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1 Introducció

Dissenyar classes correctament és una de les parts més dif́ıcils del procés de desenvolupament de software.
Per axiò és bo tenir a l’abast de la mà un decàleg (en aquest cas, 11) de consells per intentar dissenyar
millors classes.

Això només és una petita introducció: el tema és complicat, per això, més endavant, quan estudieu
enginyeria de software, us explicarem molts més mètodes (embolicats en forma dels anomenats patrons
de disseny) per dissenyar classes adequadament. El que us proposo avui és simplement un petit tast
per anar fent boca, o, si voleu, una recopilació dels consells que he anat donant a classe durant el
desenvolupament del tema de POO.

Enteneu bé aquests consells (o manaments) i després apliqueu-vos a l’hora de fer els problemes (i
l’examen).

Bon profit.

2 Els manaments del disseny de les classes

2.1 Selecció de les operacions. Responsabilitats

• El manament:

Comenceu el disseny d’una classe pensant quines han de ser les responsabilitats que ha de tenir
aquella classe (i.e., quins serveis ha d’oferir).

No ompliu les classes amb mil-i-una operacions que no usareu mai.

Per contra, no us oblideu de definir aquelles operacions que són o que poden ser necessàries per tal
de que la classe pugui oferir adequadament els serveis que li són propis.

• Reflexions:

– Abans de començar el disseny d’una classe s’ha de tenir clar quines responsabilitats ha de tenir
aquella classe. Aquestes responsabilitats han de ser naturals. Les operacions que s’hi assignin
aniran orientades a fer que la classe pugui complir les seves responsabilitats de manera també
natural.
Exemples:

∗ La classe ClassificacioEquip s’encarrega d’enregistrar la classificació d’un (no de molts)
equip. Les operacions que s’hi assignaran aniran orientades a donar un nom a aquell
equip, a afegir el resultat d’un partit que hagi jugat (i que, per tant, hagi fet modificar
la seva classificació) o a consultar els seus punts. Però no serà correcta una operació que
afegeixi un nou equip a un objecte d’aquesta classe o una altra que cerqui sobre un objecte
d’aquesta classe la classificació d’un determinat equip:
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· int getPunts(); CORRECTE
· void setNom(char nom[]); CORRECTE
· void getNom(char nom[]); CORRECTE
· void afegirEquip(char nom[]) INCORRECTE
ce.afegirEquip(nom);
Afegeix a l’objecte ClassificacioEquip ce un nou equip!!??

· int getPuntsUnEquip(char nom[]); INCORRECTE
npu=ce.getPuntsEquip(nom);
Obté els punts de l’equip de ce anomenat nom!!!??? No té sentit: ce només enregistra
dades d’UN equip!!

∗ La classe Persona modelitza un conjunt de dades d’una persona: nom, nif, edat, adreça,
telèfon i empresa per la qual treballa. Operacions per obtenir/modificar el nom, l’edat...
d’un objecte de la classe Persona tenen sentit. Però no té sentit associar a la classe
Persona una operació per saber el nombre de treballadors de l’empresa per la qual
treballa. Aquesta és una responsabilitat de la classe Empresa. Igualment, tampoc té sentit
associar a la classe Empresa una operació per esbrinar l’adreça d’un dels seus treballadors.
Simplement, no és la responsabilitat de la classe.

· void getAdreca(char adr[]); a la classe Persona CORRECTE
· int getNumTreballadors(); a la classe Empresa CORRECTE
· A l’inrevés: INCORRECTE

2.2 Selecció de les operacions. Famı́lies d’operacions

• El manament:

Tota classe ha de tenir definides operacions constructores, modificadores i consultores.

Addicionalment, una classe pot tenir definida una operació de sortida que mostri l’estat d’un objecte
en un instant determinat.

• Reflexions:

– Com ja hem dit abans, les operacions d’una classe han de reflectir les responsabilitats que de
manera natural es poden assignar a aquella classe.

– L’operació de sortida envia a un canal de sortida (habitualment el monitor, però també pot ser
a un fitxer) un text que representa el contingut de l’objecte. És habitual oferir aquesta operació
mitjançant la sobrecàrrega de l’operador << (i té la ventatja de disposar d’un operador
estàndar per la sortida de qualsevol classe). També podeu usar una operació normal (com
ara sortidaPersona();.
L’operació de sortida no és obligatòria, i, fins i tot, hi ha autors que s’hi oposen.
De tota manera, s’acostuma a incloure.

2.3 Selecció de les operacions. Operacions constructores

• El manament:

Tota classe ha de tenir almenys una operació constructora, que ha de fer tot el necessari per crear
de forma consistent un objecte d’aquella classe.

És possible que alguns dels atributs de l’objecte rebin un valor per defecte (si no es coneix el valor
que han de tenir aquells atributs en el moment de la construcció de l’objecte).

• Reflexions:
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– Penseu en quina informació ha de contenir un objecte acabat de crear. Incloeu aquesta
informació com a paràmetres de l’operació constructora.
Exemples:

∗ Un partit queda definit donant els equips que juguen i el resultat. Per tant, podem plantejar
la constructora següent per la classe Partit:

Partit p("Barcelona", "Madrid", 3, 3); CORRECTE

p és un partit entre els equips Barcelona i Madrid que ha acabat amb el resultat Barcelona,
3–Madrid, 3.

∗ Obtindreu una constructora incorrecta si afegiu algun paràmetre que contingui informació no
rellevant pels objectius de la classe:

Partit p("Barcelona", "Madrid", "Perez"); INCORRECTE

En aquest cas, el tercer paràmetre (“Perez”) pretén ser el nom de l’arbitre del partit.
Certament tots els partits han de tenir un àrbitre, però per la modelització que la classe
Partit fa d’un partit de futbol, el nom de l’àrbitre no ens interessa per a res (només els
equips i els gols de cadascun).

∗ Podria ser correcta una operació constructora que creés un partit de manera parcial (ex-
emple: només els equips i sense el resultat). La implementació de l’operació podria posar, pro-
visionalment, el resultat a 0–0.

Partit p("Barcelona", "Madrid"); Pot ser correcte

– Constructora per defecte. Habitualment, les classes solen incorporar una operació
constructora buida (s’anomena constructora per defecte).
Exemple: Partit p;

En aquest cas, els equips participants ni el resultat del partit p no estan encara definits i rebran
un valor per defecte (ex: equip local=””, equip visitant=””, gols locals=0, gols visitants=0).

– No hi pot haver dues operacions constructores amb el mateix nombre i tipus de paràmetres
(en cas contrari, hi hauria una ambigüitat).

2.4 Selecció de les operacions. Operacions modificadores

• El manament:

Totes les classes han de tenir alguna operació modificadora (si més no, l’operador d’assignació).

Aquestes operacions modifiquen l’estat d’un objecte de la classe (sovint modifiquen la informació
continguda per un objecte de la classe o hi afegeixen/eliminen components).

• Reflexions:

– Cal preguntar-se: de quina manera l’usuari de la classe voldrà modificar un objecte d’aquella
classe (d’acord a les responsabilitats que té la classe)? Cal definir operacions per permetre de
manera natural aquestes modificacions. A vegades convindrà fer això mitjançant operacions-
set. Altres vegades, però, aquestes operacions no seran adequades.
Exemples:

∗ La classe Partit modelitza un partit de futbol. Pot ser correcte definir operacions-set
per tal d’actualitzar els diferents elements que constitueixen un objecte de la classe Partit.

· void setEquip1(char nomequip[]); CORRECTE
· void setEquip2(char nomequip[]); CORRECTE
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· void setNGols1(int ng); CORRECTE
· void setNGols2(int ng); CORRECTE

∗ La classe ClassificacioEquip enregistra la classificació d’un equip determinat en un moment
determinat de la lliga. Aquesta classificació s’anirà construint a mesura que es vagin jugant par-
tits. Per tant, una operació modificadora imprescindible serà la que permetrà canviar la
classificació d’un equip com a conseqüència d’haver-se jugat un nou partit amb la partic-
ipació d’aquell equip:

void afegirPartit(Partit p); CORRECTE

∗ Per la mateixa classe ClassificacioEquip fóra incorrecte tenir operacions-set per tal
d’actualitzar individualment els elements que constitueixen la classificació d’un equip:
Aquests elements s’han d’actualitzar conjuntament com a conseqüència de la disputa d’un
partit.

· void setPuntsEquip(int npunts); INCORRECTE
· void setGolsFavor(int ngols); INCORRECTE

∗ Imaginem una classe Graf que modelitza aquesta estructura de dades. Podem tenir una
operació constructora que genera un graf buit amb n vèrtexos i una operació modificadora
que hi afegeix una aresta:

· Graf(int n); CORRECTE
· void afegirAresta(int i, int j); CORRECTE

Afegeix una aresta entre els vèrtexos i i j. Es podria considerar un paràmetre d’error per
si algun dels vèrtexos és incorrecte.

– C++ sobrecarrega per defecte l’operador d’assignació per qualsevol classe. Això vol dir dues
coses:

∗ Per qualsevol parell d’objectes a, b d’una classe definida en C++ podem fer: a=b;
∗ És possible que la sobrecàrrega que ofereix C++ d’aquest operador no sigui adient pels

nostres objectius. Si això fos aix́ı hauŕıem de sobrecarregar-lo nosaltres mateixos. De
totes maneres, a les classes dissenyades durant l’assignatura de MTP no cal que
sobrecarregueu l’operador =. Suposarem que el que ens ofereix C++ s’adequa a
les nostres necessitats.

2.5 Selecció de les operacions. Operacions consultores

• El manament:

Totes les classes han de tenir alguna operació consultora (si més no, l’operador de comparació per
igualtat: ==).

Aquestes operacions obtenen algun aspecte de l’estat d’un objecte de la classe.

• Reflexions:

– Utilitzeu operacions get per consultar els aspectes d’un objecte que corresponguin als serveis
que ha d’oferir aquell objecte (les seves responsabilitats). Assegureu-vos que no queda cap
servei sense la seva operació consultora corresponent.
Exemple:
La classe Partit ha de tenir operacions consultores per obtenir els noms del primer i del segon con-
trincants i també els gols de cadascun. Una classe que no tingui operacions que ens permetin
obtenir tota aquesta informació no estarà ben dissenyada.

int getGols1();
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int getGols1();

void getEquip1(char nom[]);

void getEquip2(char nom[]);

El conjunt de les quatre operacions: CORRECTE.

– Alguns serveis poden ser calculables a partir d’altres. En aquest cas, es pot optar per no posar
una operació consultora per cadascun.
Exemple:
Data getDataNaixement();

int getEdat()

Aquestes dues operacions per la classe Persona podrien ser redundants: si mantenim la
primera, la segona pot no ser necessària.
De tota manera, oferir totes dues operacions no és incorrecte.

– Sobrecarregueu l’operador == per cada classe que definiu.

2.6 Selecció de les operacions. Reusabilitat

• El manament:

Defineix una classe de manera prou general per tal que pugui ser usada per més programes (no
només per aquell que estàs dissenyant ara i al qual vols usar aquesta classe).

• Reflexions:

La reusabilitat és un element cabdal de la POO. És important, quan es defineix una classe, fer-ho
de tal manera que es pugui fer servir (sense cap o amb poques modificacions) en tants programes
com sigui possible.

Això és tant més cert com més útil sigui la classe definida (exemple: les classes Cadena o Data
són d’ús molt general i han de ser dissenyades tenint en compte la seva reutilització. La classe
ClassificacioEquip és d’ús més espećıfic i no requereix pensar tant en la seva reutilització.

Exemples:

– Si definim la classe Data, no hi posem només operacions per obtenir/modificar el dia, el mes i
l’any. Afegim-hi també operacions per calcular quants dies hi ha de diferència entre dues dates
i quina data s’obtindrà després d’afegir n dies a una data determinada. Fem-ho aix́ı fins i tot si
el programa que estem desenvolupant (i que necessita dates) no fa servir aquestes operacions.
D’aquesta manera, la classe Data serà més utilitzable.

∗ Classe Data únicament amb operacions get/set Dia/Mes/Any: No massa correcte
∗ Classe Data que, a més, afegeixi operacions per obtenir els dies de diferència entre dues

dates i d’altres.... Més correcta.

– Igualment, quan dissenyem la classe Cadena hem de pensar no només en les necessitats
d’un programa espećıfic sinó en altres més generals. Per exemple, inclourem l’operació
cercaSubcadena(Cadena sub); tot i que no sigui estrictament necessària per a un programa
concret.

2.7 Paràmetres de les operacions

• El manament:

Qualsevol dada que hagi de comunicar una operació d’una classe amb el programa que la crida ho
farà a través de paràmetres.
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Mai no escriurà aquella dada a un canal de sortida ni tampoc llegirà la dada d’un canal d’entrada.
En general, el codi de les operacions de les classes no contindrà crides a accions d’entrada/sortida

• Reflexions

– Les operacions d’una classe obtenen resultats per tal que els programes que les cridin els
puguin utilitzar. Com podrà un programa usar un resultat que una operació de la classe escrit
al monitor?
El mateix es pot dir de les dades d’entrada: Com podrà un programa donar una dada d’entrada
a una operació si l’operació l’agafa del teclat??
Exemples:

∗ Classe Persona:
void getEdat()
{
cout<<edat;

}

MOLT INCORRECTE
∗ Classe Persona:

int getEdat()
{
return edat;

}

CORRECTE
o bé:

void getEdat(int& ed)
{
ed=edat;

}

CORRECTE
∗ Classe Persona:

void setEdat()
{
cin>>edat;
}

MOLT INCORRECTE
∗ Classe Persona:

void setEdat(int ed)
{
edat=ed;
}

CORRECTE
– La regla de que el codi de les operacions d’una classe no ha de contenir crides a accions

d’entrada/sortida pot tenir algunes excepcions:
∗ Operació de sortida d’un objecte de la classe (vegeu més amunt)
∗ Classes que tenen com a responsabilitat precisament la interf́ıcie amb l’usuari
∗ En alguns casos, algunes classes poden admetre també (sense ser molt incorrecte) alguna

operació d’obtenció d’un objecte de la classe d’un canal d’entrada i en un determinat
format.
Exemple: La classe Cadena defineix una operació llegirCadena (char c); que inicialitza
una cadena amb la seqüència de caràcters llegits de l’entrada estàndar (fins trobar el
caràcter c). Habitualment, aquest tipus d’operacions són molt discutibles i s’han d’afegir
amb molta cautela.
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2.8 Paràmetres de les operacions (2)

• El manament:

Una operació no pot tenir com a paràmetres, els atributs que constitueixen l’estat d’un objecte
d’aquella classe.

• Reflexions:

Cal diferenciar molt bé entre els dos conceptes següents:

– L’estat d’un objecte: és tota aquella informació que defineix la identitat d’un objecte (o sigui,
tot allò que defineix un objecte com a entitat única).
Per exemple:

∗ L’estat d’un objecte de la classe Data ve donat pel dia, el mes i l’any.
∗ L’estat d’un objecte de la classe Persona ve donat pel seu nom, nif, adreça, edat....
∗ L’estat d’un objecte de la classe Partit ve donat pel nom dels dos equips contrincants i

els gols que ha marcat cadascun.
∗ L’estat d’un objecte de la classe ClassificacioEquip ve donat pel nom de l’equip, els

punts acumulats, els gols totals a favor, els gols totals en contra i els partits que ha jugat.

– Dades que necessita una operació per fer la seva feina/resultats calculats per una operació:
tota aquella informació que els usuaris d’una operació li han de comunicar o que reben com
a conseqüència de l’execució d’aquella operació. Les dades/resultats d’una operació solen ser
un subconjunt de l’estat de l’objecte.

Només les dades necessitades per una operació i/o els resultats que retorna poden ser paràmetres
d’aquella operació.

L’estat de l’objecte forma part del propi objecte i no cal passar-lo constantment com a paràmetre
de les operacions.

Exemples:

– Considerem la classe ClassificacioEquip i una operació per obtenir el nom de l’equip:

∗ void getNom(char nom[]); CORRECTE
Obté al paràmtre nom el nom de l’equip.

∗ void getNom(char nom[], int punts, Partit vpart[], int golsf, int golsc);
MOLT INCORRECTE
ce.getNom(nom,punts,vpart,golsf,golsc);

Estem passant com a paràmetres de l’operació tot l’estat de l’objecte. Aquest estat ja es
troba a ce (a la seva part privada). No l’hem de passar constantment. L’operació getNom
només està interessada per una petita part d’aquest estat: el nom. Això és l’únic que hem
de passar.

2.9 Especificació d’una operació. Prohibit referir-se a la part privada

• El manament:

L’especificació d’una operació no pot contenir cap referència a la part privada de la classe.

• Reflexions:

La POO fa una separació molt clara entre què ofereix una classe (especificació/interf́ıcie, situada a la
part pública de la classe ) i com ho ofereix (representació-implementació, situada a la part privada).
A aquesta separació (i a les seves conseqüències) se l’anomena de moltes maneres: abstracció,
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encapsulament, separació de nivells, ocultació d’informació... Ens ajuda a poder usar classes de
manera molt més abstracta sense preocupar-nos de com estan implementades internament i també
a modificar la representació d’una classe sense que els seus usuaris hagin de fer cap variació al seu
codi.

No és una exageració dir que la separació de nivells és una de les pedres més importants del fonament
de la POO i de l’enginyeria de software actual.

Per això cal respectar-la!!!. I per això l’especificació d’una classe no pot fer cap referència a la part
privada de la mateixa.

Exemples:

– La classe ClassificacioEquip està definida com segueix:

class ClassificacioEquip{

private:

char nom[40];
unsigned int punts;
unsigned int golsfavor;
unsigned int golscontra;
Partit vpar[100];
int npartits;

public:
ClassificacioEquip(char nom[]);
void getNom(char nom[]);
void afegirPartit(Partit p);
//....Mes operacions

};

Especifiquem l’operació afegirPartit (que afegeix un partit a la classificació d’un equip) de
la manera següent:
void afegirPartit(Partit p);

ceq.afegirPartit(p);

Post: El partit p s’ha posat a vpartit[npartits] i npartits s’ha incrementat en una unitat.
També s’han actualitzat els atributs punts, golsfavor i golscontra segons el resultat del
partit p.
MOLT INCORRECTE

– En la situació de l’exemple anterior, hauria sigut correcte una especificació de l’estil:
Post: S’ha afegit el partit p als partits que ha jugat l’equip que té per classificació ceq i s’han
actualitzat convenientment els punts, gols a favor i gols en contra d’aquest equip.
CORRECTE

2.10 Especificació d’una operació. Considerar situacions excepcionals i
errònies

• El manament:

Quan s’especifica una operació d’una classe cal considerar les situacions excepcionals i/o errònies
que es poden produir quan es crida aquella operació.
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• Reflexions:

Les especificacions han de ser completes i això implica que han de contenir el comportament de
l’operació davant d’una situació excepcional o errònia.

Tot i que més endavant descobrirem maneres millors de detectar aquestes situacions, de moment
les especificarem en forma de paràmetres de sortida o de resultats retornats per l’operació.

Exemple:

A la classe MaquinaBegudes l’operació reposarBegudes es pot especificar de dues maneres:

– void reposarBegudes(int tipus, int qtat);

mb.reposarBegudes(tipus.qtat);

Post: mb és la màquina que conté les mateixes begudes que mb’ a les que s’han afegit quantitat
ampolles del tipus tipus.
INCORRECTE

– bool reposarBegudes(int tipus, int quantitat)

b=mb.reposarBegudes(tipus,quantitat);

Post: mb és la màquina que conté les mateixes begudes que mb’ a les que s’han afegit quantitat
ampolles del tipus tipus i b=fals
Si tipus>4 o tipus < 1 mb=mb’ i b=cert
Si a mb’ no caben les quantitat d’ampolles addicionals, mb=mb’ i b=cert
CORRECTE

Els errors que es poden produir en cridar a l’operació s’han considerat en el segon cas.

• Una altra opció és posar precondicions més fortes que assegurin que cada cop que es crida a l’operació
es fa amb un estat que no dóna lloc a cap error. En tot moment s’ha de decidir per l’opció que
sigui més natural en aquell cas. En parlarem en cursos posteriors.

2.11 Disseny descendent en la implementació de les operacions

• El manament:

Implementeu elegantment les operacions d’una classe. Ajudeu-vos de la tècnica del disseny
descendent (afegint operacions privades) sempre que ho necessiteu.

• Reflexions:

Si la implementació d’una operació és complexa, o bé, si en aquella operació detecteu una
funcionalitat que pot ser útil en d’altres, ajudeu-vos de la tècnica del disseny descendent: O sigui,
delegueu aquelles parts més complexes o reutilitzables en operacions privades. Això ho podeu fer
tants cops com ho necessiteu.

Exemple:

La classe MaquinaBegudes té operacions que l’obligaran a distribuir una quantitat de diners en
diferents tipus de monedes (exemple: 3.50 euros en 7 monedes de 50 cèntims, per exemple). Aquest
procés de distribució apareix en dues operacions diferents:

– subministrarBegudaICanvi(...)

En aquest cas cal distribuir el canvi en les monedes que dispensa la màquina.

– reiniciarSeleccio(...)

Si l’usuari vol tornar a començar cal retornar-li els diners que havia inserit. Novament, la
quantitat inserida s’haurà de distribuir en monedes.
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El que farem serà definir una operació privada distribuirQtat(qtat, ndeu, nvint, ncinqua,
nun) que s’encarregarà de distribuir una quantitat qtat en ndeu monedes de 10 cèntims...

Amb això guanyarem:

– Codi més simple i elegant

– No repetició del mateix codi en dues operacions diferents.

(Vegeu més detalls al problema de la màquina de les begudes)


