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restriktioner på de lovlige hændelsesforløb. For eksempel kan vi beskrive,
at den første hændelse efter åbning af en checkkonto altid skal være en ind-
sættelse.

Multipel nedarvning giver ikke umiddelbart problemer i forbindelse
med beskrivelse af hændelser, fordi hændelser navngives entydigt. Ud over
klasserne checkkonto og bankbog kan vi for eksempel indføre lån som en
tredie specialisering af en konto. Dette er illustreret i figur 5.9. Hvis vi til-
lader, at en checkkonto overtrækkes, bliver der tale om en speciel konto,
der på samme tid er en checkkonto og et lån. Dette kan vi betegne som en
servicekonto. Servicekontoen vil være en specialisering af både checkkonto
og lån. Dermed vil klassen også nedarve egenskaber fra begge disse klasser.
Hvis klassen lån omfatter hændelsen ‘lånegrænse fastsat’, så vil service-
kontoen nedarve hændelserne ‘konto åbnet’, ‘beløb indsat’, ‘beløb hævet’ og
‘konto lukket’ fra både checkkonto og lån, da begge disse klasser nedarver
de pågældende hændelser fra klassen konto. Desuden vil den nedarve hæn-
delsen ‘checkhæfte udleveret’ fra checkkontoklassen og hændelsen ‘låne-
grænse fastsat’ fra låneklassen. Denne nedarvning giver, som nævnt, ingen
problemer, da ingen klasse kan omdefinere en hændelse. Det er derfor de
samme fire hændelser, som indirekte nedarves fra en konto, uanset om det
sker via checkkontoen eller lånet.

Hvis en af de to subklasser eller begge lægger yderligere begrænsnin-
ger på struktureringen af de hændelser, som begge klasser nedarver fra
kontoklassen, kan der dog opstå konflikter. For eksempel kan adfærdsmøn-
steret for en checkkonto specificere, at når en konto er åbnet, skal der ind-
sættes et beløb, før det første checkhæfte kan udleveres. Det betyder, at den
første hændelse efter åbning skal være en indsættelse. Adfærdsmønsteret
for et lån kan derimod specificere, at den første hændelse efter åbning af
kontoen er en hævning. I denne situation kan adfærdsmønsteret for ser-
vicekontoen ikke beskrives på en måde, som overholder begge disse be-
grænsninger. Det er i dette tilfælde umuligt at definere en servicekonto som
noget, der samtidigt er en checkkonto og et lån. Der må i stedet ændres i
mindst én af superklassernes adfærdsmønstre. Hvordan dette gøres, af-
hænger af de forhold, som gælder i objektsystemet.

 Ved multipel nedarvning vil subklassen altså nedarve foreningsmæng-
den af de hændelser, som superklasserne omfatter. Hvis den samme hæn-
delse nedarves fra flere superklasser, skal adfærdsmønsteret for subklas-
sen overholde alle de rammer for hændelsen, som fastlægges af superklas-
serne.

Fælles hændelser
Hændelsestabellen blev indtil videre brugt til at give et overblik over hvilke
objekter der er involveret i hvilke hændelser. Dette er allerede vist i figur
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3.1. Det er nu i tillæg beskrevet i de enkelte klassers adfærdsmønstre på
hvilken måde hændelserne indgår i hver klasse. Hændelsestabellen kan
herefter færdiggøres ved at skifte ‘X’ ud med ‘+’ når en hændelse forekom-
mer højst en gang i ethvert hændelsesforløb og med ‘∗’ når en hændelse kan
forekomme flere gange i et hændelsesforløb. Hændelsestabellen i figur 5.10
er revideret i forhold til figur 3.1.

5.4  Overvej struktur
Objektsystemet indeholder hændelser, som indgår i beskrivelsen af ad-
færdsmønstrene for flere forskellige klasser. Disse hændelser afspejler en
relation mellem de pågældende klasser og deres objekter. Adfærdsmønstre
kan derfor sammenholdes med de strukturelle relationer, der i strukturak-
tiviteten er beskrevet mellem klasserne. I denne forbindelse skal vi skelne

Hændelser

Klasse reservér aflyst behandlet ansat fratrådt udlært aftalt

Kunde ∗ ∗ ∗

Assistent ∗ ∗ + + ∗

Lærling + + + ∗

Reservation + + +

Plan ∗ ∗

Figur 5.10: Hændelsestabel for planlægningssystemet (kapitel 20)

Lån

Figur 5.9: Forskellige former for konti med multipel nedarvning
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