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On Creation, Equality and the Object Model

Μιχηαελ Κšλλινγ ανδ ϑοην Ροσενβεργ
Σχηοολ οφ Χοmπυτερ Σχιενχε ανδ Σοφτωαρε Ενγινεερινγ
Μοναση Υνιϖερσιτψ
Εmαιλ: {mιχηαελ.κολλινγ, ϕοην.ροσενβεργ}≅φχιτ.mοναση.εδυ.αυ

Subject area: language design and implementation
Abstract
Ιν δεσιγνινγ λανγυαγεσ, ωε στριϖε φορ χονσιστενχψ ανδ ελεγανχε. Ιν
οβϕεχτ−οριεντεδ λανγυαγεσ, σιmπλε δατα τψπεσ ηαϖε αλωαψσ βεεν α
προβλεm ιν τηατ τηεψ δο νοτ θυιτε φιτ ιν ωιτη τηε οβϕεχτ mοδελ. Ιν
σοmε ρεσπεχτσ τηεψ σεεm το βε οβϕεχτσ, ιν οτηερσ τηεψ αρε νοτ. Τηισ
τψπιχαλλψ χρεατεσ τηε νεεδ το ιντροδυχε σπεχιαλ χασεσ ιντο τηε
λανγυαγε δεφινιτιον. Τηισ παπερ δισχυσσεσ τηε προβλεmσ ινϖολϖεδ
ανδ προποσεσ αν αππροαχη το τηε δεφινιτιον οφ αν οβϕεχτ mοδελ τηατ
αλλοωσ τηε ελεγαντ ινχλυσιον οφ σιmπλε δατα τψπεσ.

1 . INTRODUCTION
Λανγυαγε δεσιγν ισ α διφφιχυλτ τασκ. Dεσιγνερσ οφ λανγυαγεσ στριϖε φορ σιmπλιχιτψ, χλαριτψ ανδ
υνδερστανδαβιλιτψ οφ λανγυαγεσ. Ονε οφ τηε τεχηνιθυεσ τηατ ωασ λονγ τηουγητ το βρινγ
αβουτ τηεσε νοβλε γοαλσ ισ ορτηογοναλιτψ οφ χονχεπτσ. Τηε ιδεα ισ τηατ α λανγυαγε σηουλδ βε
βασεδ ον α φεω ινδεπενδεντ χονχεπτυαλ ιδεασ ωηιχη ηοπεφυλλψ δο νοτ ιντεραχτ τοο mυχη
ανδ χαν βε υνδερστοοδ ινδεπενδεντλψ. Χοmβινατιονσ οφ χονχεπτσ τηεν χουλδ βε ιντυιτιϖελψ
υνδερστοοδ ανδ ωουλδ νοτ νεεδ το βε δεφινεδ εξπλιχιτλψ ιν τηε λανγυαγε δεφινιτιον.
Υνφορτυνατελψ, ιτ ηασ αλωαψσ βεεν κνοων τηατ τηισ σιmπλιστιχ mοδελ δοεσ νοτ ωορκ ιν
πραχτιχε. Ορτηογοναλιτψ ισ υνδουβτεδλψ αν ιmπορταντ ανδ ϖαλυαβλε δεσιγν γυιδελινε, βυτ
τηατ ισ ωηατ ιτ ισ: α γυιδελινε. Εϖερψ λανγυαγε δεσιγνερ ηασ εξπεριενχεδ τηε φρυστρατινγ
προβλεm οφ χονστρυχτσ ιντεραχτινγ ιν υνφορσεεν ωαψσ, φορχινγ τηε νεεδ το ιντροδυχε σπεχιαλ
ρυλεσ φορ σπεχιαλ χασεσ ∠ υγλψ σταινσ ον τηε ελεγαντ ανδ χλεαν δεσιγν οφ τηε λανγυαγε,
ρεσυλτινγ ιν ορτηογοναλιτψ βρεακινγ δοων. Ασ Μεψερ πυτ ιτ: ... τηε ιδεα οφ ορτηογοναλιτψ,
ποπυλαριζεδ βψ Αλγολ 68, δοεσ νοτ λιϖε υπ το ιτσ προmισεσ: αππαρεντλψ υνρελατεδ ασπεχτσ
ωιλλ προδυχε στρανγε χοmβινατιονσ, ωηιχη τηε λανγυαγε σπεχιφιχατιον mυστ χοϖερ
εξπλιχιτλψ. [9, π.500]
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Τηοσε χονστρυχτσ ωηιχη νεεδ το βε χοϖερεδ ασ σπεχιαλ χασεσ ιν τηε λανγυαγε σπεχιφιχατιον
αρε α νυισανχε. Τηεψ mακε τηε λανγυαγε δεσχριπτιον mορε χοmπλιχατεδ ανδ τηε λανγυαγε
ηαρδερ το mαστερ. Τηεψ οφτεν χαρρψ αν ιmπλιχιτ δανγερ οφ βεινγ mισιντερπρετεδ ιφ τηε
προγραmmερ δοεσ νοτ κνοω τηατ τηε χονστρυχτ ισ α σπεχιαλ χασε. Α λανγυαγε τηατ χαν βε
ταυγητ υσινγ α σmαλλ νυmβερ οφ πρινχιπλεσ χαν βε λεαρντ mορε εασιλψ τηαν ονε τηατ ινϖολϖεσ
λεαρνινγ α λαργε νυmβερ οφ σπεχιαλ χασεσ.
Τηισ παπερ δισχυσσεσ τηρεε δεσιγν ελεmεντσ οφ οβϕεχτ−οριεντεδ λανγυαγεσ ανδ τηειρ
ιντεραχτιονσ: τηε οβϕεχτ mοδελ, εσπεχιαλλψ τηε ρεπρεσεντατιον οφ σιmπλε δατα τψπεσ ιν τηε
οβϕεχτ mοδελ, χρεατιον οφ οβϕεχτσ, ανδ τηε θυεστιον οφ εθυαλιτψ. Τηεσε αρε αρεασ ιν ωηιχη
ορτηογοναλιτψ ανδ υνιφιχατιον οφ χονχεπτσ βρεακ δοων ιν mανψ οβϕεχτ−οριεντεδ λανγυαγεσ.
Wε ωιλλ ιδεντιφψ τηε σουρχε οφ τηε προβλεmσ ανδ προποσε α νεω χονστρυχτ τηατ ελιmινατεσ
τηε νεεδ φορ σπεχιαλ χασεσ ιν λανγυαγε δεσιγν ιν τηεσε αρεασ.
2 . THE OBJECT MODEL
Τηε ασπεχτ οφ τηε οβϕεχτ mοδελ οφ λανγυαγεσ ωε ωαντ το δισχυσσ ηερε ισ τηε ωαψ ιν ωηιχη
σιmπλε δατα τψπεσ (συχη ασ ιντεγερ, βοολεαν, ετχ.) αρε ιντεγρατεδ ιν τηε mοδελ.
Τηερε αρε τωο διφφερεντ αππροαχηεσ:
1. Σιmπλε δατα τψπεσ αρε νοτ χλασσεσ; τηειρ ϖαλυεσ αρε νοτ οβϕεχτσ. Τηεψ αρε διφφερεντ κινδσ
οφ εντιτιεσ ωηιχη αρε ηανδλεδ διφφερεντλψ ανδ φολλοω τηειρ οων ρυλεσ.
2. Σιmπλε δατα τψπεσ αρε χλασσεσ ανδ τηειρ ϖαλυεσ αρε οβϕεχτσ.
Τηε φιρστ αππροαχη ισ τακεν, φορ ινστανχε, βψ Χ++ [10] ανδ ϑαϖα [1]. Ιν τηισ αππροαχη, τωο
διφφερεντ χονχεπτσ αρε ιντροδυχεδ: τηε χονχεπτ οφ οβϕεχτσ ανδ τηε χονχεπτ οφ σιmπλε
(σχαλαρ) δατα. Τηερε αρε σεϖεραλ αργυmεντσ φορ τηισ αππροαχη: εφφιχιενχψ, σψνταξ, οβϕεχτ
χρεατιον ανδ ιδεντιτψ ισσυεσ.
Εφφιχιενχψ ισ ονε οφ τηε mοστ χοmmονλψ υσεδ αργυmεντσ, βυτ ατ τηε σαmε τιmε ονε οφ τηε
ωεακεστ. Wε ηαϖε το διστινγυιση τηε αβστραχτ mοδελ φροm ιmπλεmεντατιον ισσυεσ. Ιτ ισ
χερταινλψ ινεφφιχιεντ το ιmπλεmεντ ιντεγερσ ορ χηαραχτερσ ιν τηε σαmε mαννερ ασ γενεραλ
οβϕεχτσ αρε ιmπλεmεντεδ, βυτ τηατ ισ νοτ ρεαλλψ αν αργυmεντ αγαινστ υσινγ αν οβϕεχτ mοδελ
φορ τηοσε σχαλαρ τψπεσ. Ιτ ισ mερελψ α θυεστιον οφ ιmπλεmεντατιον οπτιmισατιον. Α λανγυαγε
χαν εασιλψ βε δεφινεδ ιν α ωαψ τηατ ιντεγρατεσ σιmπλε τψπεσ ιντο τηε οβϕεχτ mοδελ ανδ στιλλ
αλλοωσ αν ιmπλεmεντατιον τηατ τρεατσ τηοσε τψπεσ ιν α mορε εφφιχιεντ mαννερ.
Τηε νεξτ αργυmεντ ισ τηε σψνταχτιχ ονε. Μανψ οπερατιονσ αρε χοmmονλψ υσεδ φορ τηοσε
σιmπλε τψπεσ φορ ωηιχη α σψνταξ ισ ϖερψ ωιδελψ κνοων. Φορ εξαmπλε, αδδιτιον φορ ιντεγερ
νυmβερσ ισ υσυαλλψ ωριττεν ασ
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Ιφ τηε νυmβερσ ωερε οβϕεχτσ, τηεν mαψβε τηε σψνταξ φορ τηειρ οπερατιονσ σηουλδ φολλοω τηε
γενεραλ οβϕεχτ ινϖοχατιον σψνταξ, ε.γ.
3.αδδ (4)
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Τηισ σψνταξ χαν τηεν βε χριτιχισεδ ασ υνιντυιτιϖε, ινχονϖενιεντ ανδ χονφυσινγ.
Τηισ αργυmεντ, τοο, ισ α ρατηερ ωεακ ονε. Ιτ χουλδ βε αργυεδ τηατ σψνταξ ισ νοτ συχη αν
ιmπορταντ ισσυε φορ λανγυαγεσ. Αφτερ αλλ, α προγραmmερ ηασ το λεαρν τηε σψνταξ φορ α νεω
λανγυαγε ανψωαψ, ανδ σο ωηψ σηουλδ ιτ βε mορε διφφιχυλτ το λεαρν νεω σψνταξ φορ α κνοων
χονστρυχτ? Λεαϖινγ τηισ ισσυε ασιδε, τηερε αρε σοmε σιmπλε σολυτιονσ το τηισ προβλεm ιν
γενεραλ υσε. Σεϖεραλ λανγυαγεσ (ε.γ. Χ++, Σmαλλταλκ [3]) σολϖε τηε ωηολε προβλεm βψ
σιmπλψ αλλοωινγ τηε νοτατιον
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ασ ϖαλιδ mετηοδ χαλλσ.
Τηε ρεαλ ισσυεσ ωιτη σιmπλε δατα ασ οβϕεχτσ, ωηιχη υσυαλλψ λεαδ το τηε δεχισιον νοτ το
φολλοω τηισ αππροαχη, αρε προβλεmσ ωιτη οβϕεχτ χρεατιον ανδ ιδεντιτψ. Τηοσε ισσυεσ ωιλλ βε
δισχυσσεδ ιν δεταιλ ιν τηε φολλοωινγ σεχτιονσ. Ινιτιαλλψ, ηοωεϖερ, ωε ωιλλ εξαmινε τηε
δισαδϖανταγεσ οφ τηε φιρστ αππροαχη, ωηερε σιmπλε δατα αρε νοτ ιντερπρετεδ ασ οβϕεχτσ.
Τρεατινγ οβϕεχτσ ανδ σιmπλε ϖαλυεσ ασ διφφερεντ χονχεπτσ λεαδσ το διφφερεντ σεmαντιχσ
(σπεχιαλ χασεσ) φορ α νυmβερ οφ χονστρυχτσ. ςαριαβλεσ, φορ ινστανχε, χαν τηεν χονταιν ειτηερ
σιmπλε ϖαλυεσ ορ ρεφερενχεσ το οβϕεχτσ ασ ιν ϑαϖα, ορ αδδιτιοναλλψ τηεψ mαψ διρεχτλψ χονταιν
οβϕεχτσ ορ ρεφερενχεσ το σιmπλε ϖαλυεσ ασ ιν Χ++.
Λετ υσ λοοκ ατ τηε σιmπλερ χασε: ϑαϖα. Τηε παραmετερ πασσινγ mεχηανισm ισ δεφινεδ το
αλωαψσ πασσ α ρεφερενχε υνλεσσ ιτ ισ α σιmπλε τψπε ∠ τηεν τηε αργυmεντ ισ πασσεδ βψ ϖαλυε.
Βεγιννερσ οφτεν γετ χονφυσεδ ιν τηισ ρεσπεχτ ωιτη τηε στρινγ τψπε. Βεχαυσε στρινγ ισ
πρεδεφινεδ, ανδ βεχαυσε mοστ πρεδεφινεδ τψπεσ αρε σιmπλε τψπεσ, ιτ ισ οφτεν χονσιδερεδ το
βε σιmιλαρ το ιντεγερ, βοολ, ετχ. Βυτ στρινγ ϖαλυεσ ιν ϑαϖα αρε ρεαλ οβϕεχτσ ανδ τηυσ πασσεδ
βψ ρεφερενχε − α σπεχιαλ χασε αmονγ τηε πρεδεφινεδ τψπεσ.
Ανοτηερ εξαmπλε ωηερε τηισ διστινχτιον χαυσεσ προβλεmσ ισ ιν χονϕυνχτιον ωιτη γενεριχ
χοmποσιτιον. Αλλ οβϕεχτ−οριεντεδ λανγυαγεσ συππορτ πολψmορπηισm. Ιτ ισ αϖαιλαβλε τηρουγη
ινηεριτανχε ανδ, ιν mανψ λανγυαγεσ, τηρουγη γενεριχιτψ. Μακινγ α διστινχτιον βετωεεν
σιmπλε δατα ιτεmσ ανδ οβϕεχτσ mιγητ λεαδ το προβλεmσ ιν χοmβινινγ τηεm.
Α γενεριχ λιστ χλασσ, φορ ινστανχε, mιγητ αχχεπτ ανψ οβϕεχτ τψπε ασ ιτσ γενεριχ τψπε
παραmετερ. Τηυσ, ιτ αλλοωσ τηε χρεατιον οφ α λιστ οφ περσονσ ασ ωελλ ασ α λιστ οφ βυττονσ. Βυτ
χαν α σιmπλε τψπε βε υσεδ ωηερε αν οβϕεχτ ισ εξπεχτεδ? Ιν οτηερ ωορδσ, χαν ωε χρεατε α
λιστ οφ ιντεγερσ? Ιφ α διστινχτιον ισ mαδε βετωεεν σιmπλε τψπεσ ανδ οβϕεχτσ, τηε ανσωερ ισ
οφτεν νο. (ϑαϖα τριεσ το οϖερχοmε τηισ προβλεm βψ προϖιδινγ οβϕεχτσ ρεπρεσεντινγ τηε
σιmπλε δατα τψπεσ ιν αδδιτιον το τηε σιmπλε τψπεσ τηεmσελϖεσ ∠ α φυρτηερ σπεχιαλ χασε το
δεαλ ωιτη ανδ αν υνωαντεδ εφφεχτ ωηεν χοmβινινγ χονχεπτσ.)
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Φιγυρε 1: Οβϕεχτσ ανδ εθυαλιτψ

Τηε σεχονδ αππροαχη, τρεατινγ σιmπλε δατα ασ οβϕεχτσ, αϖοιδσ τηεσε προβλεmσ. Wε χαν
στιπυλατε τηατ αλλ ϖαριαβλεσ ηολδ ρεφερενχεσ το οβϕεχτσ. Τηυσ αν ιντεγερ ϖαριαβλε ηολδσ α
ρεφερενχε το αν ιντεγερ οβϕεχτ. (Ρεmεmβερ: τηισ ισ τηε mοδελ; τηε ιmπλεmεντατιον mαψ βε
διφφερεντ.) Τηε φαχτ τηατ αλλ δψναmιχ στρυχτυρεσ χαν βε εξπλαινεδ ωιτη α υνιφιεδ mοδελ ισ
ϖερψ αττραχτιϖε ιν τηε δεσιγν οφ α λανγυαγε. Παραmετερ πασσινγ, πολψmορπηιχ στρυχτυρεσ,
γενεριχιτψ ∠ αλλ οφ τηεσε χονστρυχτσ χουλδ βε ιντροδυχεδ ωιτηουτ τηε νεεδ φορ σπεχιαλ χασεσ.
Σmαλλταλκ ισ τηε βεστ κνοων λανγυαγε το φολλοω τηισ αππροαχη. Οτηερ λανγυαγεσ ωηιχη
ιmπλεmεντ τηισ mοδελ ινχλυδε Dεε [4] ανδ Βλυε [7], λανγυαγεσ ωηιχη, υνλικε Σmαλλταλκ,
χοmβινε τηε χλεαν οβϕεχτ mοδελ ωιτη στατιχ, στρονγ τψπινγ.
Λοοκινγ ατ τηε αργυmεντσ σο φαρ, ιτ ισ εϖιδεντ τηατ τηε υνιφιεδ mοδελ ισ πρεφεραβλε, ιφ οτηερ
προβλεmσ χαν βε αϖοιδεδ ορ σατισφαχτοριλψ σολϖεδ. Ανδ τηερε αρε ινδεεδ σοmε προβλεmσ
ωηιχη νεεδ το βε αδδρεσσεδ. Τηε νεξτ σεχτιονσ δισχυσσ τηεσε προβλεmσ οφ τηε υνιφιεδ
mοδελ.
3 . CREATION
Ονε οφ τηε προβλεmσ ωιτη ϖιεωινγ σιmπλε τψπεσ ασ οβϕεχτσ ισ τηε θυεστιον οφ χρεατιον:
ωηεν ανδ ηοω αρε τηοσε οβϕεχτσ χρεατεδ? Wηεν ωε ωαντ το αδδ τηε τωο νυmβερσ 7 ανδ 4,
φορ ινστανχε, ωε δο νοτ ωαντ το βε φορχεδ το ισσυε χρεατιον ινστρυχτιονσ φιρστ, το χρεατε
τηοσε νυmβερσ, βεφορε ωε χαν αδδ τηεm. Τηε λανγυαγεσ τηατ ϖιεω σιmπλε δατα ασ οβϕεχτσ
ηαϖε διφφερεντ ανσωερσ το τηισ θυεστιον. Ιν Dεε, α δατα λιτεραλ (τηε σψmβολσ 7 ορ τρυε,
φορ ινστανχε) ισ δεφινεδ το βε α χονστρυχτορ φορ τηε δατα οβϕεχτ. Τηε εξπρεσσιον
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τηερεφορε ηασ τηε φολλοωινγ σεmαντιχσ:
· αν ιντεγερ οβϕεχτ ωιτη ϖαλυε 4 ισ χρεατεδ
· αν ιντεγερ οβϕεχτ ωιτη ϖαλυε 7 ισ χρεατεδ
· τηε + mετηοδ οφ τηε 4−οβϕεχτ ισ χαλλεδ ωιτη τηε 7−οβϕεχτ ασ παραmετερ
Τηυσ ανοτηερ σπεχιαλ χασε ισ ιντροδυχεδ το χοπε ωιτη τηισ ισσυε, τηισ τιmε φορ οβϕεχτ
χρεατιον. Οβϕεχτσ χαν βε χρεατεδ βψ χαλλινγ α χονστρυχτορ mετηοδ οφ τηε φορm
−4−

οβϕεχτ.mετηοδ, βψ υσινγ τηε νεω οπερατορ ορ, φορ σοmε οβϕεχτσ τψπεσ ονλψ, βψ ναmινγ α
λιτεραλ. Βυτ τηερε ισ εϖεν ανοτηερ σπεχιαλ χασε ωιτηιν τηισ ονε: Αν οβϕεχτ ισ χρεατεδ ονλψ τηε
φιρστ τιmε τηε λιτεραλ ισ ναmεδ. Αφτερ τηατ, τηε λιτεραλ 7 ρεφερσ το τηε σαmε οβϕεχτ τηατ ωασ
πρεϖιουσλψ χρεατεδ [5, π.10].
Σmαλλταλκ τακεσ α διφφερεντ αππροαχη: τηε λιτεραλ 7 ισ δεφινεδ ασ α χονσταντ ρεφερενχε το
τηε 7−οβϕεχτ. Τηε οβϕεχτ σιmπλψ εξιστσ ιν τηε Σmαλλταλκ υνιϖερσε. Τηε θυεστιον ασ το ωηεν
ανδ ηοω ιτ ωασ χρεατεδ ισ νεϖερ αδδρεσσεδ ιν [3]. Τηισ αππροαχη ωορκσ θυιτε ωελλ:
ιδεντιφιερσ αλωαψσ ρεφερ το οβϕεχτσ ανδ λιτεραλσ αρε ϕυστ α σπεχιαλ φορm οφ πρεδεφινεδ
ιδεντιφιερσ ωηιχη ρεφερ το σοmε εξιστινγ οβϕεχτσ. Τηε σπεχιαλ χασε ηερε ισ χονφινεδ το τηε
φαχτ τηατ τηεσε οβϕεχτσ νεϖερ ηαϖε το βε χρεατεδ βψ τηε υσερ, βυτ αλρεαδψ εξιστ ιν τηε
ενϖιρονmεντ.
4 . EQUALITY
Τηε θυεστιον ασ το ωηατ εθυαλιτψ mεανσ mυστ βε αδδρεσσεδ βψ εϖερψ οβϕεχτ−οριεντεδ
λανγυαγε. Τηερε αρε ατ λεαστ τηρεε διφφερεντ ποσσιβιλιτιεσ ωηιχη αρε ιν υσε ιν ϖαριουσ
λανγυαγεσ: ιδεντιτψ, σηαλλοω εθυαλιτψ ανδ δεεπ εθυαλιτψ. Τηε εξπρεσσιον α = β χαν mεαν
ειτηερ ονε οφ τηεσε ιν διφφερεντ χοντεξτσ ιν διφφερεντ λανγυαγεσ.
Ιδεντιτψ mεανσ τηατ α = β ισ τρυε ιφ α ανδ β ρεφερ το τηε σαmε οβϕεχτ. Ιτ ωουλδ νοτ βε τρυε ιφ
α ανδ β ρεφερρεδ το διφφερεντ οβϕεχτσ, εϖεν ιφ αλλ τηε αττριβυτεσ οφ α ανδ β ωερε τηε σαmε. Ιν
φιγυρε 1, α ανδ β αρε ιδεντιχαλ. Ιδεντιτψ ισ αλσο χαλλεδ ρεφερενχε εθυαλιτψ.
Σηαλλοω εθυαλιτψ mεανσ τηατ α = β ισ τρυε ιφ αλλ τηε αττριβυτεσ οφ τηε οβϕεχτσ το ωηιχη α ανδ
β ρεφερ αρε ιδεντιχαλ. Σηαλλοω εθυαλιτψ εασιλψ χαν βε ιmπλεmεντεδ βψ α βιτωισε χοmπαρισον
οφ τηε mεmορψ σπαχε τηατ ρεπρεσεντσ τηε τωο οβϕεχτσ. Ιδεντιτψ ιmπλιεσ σηαλλοω εθυαλιτψ.
Ιν φιγυρε 1, χ ανδ δ αρε σηαλλοωλψ εθυαλ, βυτ ε ανδ φ αρε νοτ.
Dεεπ εθυαλιτψ mεανσ τηατ α = β ισ τρυε ιφ εαχη αττριβυτε ιν α ανδ β ισ ειτηερ ιδεντιχαλ ορ
δεεπλψ εθυαλ. ε ανδ φ ιν φιγυρε 1 αρε δεεπλψ εθυαλ1. Dεεπ εθυαλιτψ ισ ιmπλιεδ βψ βοτη
ιδεντιτψ ανδ σηαλλοω εθυαλιτψ. Ιν τηισ σενσε δεεπ εθυαλιτψ ισ τηε ωεακεστ φορm οφ εθυαλιτψ
ανδ ιδεντιτψ ισ τηε στρονγεστ. Τηεσε τηρεε τψπεσ οφ εθυαλιτψ αρε οφτεν υσεδ βεχαυσε τηεψ
αρε χονϖενιεντ το ιmπλεmεντ: αλλ τηρεε εθυαλιτψ χηεχκσ χαν εασιλψ βε γενερατεδ βψ α
χοmπιλερ (ιν τηε χασε οφ δεεπ εθυαλιτψ, τηε χοmπιλερ mιγητ νεεδ το υσε ταγ βιτσ το πρεϖεντ
ινφινιτε λοοπσ ιφ α στρυχτυρε το βε χοmπαρεδ ηασ χιρχυλαρ ρεφερενχεσ). Βυτ τηερε ισ ανοτηερ
προβλεm: νονε οφ τηεσε mιγητ βε αππροπριατε.
Τηε φιρστ κινδ, ιδεντιτψ, ισ υσεφυλ ιν mανψ σιτυατιονσ, ανδ αϖαιλαβλε ιν εϖερψ οβϕεχτ−οριεντεδ
λανγυαγε. Ιτ ισ νοτ ενουγη, ηοωεϖερ, εσπεχιαλλψ ιν λανγυαγεσ τηατ συππορτ ιmmεδιατε
οβϕεχτσ (οβϕεχτσ τηατ αρε νοτ στορεδ βψ ρεφερενχε, βυτ αρε στορεδ ιν α ϖαριαβλε διρεχτλψ). Ιν
συχη λανγυαγεσ εθυαλιτψ χαννοτ βε δεφινεδ ασ ιδεντιτψ, σινχε εϖερψ ασσιγνmεντ φορ τηοσε

1

Ιν τηισ φιγυρε, ιντεγερσ αρε ρεπρεσεντεδ ασ ιmmεδιατε ϖαλυεσ, νοτ ασ οβϕεχτσ. Τηε τωο
οχχυρρενχεσ οφ 7 αρε χονσιδερεδ ιδεντιχαλ. Ιν λανγυαγεσ ιν ωηιχη σιmπλε τψπεσ αρε
ρεπρεσεντεδ βψ οβϕεχτσ, βοτη ωουλδ χονταιν α ρεφερενχε το τηε 7−οβϕεχτ.
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οβϕεχτσ ινϖολϖεσ α χοπψ οπερατιον. Νο τωο ιmmεδιατε οβϕεχτσ ωουλδ εϖερ βε εθυαλ.
Ρεγαρδλεσσ οφ ωηετηερ ιmmεδιατε οβϕεχτσ αρε συππορτεδ, σηαλλοω ανδ δεεπ εθυαλιτψ αλσο
τψπιχαλλψ δο νοτ αλωαψσ προϖιδε τηε χοmπαρισον τηατ ισ ρεθυιρεδ, ατ λεαστ νοτ φορ νον−
τριϖιαλ οβϕεχτσ.
Ιν νον−τριϖιαλ σψστεmσ, εθυαλιτψ οφ οβϕεχτσ ισ οφτεν δεφινεδ ασ σοmετηινγ βετωεεν δεεπ ανδ
σηαλλοω εθυαλιτψ. Το χηεχκ ωηετηερ ωε ωαντ το ρεγαρδ τωο οβϕεχτσ ασ εθυαλ ιν α χερταιν
χοντεξτ, ωε mιγητ ρεθυιρε σοmε αττριβυτεσ το βε χοmπαρεδ βψ ιδεντιτψ ανδ οτηερσ βψ δεεπ
εθυαλιτψ, ωηιλε σοmε αττριβυτεσ mαψ βε αλλοωεδ το βε διφφερεντ αλτογετηερ. Ιν α λιβραρψ
σψστεm, φορ ινστανχε, τωο βοοκσ mιγητ ωελλ βε χονσιδερεδ εθυαλ ιφ τηεψ ηαϖε τηε σαmε
τιτλε, αυτηορ ανδ ΙΣΒΝ−νυmβερ, αλτηουγη τηειρ λιβραρψ σπεχιφιχ ιτεm−νυmβερ mιγητ βε
διφφερεντ [4]. Wε χαλλ τηισ σεmαντιχ εθυαλιτψ. Ιν [4], Γρογονο διφφερεντιατεσ ιντενσιοναλ ανδ
εξτενσιοναλ εθυαλιτψ φορ τηισ πυρποσε. Τωο οβϕεχτσ αρε ιντενσιοναλλψ εθυαλ ιφ τηεψ ηαϖε τηε
σαmε ρεπρεσεντατιον ανδ εξτενσιοναλλψ εθυαλ ιφ τηεψ ηαϖε τηε σαmε αβστραχτ ϖαλυε.
Ιντενσιοναλ εθυαλιτψ χορρεσπονδσ το δεεπ εθυαλιτψ ανδ εξτενσιοναλ εθυαλιτψ ισ εθυιϖαλεντ το
σεmαντιχ εθυαλιτψ.
Τηε προβλεm ωιτη σεmαντιχ εθυαλιτψ ισ τηατ ιτ χαννοτ βε αυτοmατιχαλλψ γενερατεδ βψ τηε
χοmπιλερ. Α mεχηανισm mυστ βε προϖιδεδ φορ τηε υσερ το δεφινε σεmαντιχ εθυαλιτψ.
Νοω ωε χαν χοmε βαχκ το τηε λανγυαγε: ωηατ δο ωε mεαν ωηεν ωε ωριτε α = β ?
Ονε οφ τηε mαιν χονσιδερατιονσ ισ τηατ, ατ λεαστ φορ σιmπλε τψπεσ λικε νυmβερσ, ωε ωαντ
εθυαλιτψ αφτερ ασσιγνmεντ. Χονσιδερ:
α := β
ιφ α = β τηεν
...
ενδ ιφ
α := 42
β := 42
ιφ α = β τηεν
...
ενδ ιφ

Ιν τηισ εξαmπλε, ωε ωουλδ ηοπε τηατ α ισ ιν φαχτ εθυαλ το β ιν βοτη ιφ στατεmεντσ. Ανψτηινγ
ελσε ωουλδ βε ηιγηλψ χονφυσινγ. Τηισ mεανσ τηατ τηε δεφινιτιον οφ τηε εθυαλ−οπερατορ ισ
ηεαϖιλψ ινφλυενχεδ βψ τηε δεφινιτιον οφ ασσιγνmεντ ανδ τηε οβϕεχτ mοδελ.
Ιν Σmαλλταλκ, σινχε ιντεγερσ αρε οβϕεχτσ λικε αλλ οτηερ οβϕεχτσ, τηεψ χαν βε χλονεδ λικε εϖερψ
οτηερ οβϕεχτ. Αν εφφεχτ οφ τηισ ισ τηατ εθυαλιτψ χαννοτ βε τακεν ασ ιδεντιτψ (σινχε οτηερωισε
σεmαντιχαλλψ εθυιϖαλεντ νυmβερσ mιγητ νοτ βε ρεγαρδεδ ασ τηε σαmε).2
Ιν λανγυαγεσ λικε Σmαλλταλκ, εθυαλιτψ ισ τψπιχαλλψ δεφινεδ το βε σηαλλοω εθυαλιτψ. Τηισ ισ
φινε φορ σιmπλε τψπεσ, βεχαυσε τηεψ δο νοτ ηαϖε α χοmπλεξ στρυχτυρε. Wε στατεδ εαρλιερ,
2

Σοmε Σmαλλταλκ σψστεmσ ιmπλεmεντ τηισ διφφερεντλψ: τηε χλονε οπερατιον τηεν δοεσ νοτ, ιν
φαχτ, χλονε τηε ιντεγερ οβϕεχτ. Τηισ δοεσ νοτ σιγνιφιχαντλψ χηανγε ουρ αργυmεντ: τηε σπεχιαλ
χασε, ωηιχη ωε αρε ποιντινγ ουτ ηερε, ισ τηεν σηιφτεδ φροm τηε εθυαλιτψ οπερατιον το τηε χλονε
οπερατιον.
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ηοωεϖερ, τηατ φορ χοmπλεξ οβϕεχτσ σηαλλοω εθυαλιτψ ισ τψπιχαλλψ mεανινγλεσσ. Ιδεντιτψ ανδ
σεmαντιχ εθυαλιτψ αρε νεεδεδ ηερε.
Τηε εφφεχτ ισ τηατ εθυαλιτψ χαν mεαν διφφερεντ τηινγσ ιν διφφερεντ χοντεξτσ.
Ιν Σmαλλταλκ, τηε οπερατορ == δεφινεσ ιδεντιτψ. Τηε οπερατορ = ηασ τηε σαmε ϖαλυε βψ
δεφαυλτ, βυτ ισ ∇ αλσο βψ δεφαυλτ ∇ ρεδεφινεδ φορ αλλ σιmπλε τψπεσ το βε σηαλλοω εθυαλιτψ
(ωηιχη ισ εθυιϖαλεντ το σεmαντιχ εθυαλιτψ φορ σιmπλε τψπεσ). Τηυσ, βψ δεφαυλτ, τηε
οπερατορ = mεανσ σεmαντιχ εθυαλιτψ φορ σιmπλε τψπεσ ανδ ρεφερενχε εθυαλιτψ φορ
εϖερψτηινγ ελσε (βυτ χαν βε ρεδεφινεδ το βε σεmαντιχ εθυαλιτψ βψ τηε ιmπλεmεντορ οφ α
χλασσ).
Τηε δραωβαχκ οφ τηισ δεφινιτιον ισ τηατ τηε σαmε οπερατορ ρεπρεσεντσ διφφερεντ
φυνχτιοναλιτψ ιν διφφερεντ χοντεξτσ σο ασ το βεηαϖε σενσιβλψ φορ βοτη σιmπλε τψπεσ ανδ
χοmπλεξ οβϕεχτσ.
Τηε λανγυαγε Dεε ισ σλιγητλψ διφφερεντ: τηε = οπερατορ mεανσ σηαλλοω εθυαλιτψ φορ σιmπλε
τψπεσ ανδ σεmαντιχ εθυαλιτψ φορ υσερ−δεφινεδ χλασσεσ (ωιτη τηε ρεσπονσιβιλιτψ φορ
ιmπλεmεντινγ τηε = οπερατιον λψινγ ωιτη τηε υσερ ∇ νο δεφαυλτ ισ προϖιδεδ). Σινχε
σηαλλοω εθυαλιτψ χορρεσπονδσ το σεmαντιχ εθυαλιτψ φορ σιmπλε τψπεσ, ιτ ισ mορε χονσιστεντ
τηαν Σmαλλταλκ. Τηε πριχε ιτ παψσ, τηουγη, ισ τηατ τηε = οπερατορ ισ βψ δεφαυλτ υνδεφινεδ
φορ υσερ−δεφινεδ τψπεσ. Dεε προϖιδεσ α ρουτινε χαλλεδ σαmε, ωηιχη mαψ βε ινηεριτεδ
φροm α πρεδεφινεδ Ανψ χλασσ, το χηεχκ φορ ιδεντιτψ.
Wε ηαϖε δελιβερατελψ ρεστριχτεδ τηε δισχυσσιον ηερε το λανγυαγεσ τηατ ηαϖε αττεmπτεδ το
αχηιεϖε α δεγρεε οφ σιmπλιχιτψ ανδ υνιφορmιτψ βψ νοτ συππορτινγ ιmmεδιατε οβϕεχτ
ϖαριαβλεσ ∇ ϖαριαβλεσ ωηερε τηε οβϕεχτ ισ στορεδ διρεχτλψ, ινστεαδ οφ α ρεφερενχε το ιτ. Ιν
λανγυαγεσ προϖιδινγ ιmmεδιατε ϖαριαβλεσ (συχη ασ Χ++ ανδ Ειφφελ), τηε ωηολε ισσυε
βεχοmεσ χονσιδεραβλψ mορε χοmπλεξ ανδ χονφυσινγ. Τηισ χαν βε σεεν ιν Χ++ βψ τηε
ιmπορτανχε οφ τηε ορτηοδοξ χανονιχαλ χλασσ φορm [2, π.38], α λανγυαγε ιδιοm τηατ τελλσ
τηε υσερ το ρεδεφινε τηε χοmπιλερ−προϖιδεδ ϖερσιονσ οφ χονστρυχτιον ανδ ασσιγνmεντ το
αϖοιδ τηε ασσοχιατεδ ινχορρεχτ δεφαυλτ σεmαντιχσ. Ιν Ειφφελ, τηε λανγυαγε δεφινιτιον ηασ το
προϖιδε ταβλεσ ωιτη αλλ ποσσιβλε χοmβινατιονσ οφ ιmmεδιατε (εξπανδεδ ιν Ειφφελ
τερmινολογψ) ανδ ρεφερενχε ϖαριαβλεσ φορ ασσιγνmεντσ ανδ εθυαλιτψ χοmπαρισονσ, ανδ
σπεχιφιεσ τηε σεmαντιχσ φορ εϖερψ χασε σεπαρατελψ [9, π.317 ανδ π.336] ∇ τηε ωορστ χασε
σχεναριο οφ σπεχιαλ χασεσ ιν α λανγυαγε.
Wε ωιλλ νοτ αττεmπτ το ινχλυδε τηεσε χονστρυχτσ ιν ουρ δισχυσσιον. Ινστεαδ, ωε διρεχτ ουρ
αττεντιον βαχκ το τηοσε λανγυαγεσ ωηιχη σηοω σοmε ηοπε οφ αχηιεϖινγ σιmπλιχιτψ ανδ
υνιφορmιτψ ∇ λανγυαγεσ τηατ δο νοτ συππορτ ιmmεδιατε ϖαριαβλεσ.
5 . INTERACTIONS
Wε ηαϖε σεεν τηατ ιντεραχτιονσ βετωεεν τηε οβϕεχτ mοδελ, οβϕεχτ χρεατιον ανδ εθυαλιτψ
χαυσε προβλεmσ τηατ φορχε υσ το δεφινε σπεχιαλ χασεσ φορ ονε ορ mορε λανγυαγε χονστρυχτσ.
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Ιφ σιmπλε τψπεσ αρε δεφινεδ το βε διφφερεντ φροm οβϕεχτσ, ωε δυπλιχατε δατα στοραγε
mεχηανισmσ, ηαϖε διστινχτιονσ ιν τηε σεmαντιχσ οφ παραmετερ πασσινγ ανδ διφφιχυλτιεσ ιν
φινδινγ α υνιφιεδ φορm το ηανδλε πολψmορπηισm οϖερ βοτη τψπεσ οφ δατα.
Ιφ σιmπλε τψπεσ αρε δεφινεδ ασ οβϕεχτσ, σπεχιαλ χασεσ mυστ βε ιντροδυχεδ ιν τηε οβϕεχτ
χρεατιον mεχηανισm το ενσυρε τηε χονϖενιεντ υσε οφ σιmπλε τψπεσ ανδ ιν τηε δεφινιτιον οφ
εθυαλιτψ.
Βοτη σολυτιονσ αρε νοτ ιδεαλ βεχαυσε τηεψ ιντροδυχε δεφινιτιονσ τηατ σεεm αρβιτραρψ ατ τηε
λογιχαλ mοδελ λεϖελ. Τηε νεξτ σεχτιον ιντροδυχεσ αν αλτερνατιϖε τηατ δεαλσ ωιτη τηεσε ισσυεσ
ιν α mορε χονσιστεντ ανδ υνιφιεδ mαννερ.
6 . MANIFEST CLASSES
Wε σταρτ βψ δεφινινγ α νεω χονχεπτ φορ τηε λανγυαγε: mανιφεστ χλασσεσ. Wε διστινγυιση
τηεσε φροm νορmαλ χλασσεσ βψ ρεφερρινγ το τηοσε ασ χονστρυχτορ χλασσεσ. Τηεσε τωο κινδσ
οφ χλασσεσ διφφερ ιν τηε ωαψ τηειρ οβϕεχτσ χοmε ιντο εξιστενχε. Χονστρυχτορ χλασσεσ αρε
τηοσε ωιτη ωηιχη ωε αρε φαmιλιαρ φροm mοστ οβϕεχτ−οριεντεδ λανγυαγεσ. Ινιτιαλλψ, νο οβϕεχτσ
οφ τηεσε χλασσεσ εξιστ. Τηεψ χαν βε χρεατεδ βψ εξεχυτινγ α χονστρυχτ ινστρυχτιον ωηιχη
χρεατεσ τηε οβϕεχτ ανδ εξεχυτεσ α χονστρυχτορ ρουτινε δεφινεδ ιν τηε χλασσ. Μανιφεστ χλασσεσ
ον τηε οτηερ ηανδ δεφινε τηειρ οβϕεχτσ βψ ενυmερατιον. Αλλ ποσσιβλε οβϕεχτσ οφ τηεσε
χλασσεσ αρε αυτοmατιχαλλψ χρεατεδ ατ σψστεm σταρτυπ, ανδ τηε χλασσ δεφινεσ ιδεντιφιερσ βψ
ωηιχη τηεσε οβϕεχτσ χαν βε ρεφερενχεδ. Σο ινστεαδ οφ προϖιδινγ α χονστρυχτιον mετηοδ φορ
οβϕεχτσ, mανιφεστ χλασσεσ προϖιδε τηε οβϕεχτσ τηεmσελϖεσ. Νο αδδιτιοναλ οβϕεχτσ χαν βε
χρεατεδ ατ ρυντιmε.
Τηε χλασσεσ Ιντεγερ ανδ Βοολεαν, φορ εξαmπλε, αρε mανιφεστ χλασσεσ. Αλλ τηειρ οβϕεχτσ
αυτοmατιχαλλψ εξιστ, ανδ ρεφερενχεσ αρε προϖιδεδ το αλλοω αχχεσσ. Τηε σψmβολ 3, φορ
εξαmπλε, ισ α χονσταντ ρεφερενχε το τηε οβϕεχτ ρεπρεσεντινγ τηε ιντεγερ τηρεε.
Τηισ αππροαχη ηασ, οφ χουρσε, σιmιλαριτιεσ ωιτη τηε σολυτιονσ ιν Σmαλλταλκ ανδ Dεε. Τηε
διφφερενχε, ηοωεϖερ, ισ τηατ νοω τηε διστινχτιον ισ mαδε ατ τηε λογιχαλ λεϖελ. Τηε οβϕεχτ
mοδελ εξπλιχιτλψ ρεχογνισεσ τηεσε τωο διφφερεντ τψπεσ οφ χλασσ, ανδ διφφερενχεσ βετωεεν
νυmβερσ ανδ χοmπλεξ οβϕεχτσ χαν βε υνδερστοοδ ατ τηε λογιχαλ λεϖελ. Τηεψ χεασε το βε
ανοmαλιεσ ορ σπεχιαλ χασεσ ατ α τεχηνιχαλ λεϖελ. Τηισ ρεδυχεσ τηε δανγερ οφ
mισυνδερστανδινγσ ον τηε σιδε οφ τηε προγραmmερ.
Ονε εφφεχτ οφ τηε δεφινιτιον τηατ νο οβϕεχτσ οφ mανιφεστ χλασσεσ χαν βε χρεατεδ ατ ρυντιmε ισ
τηατ τηεψ χαννοτ βε χλονεδ. Τηισ ενσυρεσ, φορ ινστανχε, τηατ ονλψ ονε οβϕεχτ ρεπρεσεντινγ
τηε ιντεγερ 42 χαν εξιστ. Εθυαλιτψ φορ mανιφεστ χλασσεσ χαν τηυσ βε δεφινεδ ασ ιδεντιτψ
(σινχε ιτ ισ γυαραντεεδ το βε εθυιϖαλεντ το σεmαντιχ εθυαλιτψ).
Τηισ διστινχτιον, εσπεχιαλλψ τηε διφφερενχε βετωεεν τηισ αππροαχη ανδ τηατ τακεν ιν
Σmαλλταλκ, mαψ σεεm mινορ. Τηερε αρε, ηοωεϖερ, διφφερενχεσ τηατ χουλδ βε βενεφιχιαλ. Φιρστ
οφ αλλ, σινχε τηε διφφερενχε τηατ εξιστσ ιν πραχτιχε ηασ βεεν ελεϖατεδ το τηε λογιχαλ mοδελ ανδ
χαν βε εξπλαινεδ ιν τηε αππροπριατε τερmσ, τηερε ισ νο λονγερ ανψ νεεδ το δεσχενδ το τηε
λεϖελσ οφ ιmπλεmεντατιον ορ mαχηινε ρεπρεσεντατιον το εξπλαιν ωηψ, φορ ινστανχε, υσινγ τηε
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ωρονγ εθυαλιτψ οπερατορ mιγητ λεαδ το συρπρισινγ ρεσυλτσ (ασ, φορ ινστανχε, τηε == οπερατορ
αππλιεδ το νυmβερσ ιν Σmαλλταλκ mιγητ δο).
Αν ιmπορταντ ασπεχτ οφ τηισ mοδελ ισ τηε σεπαρατιον οφ χονχεπτσ (αν ιmπροϖεmεντ ιν
ορτηογοναλιτψ): ιmπλιχιτ χρεατιον ισ σεπαρατεδ φροm πρεδεφινεδ τψπεσ, λεαϖινγ τηε
ποσσιβιλιτψ οφ τηε χοmβινατιον οφ ιmπλιχιτ χρεατιον ανδ υσερ−δεφινεδ τψπεσ. Τηισ ισ
δισχυσσεδ φυρτηερ ιν τηε νεξτ σεχτιον.
Τηε λανγυαγε Βλυε (δεσχριβεδ ιν [8]) ιmπλεmεντσ τηε mανιφεστ χλασσ χονχεπτ. Βλυε υσεσ α
υνιφιεδ οβϕεχτ mοδελ, ωηερε αλλ δατα αρε χονσιδερεδ οβϕεχτσ. Τηρουγη τηε ιντροδυχτιον οφ
mανιφεστ χλασσεσ ανδ τηε εξχλυσιϖε υσε οφ ρεφερενχε ϖαριαβλεσ, ωε χαν δεφινε τηε = οπερατορ
το αλωαψσ ρεπρεσεντ ιδεντιτψ. Τηισ ωορκσ ασ εξπεχτεδ φορ σιmπλε τψπεσ σινχε mανιφεστ
χλασσεσ χαννοτ βε χρεατεδ ορ χλονεδ ατ ρυντιmε. Φορ χοmπλεξ οβϕεχτσ, ιδεντιτψ ισ τηε δεσιρεδ
εθυαλιτψ ιν mανψ χασεσ (σινχε αλλ οβϕεχτσ αρε ρεφερενχεδ ινδιρεχτλψ ανδ ασσιγνmεντ δοεσ νοτ
δυπλιχατε τηε οβϕεχτ). Ιν τηοσε χασεσ ωηερε σεmαντιχ εθυαλιτψ ισ διφφερεντ φροm ιδεντιτψ, αν
εθυαλ ρουτινε mαψ βε δεφινεδ ιν τηε χλασσ. Τηισ ρουτινε ισ ιν νο ωαψ σπεχιαλ ∠ ιτ ισ α
νορmαλ ιντερφαχε ρουτινε οφ α υσερ−δεφινεδ χλασσ. Τωο οβϕεχτσ χαν τηεν βε χοmπαρεδ ασ ιν
τηε φολλοωινγ χοδε εξαmπλε:
ιφ α.εθυαλ(β) τηεν
...
ενδ ιφ

Τηε αδϖανταγε οφ τηισ δεφινιτιον ισ χονσιστενχψ: Τηε εθυαλ οπερατορ (=) ηασ τηε σαmε
mεανινγ ιν εϖερψ χοντεξτ, ωηιλε σεmαντιχ εθυαλιτψ, ωηιχη ισ ινηερεντλψ χοντεξτ σπεχιφιχ, ισ
ινϖοκεδ τηρουγη α υσερ−δεφινεδ ναmε.
Νοτε τηατ τηε διστινχτιον βετωεεν mανιφεστ ανδ χονστρυχτορ χλασσεσ ισ α χονχεπτυαλ
διφφερενχε, νοτ α τεχηνιχαλ ονε, ανδ τηατ ιτ ισ ον α χλασσ βασισ ανδ νοτ ον α ϖαριαβλε βασισ. Ιν
τηισ ρεσπεχτ ιτ διφφερσ γρεατλψ φροm τηε ιmmεδιατε στοραγε/ρεφερενχε στοραγε διστινχτιον ιν
οτηερ λανγυαγεσ. Ουρ διστινχτιον ινφλυενχεσ ηοω οβϕεχτσ χοmε ιντο εξιστενχε ανδ τηυσ ισ α
σεmαντιχ δεφινιτιον. Ιτ ισ δεφινεδ ιν τηε χλασσ, ωηιχη αλρεαδψ ηολδσ σεmαντιχ ινφορmατιον
αβουτ τηε χλασσ ανδ οβϕεχτσ οφ τηατ χλασσ. Τηερε χαν νεϖερ βε χονφυσιον οϖερ ηοω α ϖαριαβλε
χαν βε αχχεσσεδ, ωηετηερ ρεχυρσιϖε στρυχτυρεσ αρε ποσσιβλε ορ ωηεν οβϕεχτσ αρε δυπλιχατεδ,
ασ τηερε οφτεν ισ ωιτη τηε δυπλιχατε στοραγε mοδελ. Αλλ οβϕεχτσ αρε στιλλ αχχεσσεδ ιν α
υνιφορm mαννερ.
7 . ENUMERATIONS
Μανιφεστ χλασσεσ ηαϖε ανοτηερ ποσιτιϖε εφφεχτ: τηρουγη υσερ−δεφινεδ mανιφεστ χλασσεσ τηε
προγραmmερ χαν προϖιδε ενυmερατιονσ. Ιν mανψ λανγυαγεσ, ενυmερατιονσ δο νοτ θυιτε φιτ
ιντο τηε οβϕεχτ mοδελ. Σοmε λανγυαγεσ ηαϖε τηερεφορε δεχιδεδ νοτ το ινχλυδε ενυmερατιονσ
ατ αλλ. Ιν Χ++, ονε οφ τηε φεω οβϕεχτ−οριεντεδ λανγυαγεσ τηατ συππορτσ ενυmερατιονσ, τηεψ
αρε δεφινεδ βψ α χονστρυχτ χοmπλετελψ σεπαρατε φροm χλασσεσ ανδ οβϕεχτσ.
Ενυmερατιον χλασσεσ ιν Βλυε (υσερ−δεφινεδ mανιφεστ χλασσεσ) δεφινε τηε οβϕεχτσ βψ
ενυmερατινγ τηεm ιν τηε χλασσ δεφινιτιον. Ατ ρυντιmε, τηεσε ενυmερατιον οβϕεχτσ δο νοτ
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νεεδ το βε χρεατεδ − τηεψ αυτοmατιχαλλψ εξιστ τηρουγη τηε δεφινιτιον ιν τηε χλασσ. Ιφ, φορ
ινστανχε, αν ενυmερατιον χλασσ Χολουρ δεφινεσ τηρεε ϖαλυεσ ρεδ, γρεεν, βλυε, τηεν τηρεε
οβϕεχτσ αρε χρεατεδ ανδ τηε ιδεντιφιερσ ρεδ, γρεεν ανδ βλυε αρε χονσταντ ρεφερενχεσ το τηεσε
οβϕεχτσ. Ιν Βλυε ενυmερατιον χλασσεσ ινηεριτ σοmε ρουτινεσ (συχη ασ πρεδ, συχχ, ορδ) φροm
αν αβστραχτ συπερχλασσ ενυmερατιον. Χυρρεντλψ νο φυρτηερ ρουτινεσ χαν βε δεφινεδ βψ τηε
υσερ φορ ενυmερατιον χλασσεσ. Wηετηερ α λανγυαγε χουλδ βε δεφινεδ ωηερε υσερ−δεφινεδ
mανιφεστ χλασσεσ χαν ηαϖε υσερ−δεφινεδ mετηοδσ ωαρραντσ φυρτηερ ινϖεστιγατιον.
8 . STRINGS
Αν ιντερεστινγ χασε το ινϖεστιγατε ισ τηε ηανδλινγ οφ τηε χλασσ Στρινγ ιν τηισ χοντεξτ.
Προγραmmερσ χοmινγ φροm ολδερ λανγυαγεσ τενδ το γρουπ στρινγσ ωιτη χοmπλεξ οβϕεχτσ, νοτ
ωιτη σιmπλε τψπεσ (τηισ ισ εσπεχιαλλψ τρυε φορ στρινγ οβϕεχτσ τηατ χαν γροω ανδ σηρινκ
δψναmιχαλλψ). Τηισ γρουπινγ ισ βασεδ ον τηε κνοωλεδγε οφ ηοω τηοσε δατα τψπεσ αρε
στορεδ: σινχε α στρινγ οφ τηισ κινδ χαννοτ βε στορεδ ον α σταχκ, ιτ ισ χονσιδερεδ α χοmπλεξ
οβϕεχτ. Τηε γρουπινγ ισ βασεδ πυρελψ ον τεχηνιχαλ χονσιδερατιονσ ανδ ηασ νο ϕυστιφιχατιον
ιν τηε λογιχαλ mοδελ.
Ιν Βλυε, στρινγσ αρε, ιν φαχτ, mανιφεστ χλασσεσ. Τηε ρεασον λιεσ ιν τηε ωαψ ωε τηινκ αβουτ
εθυαλιτψ.
Στρινγ λιτεραλσ, συχη ασ ∀Τηισ ισ α στρινγ∀ χαν βε ιντερπρετεδ ιν τωο διφφερεντ ωαψσ: τηεψ
χαν βε δεφινεδ ασ χονστρυχτορσ φορ στρινγ οβϕεχτσ (Dεε υσεσ τηισ αππροαχη) ορ ασ χονσταντ
ρεφερενχεσ το στρινγ οβϕεχτσ (ι.ε. mανιφεστ οβϕεχτσ ασ ιν Βλυε).
Τηε mαιν αργυmεντ φορ ϖιεωινγ τηεm ασ mανιφεστ οβϕεχτσ ισ τηατ ωε τενδ το ρεγαρδ τωο
στρινγσ mαδε υπ οφ τηε σαmε χηαραχτερσ ασ βεινγ τηε σαmε. Χονσιδερ:
ναmε := ∀Λεαη∀
ιφ ναmε = ∀Λεαη∀ τηεν
...
ενδ ιφ

Ιντυιτιϖελψ, ωε ωουλδ ασσυmε τηε χονδιτιον ιν τηε ιφ στατεmεντ το εϖαλυατε το τρυε. Ιν ουρ
mινδ, τηερε ισ ονλψ ονε στρινγ ∀Λεαη∀ ∠ ωε τψπιχαλλψ δο νοτ ρεγαρδ τωο οφ τηοσε στρινγσ ασ
διφφερεντ. (Τηισ ισ φυνδαmενταλλψ διφφερεντ φροm οτηερ κινδσ οφ οβϕεχτσ: ωε αλλ κνοω τηατ,
φορ ινστανχε, τωο πεοπλε, εϖεν τηουγη τηεψ ηαϖε τηε σαmε φιρστ ναmε ανδ τηε σαmε λαστ
ναmε, χαν στιλλ βε τωο διφφερεντ πεοπλε!)
Φορ τηισ ρεασον, τηε χλασσ ∀Στρινγ∀ ισ α mανιφεστ χλασσ; αλλ στρινγσ λογιχαλλψ εξιστ, ανδ στρινγ
λιτεραλσ αρε ρεφερενχεσ το τηοσε στρινγ οβϕεχτσ. Αν εφφεχτ οφ τηισ δεφινιτιον ισ τηατ στρινγσ
mυστ βε ιmmυταβλε. Τηε Βλυε στρινγ χλασσ δεφινεσ νο προχεδυρεσ τηατ χηανγε τηε στρινγ. Ιφ
φορ εξαmπλε, τηε χηαραχτερσ ιν α στρινγ αρε το βε χονϖερτεδ το υππερ χασε, Βλυε υσεσ α
φυνχτιον, ασ σηοων ιν τηισ εξαmπλε:
χοmmανδ := χοmmανδ.τοΥππερ
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Τηε ρουτινε ∀τοΥππερ∀ ισ α φυνχτιον τηατ ρετυρνσ α ρεφερενχε το α διφφερεντ στρινγ. Εθυαλλψ,
αλλ οτηερ στρινγ mανιπυλατιον ρουτινεσ, ωηιχη αρε τψπιχαλλψ δεφινεδ ασ προχεδυρεσ ιν οτηερ
λανγυαγεσ, αρε δεφινεδ ασ φυνχτιονσ ιν Βλυε.
Τηισ δοεσ νοτ προηιβιτ τηε χοmπιλερ φροm περφορmινγ οπτιmισατιονσ το ελιmινατε υν−
νεχεσσαρψ στρινγ χοπιεσ.
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Φιγυρε 2: Ινηεριτανχε εξαmπλε

9 . INHERITANCE
Σο φαρ, εϖερψτηινγ σουνδσ γοοδ. Wε ηαϖε ρεmοϖεδ σοmε σιγνιφιχαντ ινχονσιστενχιεσ ανδ
ιντροδυχεδ α νεω ωαψ το δεφινε ενυmερατιονσ. Βυτ το λεαϖε ιτ ατ τηατ ωουλδ νοτ τελλ τηε
ωηολε στορψ. Το χοmπλετε τηε πιχτυρε, ωε ηαϖε το δισχυσσ α ρεmαινινγ προβλεm ωιτη τηισ
αππροαχη: ινηεριτανχε.
Ιν ιντροδυχινγ mανιφεστ χλασσεσ, ωε ηαϖε, ιν φαχτ, ιντροδυχεδ (ορ νοτ ρεmοϖεδ) ανοτηερ
σπεχιαλ χασε: υσερσ χαννοτ ινηεριτ φροm mανιφεστ χλασσεσ. Wε χλαιm τηατ α σιmπλε δατα ιτεm
ισ α (mανιφεστ) οβϕεχτ. Τηερε δοεσ νοτ σεεm το βε α γοοδ ρεασον το προηιβιτ α προγραmmερ
φροm ινηεριτινγ φροm ιτσ χλασσ. Ψετ ιν Βλυε, ινηεριτινγ φροm mανιφεστ χλασσεσ ισ νοτ ποσσιβλε.
Τηισ προβλεm ισ νοτ σπεχιφιχ το ουρ δεφινιτιον οφ mανιφεστ χλασσεσ. Ιτ ισ α προβλεm τηατ
αφφεχτσ αλλ σολυτιονσ τρψινγ το ινχορπορατε σιmπλε τψπεσ ιντο αν οβϕεχτ mοδελ. Wε υσε τηε
mανιφεστ χλασσ mοδελ ιν ουρ δισχυσσιον, βυτ αλλ αργυmεντσ εθυαλλψ αππλψ το οτηερ
αππροαχηεσ.
Το δισχυσσ ινηεριτανχε, ωε υσε αν εξαmπλε φροm [6]: τηε χλασσεσ Ρεαλ ανδ
ΦορmαττεδΡεαλ. Ασσυmε ωε ηαϖε α βυιλτιν χλασσ Ρεαλ ανδ ωε ωαντ το δεριϖε α χλασσ
ΦορmαττεδΡεαλ τηατ αδδσ α φορmατ φιελδ ανδ α ρουτινε σετΦορmατ το τηε Ρεαλ χλασσ
(φιγυρε 2). Τηισ χουλδ βε υσεδ το σπεχιφψ ουτπυτ φορmαττινγ. Ασσυmε φυρτηερ τηατ ωε ηαϖε
α ϖαριαβλε φρ οφ τηισ χλασσ. Wε χαν ωριτε φρ.σετΦορmατ το αχχεσσ τηε ρουτινε ορ
φρ.φορmατ το αχχεσσ τηε φιελδ (ιφ τηε λανγυαγε ανδ τηε χλασσ αλλοωσ υσ αχχεσσ το τηισ δατα
ιτεm). Βυτ ηοω δο ωε αχχεσσ τηε ϖαλυε?
Τηε ανσωερ ισ τηατ τηερε ισ νο αχχεσσ ρουτινε φορ τηε ϖαλυε ∇ τηε οβϕεχτ ιτσελφ ρεπρεσεντσ
τηε ϖαλυε. Χονσιδερ τηε ιντεγερ οβϕεχτ 5. Τηε χλασσ Ιντεγερ δοεσ νοτ δεφινε α φιελδ τηατ
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ηολδσ τηε ϖαλυε 5. Τηε χλασσ δοεσ νοτ, ιν φαχτ, δεφινε ανψ ιντερναλ δατα. Τηε οβϕεχτ
ρεπρεσεντσ τηε ϖαλυε βψ ιτσ ιδεντιτψ. Ιτ ισ τηε 5−οβϕεχτ. Ιτσ ϖαλυε ισ νοτ δεφινεδ βψ σοmε
ιντερναλ στοραγε, βυτ σιmπλψ βψ ιτσ ρελατιονσηιπ το οτηερ οβϕεχτσ: ωηεν τηε αδδ mετηοδ ισ
χαλλεδ ωιτη τηε 2−οβϕεχτ ασ α παραmετερ, ιτ ρετυρνσ τηε 7−οβϕεχτ. Τηε 5−οβϕεχτ ρεπρεσεντσ τηε
ϖαλυε 5 βψ ιδεντιτψ.
Αχχορδινγλψ τηε 5.0−οβϕεχτ ρεπρεσεντσ τηε ρεαλ ϖαλυε βψ ιδεντιτψ, ανδ τηε σαmε σηουλδ βε
τρυε φορ ΦορmαττεδΡεαλ οβϕεχτσ. Χονσιδερ τηε φολλοωινγ ϖαριαβλεσ:
ϖαρ
ξ : ΦορmαττεδΡεαλ
ψ : ΦορmαττεδΡεαλ

Το δο χαλχυλατιονσ, ωε σηουλδ βε αβλε το ωριτε ξ+ψ, νοτ σοmετηινγ λικε
ξ.ϖαλυε+ψ.ϖαλυε.
Τηισ, ηοωεϖερ, δοεσ νοτ φιτ ιν ωιτη ουρ mοδελ οφ mανιφεστ χλασσεσ ατ αλλ. Ιν ορδερ το
υνδερστανδ τηε προβλεm, ωε φιρστ χονσιδερ α νον−mανιφεστ εξαmπλε. Ασσυmε α χλασσ
Στυδεντ ινηεριτσ φροm χλασσ Περσον. Wηεν ωε ηαϖε α στυδεντ οβϕεχτ (σαψ ϑοην
Σmιτη), ωε χαν αλσο ρεγαρδ τηατ οβϕεχτ ασ α περσον (ωε ασσυmε τηατ ινηεριτανχε εσταβλισηεσ
α συβτψπε ρελατιονσηιπ). Τηε ιmπορταντ τηινγ ισ τηατ, αλτηουγη α στυδεντ ϑοην Σmιτη
εξιστσ ανδ α περσον ϑοην Σmιτη εξιστσ, ωε δο νοτ χρεατε τωο οβϕεχτσ. ϑοην Σmιτη ισ
χρεατεδ ονχε, ανδ τηε οβϕεχτ ρεπρεσεντσ ατ τηε σαmε τιmε τηε στυδεντ ανδ τηε περσον
(δεπενδινγ ον τηε χοντεξτ). Τηισ ιδεντιτψ ισ χρυχιαλ φορ ουρ προγραmσ το ωορκ.
Νοω χονσιδερ Ρεαλ ανδ ΦορmαττεδΡεαλ. Σινχε τηεψ αρε mανιφεστ χλασσεσ, αλλ οβϕεχτσ αρε
ιmπλιχιτλψ χρεατεδ. Βυτ ιφ τηατ ισ σο, α 5.0−οβϕεχτ ωιλλ βε χρεατεδ φορ Ρεαλ ανδ ανοτηερ 5.0−
οβϕεχτ φορ ΦορmαττεδΡεαλ. Ρατηερ τηαν ηαϖινγ ονε οβϕεχτ ωιτη τωο ϖιεωσ, ωε ηαϖε τωο
οβϕεχτσ. Wε χαννοτ αλλοω τηισ ∇ ιτ φυνδαmενταλλψ ϖιολατεσ τηε γενεραλλψ αχχεπτεδ χονχεπτ
οφ ινηεριτανχε.
Wε χουλδ τρψ το αδϕυστ ουρ δεφινιτιον οφ mανιφεστ χλασσεσ. Wε χουλδ σαψ τηατ, ωηερε
συβχλασσεσ εξιστ, αλλ οβϕεχτσ αρε χρεατεδ οφ τηε συβχλασσ, νοτ οφ τηε συπερχλασσ. Ιν τηατ
σενσε, αλλ ρεαλσ ωουλδ βε φορmαττεδ ρεαλσ. Α υσερ ϕυστ δοεσ νοτ ηαϖε αχχεσσ το τηε φορmατ
παρτ ιφ τηε οβϕεχτ ισ αχχεσσεδ τηρουγη α ϖαριαβλε οφ τψπε Ρεαλ. Τηισ ισ χονσιστεντ ωιτη ουρ
ιδεα οφ ινηεριτανχε, βυτ ιτ δοεσ νοτ ωορκ ειτηερ. Ιφ, φορ εξαmπλε, τωο συβχλασσεσ ινηεριτ
φροm Ρεαλ, ωε στιλλ ηαϖε το χρεατε ρεαλσ τωιχε ανδ ηαϖε τηε σαmε ιδεντιτψ προβλεm.
Τηε χονχλυσιον οφ τηισ ισ: mανιφεστ χλασσεσ ανδ ινηεριτανχε σιmπλψ δο νοτ γο τογετηερ.
Ιτ ισ ιmπορταντ το εmπηασισε τηατ τηισ ισ νοτ α προβλεm οφ ουρ δεφινιτιον οφ mανιφεστ
χλασσεσ ∠ ιτ ισ αν ινηερεντ προβλεm οφ σιmπλε τψπεσ ιν γενεραλ. Ιφ σιmπλε τψπεσ αρε νοτ
τρεατεδ ασ οβϕεχτσ, τηεν τηερε ισ νο θυεστιον οφ ινηεριτανχε ατ αλλ. Ιφ τηεψ αρε, τηεν τηεψ
φορm σοmε σπεχιαλ χασε.
Ιτ ισ αλσο ιmπορταντ το εmπηασισε τηατ τηε ρεασον τηεσε τωο χονχεπτσ δο νοτ ωορκ τογετηερ
ισ νοτ α mερε τεχηνιχαλ διφφιχυλτψ. Ουρ χονχλυσιον ισ τηατ ινηεριτανχε οφ σιmπλε τψπεσ δοεσ
νοτ ηαϖε α σενσιβλε mεανινγ. Τηε ρεασον ισ τηατ ινηεριτανχε ισ χονχερνεδ ωιτη αττριβυτεσ

− 12 −

(φιελδσ ανδ ρουτινεσ) ωηερεασ σιmπλε τψπεσ υσε ιδεντιτψ ασ α δετερmινινγ φαχτορ. Ιδεντιτψ
χαννοτ βε ινηεριτεδ.
Α χονσολατιον ιν τηισ ρεαλισατιον τηατ σοmε κινδ οφ σπεχιαλ χασε ισ νεεδεδ ισ τηατ τηε
χονχεπτ οφ mανιφεστ τψπεσ γιϖε υσ α mεανσ το εξπρεσσ τηισ ρυλε ατ α χονχεπτυαλ λεϖελ.
Ινστεαδ οφ πρετενδινγ τηατ σιmπλε οβϕεχτσ αρε οβϕεχτσ λικε αλλ οτηερσ, ανδ τηεν ιντροδυχινγ
αν αρβιτραρψ εξχεπτιον, ωε χαν αδδ τηε (σεmαντιχ) ρυλε: Μανιφεστ χλασσεσ χαννοτ βε
ινηεριτεδ.
10.

CONCLUSION

Σιmπλε τψπεσ δο νοτ φιτ ιν ωελλ ωιτη τηε οβϕεχτ mοδελ οφ οβϕεχτ−οριεντεδ λανγυαγεσ. Ιτ ισ
φαϖουραβλε το ρεγαρδ σιmπλε τψπεσ ασ οβϕεχτσ ιν σοmε ρεσπεχτ, ωηιλε τηεψ αρε διφφερεντ
φροm οβϕεχτσ ιν οτηερ χοντεξτσ. Τηισ προβλεm τψπιχαλλψ λεαδσ το τηε νεχεσσιτψ το δεφινε
σπεχιαλ χασεσ ιν αρεασ οφ τηε λανγυαγε δεφινιτιον.
Wε ηαϖε ιντροδυχεδ τηε χονχεπτ οφ mανιφεστ χλασσεσ. Τηισ χονχεπτ mοϖεσ τηε νεχεσσαρψ
διστινχτιον το τηε λογιχαλ λεϖελ ανδ ρεmοϖεσ τηε νεεδ φορ σπεχιαλ χασεσ φορ σινγλε χονστρυχτσ.
Ιτ αλσο αλλοωσ τηε σεαmλεσσ ινχλυσιον οφ ενυmερατιονσ ιντο τηε οβϕεχτ mοδελ. Wε ηαϖε αλσο
αργυεδ τηατ τηε χονχεπτ οφ ινηεριτανχε φροm σιmπλε τψπεσ δοεσ νοτ ηαϖε α σενσιβλε mεανινγ
ιν προγραmmινγ λανγυαγεσ.
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