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is-a s výhradami != dedičnosť 

kontrakty a dedičnosť, časť XXIII. 

princípy dedičnosti 



Problém: vzťah is-a s výhradami! 

[Každá] kružnica je 
elipsa s rovnakými 

polosami. 

[Každý] anonymný 
používateľ je 

používateľ, ktorý 
nemá login, ani 

heslo. 



Problém: vzťah is-a s výhradami! 

Každá trieda A je 
trieda B, ktorá 

NEVIE... 

Každá trieda A je 
trieda B, ale... 

Každá trieda A je 
trieda B, s 

obmedzením, že... 



Liskovovej substitučný princíp 
(1987) 

Ak pre každý objekt o1 typu T1 existuje 
objekt o2 typu T2 taký, že pre všetky 

programy P využívajúce T2 platí, že po 
nahradení objektu o2 objektom o1 sa 

správanie P nezmení, potom T1 je 
podtypom T2 

• ak v programe nahradíme triedu podtriedami, 
správanie sa zachová. 

• ak nahradíme inštancie elíps inštanciami 
kružníc, správanie sa zrejme poruší 



Liskovovej substitučný princíp 

• čo znamená, že „správanie sa nezmení”? 
– v LSP vágny pojem 

 
 

• Kružnica extends Elipsa je korektná v 
matematickom zmysle, ale v zmysle OOP sa 
nedá namodelovať 

• majú totiž odlišné správanie! 

Treba dodržať kontrakt! 



trieda 
• záruky správania a 

predpoklady, na ktoré sa 
môže používateľ triedy 
spoliehať 

• očakávania používateľa, 
ktoré mu trieda naplní 

• zodpovednosti triedy\ 

klient 
• záruky korektného 

správania  
sa  používateľa 

• splnenie predpokladov 
pre použitie triedy 

Kontrakt: medzi triedou a klientom 

kontrakt 



Kontrakt je definovaný... 

hlavičky metód 

parametre + ich 
typy 

návratová 
hodnota + typ 

výnimky 

stav triedy 

precondition 

postconditions 

invarianty 



Príklad: metóda pridaj() 

• metóda nevracia nič 
• vstupom je jeden citát 

– ľubovoľný, nie nullový 

• výnimky: nullový citát, duplicitný citát 

interface CitatDao { 
  void pridaj(Citat citat); 
  Citat najdiPodlaId(Integer id); 
  List<Citat> najdiVsetky(): 
  … 
} 



Kontrakt definuje vlastnosti 
funkcie 

• metóda je akási matematická funkcia 
• s definičným oborom 

– parametre a ich typy 

• s oborom hodnôt 
– návratová hodnota 

• s definíciou správania, ak príde hodnota mimo 
definičného oboru 

interface MatematickeOperacie { 
  double odmocnina(double cislo); 
} 



*-conditions, invarianty 

• výrok, ktorý musí byť pravdivý pred 
zavolaním metódy precondition 

• výrok, ktorý musí byť pravdivý po 
dobehnutí metódy postcondition 

• výrok pravdivý vždy vzhľadom k triede 
• „nemenná vlastnosť“ 
• obvykle od stvorenia objektu 

invariant 



Formálnejšie zásady pre 
Liskovovej princíp 

• preconditions nemožno v podtriede zosilniť 
– v podtriede Kružnica polos e = polos f 

• postconditions nemožno v triede zoslabiť 
– Elipsa#zmeňPolosF(): postpodmienka 
nováPolosE == predošláPolosE 

– Kružnica#zmeňPolos: podmienka nemusí platiť 

• invarianty musia ostať nezmenené 



Zrušíme hierarchiu 
Kružnica–Elipsa.  

Nebudú mať žiaden 
vzťah. 



Iný príklad narušenia Liskovovej princípu 
class Účet { 

  int stav = 3; /* € */ 

  boolean uzatvor() { 

    return (stav > 3); 

  } 

  ... 

} 

class TermínovanýÚčet   
extends Účet 

{ 

  boolean uplynulaPerióda; 

  boolean uzatvor() { 

    return (stav > 3)  

      && uplynulaPerióda; 

  }    

... 
Precondition: 

ak sú na účte aspoň 
3€, uzavrie sa 

Silnejšia 
precondition 

ak sú na účte aspoň 
3€ a zároveň uplynul 

termín 



Základný kritický bod dedičnosti 

• potomok môže meniť interný stav rodičovskej 
triedy... 

• ...a tým narúšať invarianty rodiča! 
 

 

Dedičnosť narúša zapúzdrenie! 
(Inheritance breaks encapsulation!) 



LSP: History constraint (rule) 

Ak máme stav predka, ktorý nemožno meniť 
settermi, potomok si nemôže dodať settery, 

ktoré toto obmedzenie zrušia. 

class Bod { 

  private int x, y; 

  Bod(int x, int y) { 

    this.x = x; 

    this.y = y; 

  } 

} 

class MeniteľnýBod extends Bod { 

  void setX(int x) {…} 

  void setY(int y) {…} 

} 



Dedičnosť narúša zapúzdrenie 

• Klient uzatvára kontrakt s triedou, ktorý je 
reprezentovaný verejnými metódami 

• Oddedená trieda je však tiež len klient 
rodičovskej triedy... 

• ...má sa riadiť kontraktom 
 



Problém je v meniteľnosti 

• problém spočíva v meniteľnosti inštancií 
– keby sme zabránili zmene atribútov inštancie, 

problém by sa vyriešil 
– raz vytvorená kružnica bude navždy kružnicou 

 

 
 Riešenie: zrušíme settre, 

atribúty možno nastaviť len v 
konštruktore. 



Zlý príklad! 

• narúša to pravidlo ,,is-a" 
– ,,zásobník nie je vektorom 

založeným na poli" 

• narúša to LSP 
– zásobník je zoznam, do ktorého 

možno vkladať len na koniec 

 od JDK6: 
interface Deque + implementácia 

LinkedList 



Liskovovej princíp je hrôza! 

• ale veď to úplne popiera dedičnosť! 
• prečo som sa to učila, keď je to zbytočne? 
• dedičnosť nie je zlá, len ju treba  

používať s rozvahou 

Trieda má jasne stanoviť, kedy a za akých 
podmienok je vhodné dediť! 



Dve protibežné zásady 

Dedičnosť 
Trieda zdedí správanie a stav od rodiča 

Zapúzdrenie 
Trieda môže meniť stav inej triedy len skrz 

špecifikované metódy 



Dizajn = balansovanie 

• ideálny svet: 
– platí LSP, inštančné premenné sú private, 

oddedená trieda pristupuje k rodičovskému 
stavu cez metódy 

• v praxi:  
– LSP sa narúša, lebo komplikuje veci 
– protected premenné a metódy 



Uprednostňujte kompozíciu pred 
dedičnosťou! 

-- Gang of Four, autori Design Patterns 





abstract class AbstractService 
{ 
    abstract run(); 
} 



final class String{ 
 ... 
} 
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class Boháč{ 
 public final void vydeď() 
} 



protected public private 





Collections.sort(zoznam, komparátor); 



class FileComparator  
 implements Comparator<File> 
{ 
 int compare(File f1, File f2) { 
  ... 
 } 
} 



Comparator<File> cmp 
 = new FileComparator(); 
 
Collections.sort(zoznam, cmp); 



Syntaktický cukor 

• môžeme na jednom riadku  
1. deklarovať triedu, 
2. tá bude implementovať interfejs 
3. a automaticky vytvoriť jej inštanciu 

 



Comparator<File> cmp 
 = new Comparator<File>(); 
 
Collections.sort(zoznam, cmp); 



Comparator<File> cmp = new Comparator<File>() 
{ 
 
 
 
}; 
 
 



Comparator<File> cmp = new Comparator<File>() 
{ 
    public int compare(File f1, File f2) { 
 return Long.compare(f1.length(), f2.length()); 
    } 
}; 
 
 



Comparator<File> cmp  
   = new /* C, kde C extends */ Comparator<File>() 
{ 
    public int compare(File f1, File f2) { 
 return Long.compare(f1.length(), f2.length()); 
    } 
}; 



Comparator<File> cmp  
   = new /* C, kde C extends */ Comparator<File>() 
{ 
    public int compare(File f1, File f2) { 
 return Long.compare(f1.length(), f2.length()); 
    } 
}; 



Comparator<File> cmp  
   = new /* C, kde C extends */ Comparator<File>() 
{ 
    public int compare(File f1, File f2) { 
 return Long.compare(f1.length(), f2.length()); 
    } 
}; 



V jednom kroku: 

 implementácia interfejsu 

 vytvorenie inštancie 







vnútorná trieda vidí metódy i premenné 
svojho obalu 



Cannot refer to a non-final variable 
inside an inner class  

vnútorná trieda vidí len finálne  
lokálne premenné z vonkajšej metódy 



The final local variable cannot be 
assigned, since it is defined in an 

enclosing type 

ak vnútorná trieda potrebuje meniť obsah 
lokálnej premennej, musí použiť obal 



http://ics.upjs.sk/~novotnyr/blog/1174/ 
dizajnove-criepky-anonymne-vnutorne-triedy 





 kontrakt je dôležitý 
 is-a a LSP odfiltrujú zlú dedičnosť 
AVT sú súčasť jazyka 
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