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RELACIONAMENTO DE HERANÇA
 Na modelagem de classes de projeto, há diversos
aspectos relacionados ao de relacionamento de
herança.
 Tipos de herança
 Classes abstratas
 Operações abstratas
 Operações polimórficas
 Interfaces
 Acoplamentos concreto e abstrato
 Reuso através de delegação e através de generalização
 Classificação dinâmica



TIPOS DE HERANÇA
 Com relação à quantidade de superclasses que certa
classe pode ter.
 herança múltipla
 herança simples

 Com relação à forma de reutilização envolvida.
 Na herança de implementação, uma classe reusa alguma

implementação de um “ancestral”.
 Na herança de interface, uma classe reusa a interface

(conjunto das assinaturas de operações) de um “ancestral”
e se compromete a implementar essa interface.



CLASSES ABSTRATAS
 Usualmente, a existência de uma classe se justifica pelo fato de

haver a possibilidade de gerar instâncias a partir da mesma.
 Essas classes são chamadas de classes concretas.

 No entanto, podem existir classes que não geram instâncias
“diretamente”.
 Essas classes são chamadas de classes abstratas.

 Classes abstratas são usadas para organizar hierarquias
gen/spec.
 Propriedades comuns a diversas classes podem ser organizadas e

definidas em uma classe abstrata a partir da qual as primeiras herdam.
 Também propiciam a implementação do princípio do

polimorfismo.



CLASSES ABSTRATAS
 Na UML, uma classe abstrata pode ser
representada de duas maneiras alternativas:
 Com o seu nome em itálico.
 Qualificando-a com a propriedade {abstract}

 Exemplo:



OPERAÇÕES ABSTRATAS
 Uma classe abstrata possui ao menos uma operação abstrata,

que corresponde à especificação de um serviço que a classe
deve fornecer (sem método).
 Uma classe qualquer pode possuir tanto operações abstratas, quanto

operações concretas (ou seja, operações que possuem implementação).
 Entretanto, uma classe que possui pelo menos uma operação abstrata

é, por definição abstrata, abstrata.
 Uma operação abstrata definida com visibilidade pública em

uma classe também é herdada por suas subclasses.
 Quando uma subclasse herda uma operação abstrata e não

fornece uma implementação para a mesma, esta classe
também é abstrata.



OPERAÇÕES ABSTRATAS
 Na UML, a assinatura de uma operação abstrata é
definida em itálico.



OPERAÇÕES POLIMÓRFICAS
 Uma subclasse herda todas as propriedades de sua

superclasse que tenham visibilidade pública ou protegida.
 Entretanto, pode ser que o comportamento de alguma

operação herdada seja diferente para a subclasse.
 Nesse caso, a subclasse deve redefinir o comportamento da

operação.
 A assinatura da operação é reutilizada.
 Mas, a implementação da operação (ou seja, seu método) é

diferente.
 Operações polimórficas são aquelas que possuem mais de

uma implementação.



OPERAÇÕES POLIMÓRFICAS
 Operações polimórficas possuem sua assinatura definida em

diversos níveis de uma hierarquia gen/spec.
 A assinatura é repetida na(s) subclasse(s) para enfatizar a redefinição de

implementação.
 O objetivo de manter a assinatura é garantir que as subclasses tenham

uma interface em comum.
 Operações polimórficas facilitam a implementação.

 Se duas ou mais subclasses implementam uma operação polimórfica, a
mensagem para ativar essa operação é a mesma para todas essas classes.

 No envio da mensagem, o remetente não precisa saber qual a
 verdadeira classe de cada objeto, pois eles aceitam a mesma mensagem.
 A diferença é que os métodos da operação são diferentes em cada

subclasse.



OPERAÇÕES POLIMÓRFICAS
 A operação obterPagamento é polimórfica.



OPERAÇÕES POLIMÓRFICAS
 Operações polimórficas também podem existir em
classes abstratas.



INTERFACES
 Uma interface entre dois objetos compreende um
conjunto de assinaturas de operações correspondentes
aos serviços dos quais a classe do objeto cliente faz
uso.

 Uma interface pode ser interpretada como um
contrato de comportamento entre um objeto cliente e
eventuais objetos fornecedores de um determinado
serviço.
 Contanto que um objeto fornecedor forneça implementação

para a interface que o objeto cliente espera, este último não
precisa conhecer a verdadeira classe do primeiro.



INTERFACES
 Interfaces são utilizadas com os seguintes objetivos:
1. Capturar semelhanças entre classes não relacionadas sem forçar

relacionamentos entre elas.
2. Declarar operações que uma ou mais classes devem implementar.
3. Revelar as operações de um objeto, sem revelar a sua classe.
4. Facilitar o desacoplamento entre elementos de um sistema.
 Nas LPOO modernas (Java, C#, etc.), interfaces são definidas de

 Uma diferença é que todas as declarações em uma interface têm
visibilidade pública.

 Adicionalmente, uma interface não possui atributos, somente declarações
de assinaturas de operações e (raramente) constantes.



INTERFACES
 Notações para representar interfaces na UML:

 A primeira notação é a mesma para classes. São
exibidas as operações que a interface especifica. Deve
ser usado o estereótipo <<interface>>.

 A segunda notação usa um segmento de reta com um
pequeno círculo em um dos extremos e ligado ao
classificador.
 Classes clientes são conectadas à interface através de um
relacionamento de notação similar à do relacionamento de
dependência.



INTERFACES



ACOPLAMENTOS CONCRETOS E
ABSTRATOS
 Usualmente, um objeto A faz referência a outro B através do

conhecimento da classe de B.
 Esse tipo de dependência corresponde ao que chamamos de

acoplamento concreto.
 Entretanto, há outra forma de dependência que permite que

um objeto remetente envie uma mensagem para um receptor
sem ter conhecimento da verdadeira classe desse último.
 Essa forma de dependência corresponde ao que chamamos de

acoplamento abstrato.
 A acoplamento abstrato é preferível ao acoplamento concreto.

 Classes abstratas e interface permitem implementar o
acoplamento abstrato.



ACOPLAMENTOS CONCRETOS E
ABSTRATOS



REUSO ATRAVÉS DE GENERALIZAÇÃO
 No reuso por generalização, subclasses que herdam

comportamento da superclasse.
 Exemplo: um objeto ContaCorrente não tem como atender à

mensagem para executar a operação debitar só com os
recursos de sua classe. Ele, então, utiliza a operação herdada
da superclasse.

 Vantagem: fácil de implementar.
 Desvantagem:

 Exposição dos detalhes da superclasse às subclasses (Violação
do princípio do encapsulamento).

 Possível violação do Princípio de Liskov (regra da
substituição).



REUSO ATRAVÉS DE DELEGAÇÃO
 A delegação é outra forma de realizar o reuso.
 “Sempre que um objeto não pode realizar uma operação por si próprio,

ele delega uma parte dela para outro(s) objeto(s)”.
 A delegação é mais genérica que a generalização.

 um objeto pode reutilizar o comportamento de outro sem que o primeiro precise
ser uma subclasse do segundo.

 O compartilhamento de comportamento e o reuso podem ser realizados
em tempo de execução.

 Desvantagens:
 desempenho (implica em cruzar a fronteira de um objeto a outro para enviar

uma mensagem).
 não pode ser utilizada quando uma classe parcialmente abstrata está

envolvida.



GENERALIZAÇÃO X DELEGAÇÃO



GENERALIZAÇÃO X DELEGAÇÃO
 Há vantagens e desvantagens tanto na generalização
quanto na delegação.

 De forma geral, não é recomendado utilizar
generalização nas seguintes situações:
 Para representar papéis de uma superclasse.
 Quando a subclasse herda propriedades que não se aplicam

a ela.
 Quando um objeto de uma subclasse pode se transformar

em um objeto de outra subclasse.
Por exemplo, um objeto Cliente se transforma em um objeto
Funcionário.



CLASSIFICAÇÃO DINÂMICA
 Problema na especificação e implementação de uma generalização.

 Um mesmo objeto pode pertencer a múltiplas classes simultaneamente, ou
passar de uma classe para outra.

 Considere uma empresa em que há empregados e clientes.
 Pode ser que uma pessoa, em um determinado momento, seja apenas

cliente;
 Depois pode ser que ela passe a ser também um empregado da empresa.
 A seguir essa pessoa é desligada da empresa, continuando a ser cliente.

 As principais LPOO (C++, Java, Smalltalk) não dão suporte direto
à implementação da classificação dinâmica.
 se um objeto é instanciado como sendo de uma classe, ele não pode

pertencer posteriormente a uma outra classe.



CLASSIFICAÇÃO DINÂMICA
 Solução parcial: definir todas as possíveis subclasses em uma

determinada situação.
 Exemplo (para a situação descrita há pouco): as classes

Empregado, Cliente e EmpregadoCliente seriam criadas.
 Não resolve o problema todo:

 Pode ser que um objeto mude de classe! (metamorfose)
 A adição de novas classes à hierarquia torna o modelo ainda mais

complexo.
 Uma melhor solução: utilizar a delegação.

 Uma generalização entre cada subclasse e a superclasse é
substituída por uma composição.

 Exemplo no próximo slide.



CLASSIFICAÇÃO DINÂMICA
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