwy. 

listing 1. Prosty polimorfizm - książkowy przykład „edytora”

public abstract class Shape {
public abstract Point getDragAnchor();

public abstract void draw();

public abstract void save();
}

Artykuł wykorzystuje przykład „edytora”, koncentrując się na klasie Shape 
reprezentującej figury (Listing 1). Dotyczy jednak bardziej ogólnej klasy 
systemów. W rozwiązaniach tych występuje klasa abstrakcyjna, wykorzysty-
wana w najbardziej podstawowym fragmencie systemu, który na potrzeby 
publikacji nazywany będzie „dziedziną problemu”. Na dziedzinę proble-
mu edytora figur geometrycznych składają się wszystkie funkcje związane 
z zarządzaniem i wszelkiego rodzaju przetwarzaniem figur. Podstawowym 
celem wprowadzania abstrakcji jest uproszczenie dziedziny problemu, tak 
aby implementujący ją kod pracował na jednym typie obiektów, bez ko-
nieczności rozróżniania czy nawet wiedzy o konkretnych klasach. Polimor-
ficzne zachowania abstrakcji dostarczają zachowań specyficznych, jak rów-
nież umożliwiają łatwą rozbudowę. W klasie systemów informatycznych, 
których dotyczy artykuł, występują także inne skomplikowane podsystemy 
– podsystemy satelickie. Abstrakcja stworzona na potrzeby dziedziny proble-
mu wykorzystywana jest również w tych podsystemach i nabywa dodatko-
wych, związanych z nimi cech. W klasie Shape mogą to być funkcje, takie jak 
draw czy save, używane odpowiednio w podsystemie grafiki i wejścia-wyj-
ścia do specyficznego dla danej figury rysowania oraz zapisywania na dysku. 

W kolejnych rozdziałach artykuł zawiera opis rozwiązania typu „edytor”, 
bazującego na prostym polimorfizmie i dwóch propozycji konkurencyjnych. 

W każdym przypadku omówione zostały wady i zalety oferowane przez po-
szczególne podejście, z uwzględnieniem separacji podsystemów oraz moż-
liwości rozwoju systemu jako całości. Wszystkie zamieszczone w artykule 
przykłady napisane są w języku Java. 

(a) PodeJście tyPU  
„edytor FigUr geoMetrycznycH”

Listing 1 przedstawia dość idylliczną sytuację. W rzeczywistości rozwiąza-
nia informatyczne, na których koncentruje się artykuł, są bardziej zbliżone do 
kodu pokazanego na Listingu 2. Funkcja void draw(GraphicsContext gc) 
posiada parametr, a void save(OutputStreamWriter out), oprócz pa-
rametru, rzuca dodatkowo wyjątek IOException.

listing 2. Prosty polimorfizm – rzeczywisty kod

public abstract class Shape {
// Część klasy związana z dziedziną problemu
private int uID;

public int getId() {
return uID;

}

public abstract Point getDragAnchor();
// ... 

// Cześć klasy związana ze współpracą 
// ze specjalizowanym podsystemami 
public abstract void draw(GraphicsContext gc);

public abstract void save(
OutputStreamWriter out)
throws IOException;

// ...

}
public class Square extends Shape {
// Zmienne dziedziny problemu 
private Point leftUp;
private Point rightDown;
// ... 

// "Dodatkowe" zmienne związane 
// z podsystemem grafiki
private final static int LEFT_PADDING = 5;
private final static int LEFT_MARGIN = 5;
private double xRatio;
private int leftBorder ; 
// ... 

@Override
public Point getDragAnchor() {
// Kod związany z dziedziną problemu, 
// który rzeczywiście powinien się 
// znaleźć w tej klasie
return leftUp ; 

}

Prosty polimorfizm – utrudnienie 
przy tworzeniu złożonych systemów
Wiele publikacji dotyczących programowania obiektowego posługuje się przykła-
dem „edytora figur geometrycznych”, w którym polimorfizm wykorzystywany jest 
do rysowania w specyficzny sposób różnego rodzaju figur. Prosty polimorfizm po-
jawiający się w powyższym przykładzie zdaje się mieć dużą siłę oddziaływania na 
rzeczywiste systemy informatyczne. Artykuł omawia problemy związane ze zbyt 
dosłownym naśladowaniem opisanego rozwiązania oraz przedstawia propozycje 
przełamania niektórych trudności.
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@Override
public void draw(GraphicsContext gc) {
// Długi i skomplikowany kod rysujący
// figurę obsługujący wiele zawiłości 
// związanych z grafiką
// ... 
leftBorder = (int) ((leftUp.getX()
- LEFT_PADDING - LEFT_MARGIN)
* xRatio + 0.5);

gc.setRenderingHint(
RenderingHints.KEY_TEXT_ANTIALIASING,
RenderingHints.VALUE_TEXT_ANTIALIAS_ON);

// ... 
}

@Override
public void save(OutputStreamWriter out)

throws IOException {
// Konwersja zmiennych i zapis do pliku
// Prawdopodobnie również dość obszerna
// funkcja
// ...

}
}

Największą zaletą przedstawionego rozwiązania jest prostota i utwierdzona 
tradycją intuicyjność. Równocześnie można jednak pod jej adresem wysunąć 
szereg uwag i wątpliwości. 

Czy klasa Square spełnia Zasadę Pojedynczej Odpowiedzialności 
(Single-Responsibility Principle)? Jest to dyskusyjne. Można utrzymywać, że 
klasa Square realizuje wszystko, czego oczekujemy od Shape, i to jest jej 
dobrze określona odpowiedzialność. Można również stwierdzić, że odpo-
wiada za realizację trzech funkcjonalności: dostarcza danych i zachowań 
na potrzeby „edytora”, rysuje siebie oraz zapisuje siebie do pliku. Co gorsza, 
wymienione funkcjonalności nie są ze sobą powiązane. Pierwsza związana 
jest z dziedziną problemu, dwie pozostałe do niej nie należą i są w jakiejś 
mierze dodatkowe. 

Zasady programowania obiektowego można, a nawet należy, czasami 
łamać. Spójrzmy jednak na klasę  Square, dziedziczącą z Shape przez 
pryzmat tworzenia kodu. W klasie tej występuje odpowiedzialna za ryso-
wanie funkcja draw(GraphicsContext gc). Funkcje zajmujące się gra-
fiką, szczególnie wykorzystujące specjalizowaną klasę GraphicsContext, 
mają tendencję do rozrastania. W miarę rozwoju systemu zacznie się w nich 
pojawiać wiele kodu podobnego do przedstawionego na Listingu 1. Tego 
typu kod jest z reguły rozwlekły i ma niekiedy szansę objętościowo zdo-
minować klasę Square. Podobny problem dotyczy zmiennych. W klasach 
dziedziczących po Shape z dużym prawdopodobieństwem pojawią się 
zmienne związane z rysowaniem. Można je dobrze nazwać i oddzielić 
komentarzem, żeby lepiej odróżniały się od zmiennych dziedziny pro-
blemu, ale to jedynie utwierdza w przekonaniu, że klasa ta realizuje dwie 
funkcjonalności. Konstruowane w opisany sposób klasy z pewnością będą 
niejednorodne. Niejednorodności pogłębią się w przypadku, kiedy do 
klasy Shape dodana zostanie kolejna funkcja podobna do draw, np. 
save, wprowadzając kod i funkcjonalność związaną z zapisem do pliku, 
a wraz z rozwojem systemu inne tego rodzaju funkcje. Zarówno wychodząc 
od Zasady Pojedynczej Odpowiedzialności, jak również od prostej analizy 
kodu można stwierdzić, że klasa Shape i dziedziczące z niej klasy nie są 
spójne (Cohesion). Wspomniane klasy są bardzo silnie powiązane z dziedzi-
ną problemu – co jest naturalne, ale równie silnie z podsystemami satelic-
kimi. W omawianym przykładzie zawierają one trzy rodzaje kodu: związany 
z dziedziną problemu, z grafiką i zapisem do pliku. 

Parametry funkcji draw i save, jak również rzucany przez save wyjątek, 
zostały zaprezentowane na Listingu 2 w celu zilustrowania, że do inter-
face Shape „przeniknęły” dwie rozbudowane klasy: GraphicsContext, 
OutputStreamWriter. Ze względu na IOException rzucane przez funk-
cję void save(OutputStreamWriter out) throws IOException 
konieczna będzie zmiana deklaracji wielu metod w dziedzinie problemu, 
w sposób nie mający z samą dziedziną nic wspólnego. Opisane spostrzeżenia 
można traktować jako mało istotne, odnoszące się do czegoś ulotnego i sła-

bo mierzalnego, co można nazwać „czystością rozwiązania”. Jednak nie tylko 
o oderwaną od rzeczywistości czystość tutaj chodzi. Od momentu dodania
dodatkowych funkcji do interface Shape w wielu przypadkach (np. testy) 
trzeba będzie dołączyć dodatkowe biblioteki. Użycie kodu dziedziny pro-
blemu w ramach innego programu związane będzie z koniecznością impor-
towania dodatkowych klas, klas wyjątków i bibliotek. Co gorsza, konieczny 
może być np. jakiś rodzaj inicjowania i/lub konfigurowania, dodatkowo 
włączonych i niepotrzebnych fragmentów wyjściowego systemu. Kod dzie-
dziny problemu został zbyt mocno powiązany z grafiką i zapisami do plików 
– od tej pory, po prostu, występują razem.

Klasa abstrakcyjna Shape wydzielona została zgodnie z zasadą Otwar-
te-Zamknięte (Open/Closed Principle), co pozwala na łatwe dodawanie kolej-
nych klas reprezentujących figury. Może się jednak okazać, że od pewnego 
etapu rozwoju projektu kolejne figury nie są już tak często dodawane, na-
tomiast grafika dopracowywana jest w niezmiernie wysublimowany sposób 
dotyczący: szerokości i stylów linii, szrafów, przenikania kolorów itp. Prowa-
dzi to do niezbyt wygodnej sytuacji, w której trzeba modyfikować kod im-
plementujący operacje graficzne, rozproszony w wielu klasach, w zasadzie 
przeznaczonych do czegoś innego.

W przypadku rozproszenia kodu w naturalny sposób pojawia się pro-
blem powtórzeń. Problem ten spotęgowany jest dodatkowo wskutek prze-
kazania do klas dziedziczących z Shape obiektu typu GraphicsContext, 
który dostarcza jedynie podstawowe operacje graficzne. W funkcjach void 
draw(GraphicsContext gc) tych klas mogą być potrzebne funkcje po-
mocnicze, np. związane ze skalowaniem albo rysowaniem cienia. Można 
pomyśleć o stworzeniu klasy typu Helper Class, zawierającej wspomniane 
funkcje. Nie jest to jednak rozwiązanie eleganckie, zawsze ma w sobie coś 
z programowania proceduralnego/strukturalnego. Chyba jednak najgor-
sza decyzja, jaka może zostać podjęta w ramach walki z powtórzeniami, to 
umieszczenie wspomnianych pomocniczych funkcji w klasie abstrakcyjnej 
Shape. Specjalizowane funkcje związane, np. z grafiką, pojawią się bezpo-
średnio w dziedzinie problemu, utrudniając analizę i utrzymanie tego frag-
mentu sytemu. Tego rodzaju postępowanie grozi pojęciowemu pojmowaniu 
abstrakcji Shape, która będąc uogólnieniem figury, czyli bytem mocno abs-
trakcyjnym, zawiera dodatkowo pomocnicze funkcje graficzne, bardzo szcze-
gółowe, których nie było gdzie umieścić.

Podsumowując rozwiązania typu prosty polimorfizm, należy zauważyć, 
że w klasach dziedziczących z abstrakcji Shape lub nawet w samej klasie 
Shape pojawia się niejednorodny kod. Wraz z dodawaniem do systemu 
kolejnych specjalizowanych podsystemów jest go coraz więcej i staje się on 
coraz bardziej niejednorodny, co utrudnia rozwój całego sytemu. Do dziedzi-
ny problemu różnymi drogami „przenikają” klasy, które nie powinny się tam 
znaleźć. Abstrakcja traci na wyrazistości, a powiązane z nią podsystemy roz-
wiązania informatycznego mają tendencję do spajania się ze sobą.

(B) „oczyszczanie”  
dziedziny ProBleMU 
– dwUkrotne Przydzielenie
Problemy opisane w poprzednim rozdziale zdają się brać swój początek od 
„przeniknięcia” klas: GraphicsContext, OutputStreamWriter, a następ-
nie kodu obsługującego grafikę i zapis do klasy Shape oraz klas z niej dziedzi-
czących. Klasy stają się niejednorodne i rozwlekłe. Między przeznaczonymi 
do różnych zadań częściami systemu pojawiają się zbyt silne powiązania. 
Aby poradzić sobie z przedstawionymi problemami, zastosowany zostanie 
– trochę przewrotnie – mechanizm dwukrotnego przydzielania (podwójne
wiązanie/Double Dispatch).

Realizacja wyjściowej funkcjonalności z wykorzystaniem dwukrotnego 
przydzielania wymaga zastąpienia funkcji, takich jak: draw i save, doda-
nych do klasy Shape na potrzeby różnych podsystemów satelickich przez 
jedną funkcję: void processMe(ShapeProcessor shapeProcessor) 
– Listing 3.

http://programistamag.pl/typy-prenumeraty/

	Button1: 


