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Szoftver újra felhasználásSzoftver újra felhasználás

FejlesztéskorFejlesztéskor célokcélok::
–– GyorsaságGyorsaság
–– MinőségMinőség
–– ElfogadhatóElfogadható árár

Az újrafelhasználhatóság céljai ésAz újrafelhasználhatóság céljai és
lehetőségei:lehetőségei:

–– Gyorsítja a tervezést, a kódolást (egyszer már megcsináltuk)Gyorsítja a tervezést, a kódolást (egyszer már megcsináltuk)
–– Biztonságosabb megoldásokat kínál (tesztelt kódot használunk)Biztonságosabb megoldásokat kínál (tesztelt kódot használunk)
–– Megkönnyíti, gyorsítja a fejlesztők dolgátMegkönnyíti, gyorsítja a fejlesztők dolgát



ÚjrafelhasználásÚjrafelhasználás -- evolúcióevolúció

0. „Mindent a kályhától”0. „Mindent a kályhától”
1. 1. CopyCopy & & PastePaste
2. Függvény könyvtárak2. Függvény könyvtárak
3. Objektumok3. Objektumok
4. Osztály könyvtárak (4. Osztály könyvtárak (classclass librarieslibraries))
5. Tervezési minták, minta nyelvek5. Tervezési minták, minta nyelvek
6. Komponens technológiák6. Komponens technológiák
7. Keretrendszerek (7. Keretrendszerek (frameworksframeworks), vállalati ), vállalati 

sablonok (sablonok (enterpriseenterprise templatestemplates))



Tervezési mintákTervezési minták

Mire jó?Mire jó?

•• Gyakran ismétlődő problémákra működő Gyakran ismétlődő problémákra működő 
válaszok ill. tervek. válaszok ill. tervek. 

•• Nem kötődik programozási nyelvhez, Nem kötődik programozási nyelvhez, 
annál általánosabb. Közös nyelv a annál általánosabb. Közös nyelv a 
fejlesztők között (nem kell sorról sorra fejlesztők között (nem kell sorról sorra 
értelmezni a kódot)értelmezni a kódot)



Tervezési mintaTervezési minta

ÁltalánosÁltalános mintákminták::
OlyanOlyan, , sokaksokak általáltal ismertismert formátumbanformátumban dokumentáltdokumentált

megoldásvázmegoldásváz, , amelynekamelynek alkalmazhatóságaalkalmazhatósága könnyenkönnyen
eldönthetőeldönthető egyegy adottadott problproblémaéma eseténesetén, a , a véglegesvégleges
megoldásmegoldás útmutatóútmutató segítségévelsegítségével könnyenkönnyen
létrehozhatólétrehozható..

SW SW mintákminták::
EgymássalEgymással kapcsolatbankapcsolatban állóálló osztályokosztályok ésés objektumokobjektumok, , 

amelyekamelyek együttegyütt egyegy adottadott objektumobjektum--orientáltorientált tervezésitervezési
feladatfeladat vagyvagy problémaprobléma megoldásátmegoldását szolgáljákszolgálják..



TervezTervezésiési minták minták -- eredeteredet

AlapötletAlapötlet -- Christopher Alexander: Christopher Alexander: 

•• A Pattern Language (1977)A Pattern Language (1977)
–– mintákminták családicsaládi házház, , irodairoda, , lakóhelylakóhely, , középületközépület

tervezéséheztervezéséhez, , emberközpontúbbáemberközpontúbbá tételéheztételéhez

•• The The TimelessTimeless WayWay ofof Building (1979)Building (1979)
–– Építészet filozofikus alapokon és fordítvaÉpítészet filozofikus alapokon és fordítva

–– Természet és ember kapcsolata Természet és ember kapcsolata taoistataoista
szemlélettelszemlélettel



Tervezési minták jelentéseTervezési minták jelentése

•• A tervezési minták olyan visszatérő A tervezési minták olyan visszatérő 
megoldásokra adnak megoldást, melyekkel nap megoldásokra adnak megoldást, melyekkel nap 
mint nap lehet találkozni az alkalmazás mint nap lehet találkozni az alkalmazás 
fejlesztések során. fejlesztések során. 

•• A tervezési minták tervezésről és objektumokA tervezési minták tervezésről és objektumok
együttműködéséről szól, valamint a együttműködéséről szól, valamint a 
kommunikációs platformok eleganciájáról, kommunikációs platformok eleganciájáról, 
valamintvalamint újrafelhasználható megoldások az újrafelhasználható megoldások az 
általánosan jelentkező programozói kihívásokra.általánosan jelentkező programozói kihívásokra.



Tervezési minták jelentéseTervezési minták jelentése

•• A megoldást jellemzően egymással kommunikáló A megoldást jellemzően egymással kommunikáló 
objektumok, interfészek és osztályok formájában objektumok, interfészek és osztályok formájában 
adják meg, adott kontextuson belül. adják meg, adott kontextuson belül. 
(Ugyanakkor nem objektum(Ugyanakkor nem objektum--orientált orientált 
problémákra is lehetnek speciális minták). problémákra is lehetnek speciális minták). 

•• A tervezési minták szerepét a következő A tervezési minták szerepét a következő 
analógiával lehet egyszerűen megfogni: Ami a analógiával lehet egyszerűen megfogni: Ami a 
kódolásnak az osztálykönyvtár, az a tervezésnek kódolásnak az osztálykönyvtár, az a tervezésnek 
a tervezési minta.a tervezési minta.



Hogyan segítenek a minták egy Hogyan segítenek a minták egy 
programozói feladat megoldásában?programozói feladat megoldásában?

•• Megfelelő objektumok megtalálása (Megfelelő objektumok megtalálása (dekompozíciódekompozíció). A ). A 
legtöbb tervezési minta absztrakt fogalmak osztályba, ill. legtöbb tervezési minta absztrakt fogalmak osztályba, ill. 
objektumba zárásáról szól.objektumba zárásáról szól.

•• A felbontás (A felbontás (granularitásgranularitás) mértéke. Hogyan kezeljünk ) mértéke. Hogyan kezeljünk 
nagy számú objektumot, hogyan rejtsük el magasabb nagy számú objektumot, hogyan rejtsük el magasabb 
szinteken az összetett objektumokat? Hogyan állítsuk elő szinteken az összetett objektumokat? Hogyan állítsuk elő 
az objektumokat?az objektumokat?

•• Osztályok/objektumok interfészei: a minták Osztályok/objektumok interfészei: a minták 
meghatározzák, hogy mit szerepeltessünk, és mit ne meghatározzák, hogy mit szerepeltessünk, és mit ne 
jelenítsünk meg az interfészeken, ill. azt is, hogyjelenítsünk meg az interfészeken, ill. azt is, hogy hogyan hogyan 
kapcsolódhatnak az objektumok ezeken az interfészeken kapcsolódhatnak az objektumok ezeken az interfészeken 
keresztül.keresztül.



Hogyan segítenek a minták egy Hogyan segítenek a minták egy 
programozói feladat megoldásában?programozói feladat megoldásában?

•• Objektumok megvalósítása: tisztább különbséget próbál Objektumok megvalósítása: tisztább különbséget próbál 
tenni interfész és implementációs öröklődés között tenni interfész és implementációs öröklődés között 
(„Program („Program toto anan interfaceinterface, , notnot anan implementationimplementation”).”).

•• Újrafelhasználhatóság támogatása: két megközelítés: Újrafelhasználhatóság támogatása: két megközelítés: 
öröklődés (statikus, fehér doboz) vagy kompozíció öröklődés (statikus, fehér doboz) vagy kompozíció 
(dinamikus, fekete doboz). Az öröklődés felfedi az (dinamikus, fekete doboz). Az öröklődés felfedi az 
ősosztály belső szerkezetét, ugyanakkor erős megkötést ősosztály belső szerkezetét, ugyanakkor erős megkötést 
ad a bővítések, újrahasznosítások szerkezetére („ad a bővítések, újrahasznosítások szerkezetére („FavorFavor
objectobject compositioncomposition overover classclass inheritanceinheritance.”) Kompozíció .”) Kompozíció 
esetén a feladatokat „delegálni” kell. További lehetőség esetén a feladatokat „delegálni” kell. További lehetőség 
(nem általános objektumorientált koncepció): (nem általános objektumorientált koncepció): 
paraméteres típusok.paraméteres típusok.



Hogyan segítenek a minták egy Hogyan segítenek a minták egy 
programozói feladat megoldásában?programozói feladat megoldásában?

•• A tervezési idejű és a futási idejű szerkezet A tervezési idejű és a futási idejű szerkezet 
közötti kapcsolat tisztázása. (Példa: élőlények közötti kapcsolat tisztázása. (Példa: élőlények 
anatómiája anatómiája vsvs. teljes . teljes ökorendszerökorendszer.) .) 

•• Későbbi módosítások, kiterjesztések: a minták Későbbi módosítások, kiterjesztések: a minták 
önmagukban tartalmazzák a bővíthetőséget, ill. önmagukban tartalmazzák a bővíthetőséget, ill. 
a jól definiált feladatok és hatókörök miatt a jól definiált feladatok és hatókörök miatt 
várhatóan könnyebb ezen szoftverek módosítása várhatóan könnyebb ezen szoftverek módosítása 
(kevesebb, ill. tisztázottabb függőségi viszony).(kevesebb, ill. tisztázottabb függőségi viszony).



TervezTervezésiési minta minta -- felépítésfelépítés

Tervezési minta

1.Azonosítás

2.Probléma

3.Megoldás

4.Következmények

2.1.Motiváció
2.2.Cél

3.1.Struktúra
3.2.Résztvevők
3.3.Együttműködések

4.1.Előnyök
4.2.Hátrányok

1.1.Név
1.2.Kategorizálás
1.3.Kulcsszavak
1.4.Ismert alkalmazások
1.5.Kapcsolódó minták

3.4.Implementáció
3.5.Kód minták

4.3.Alkalmazhatóság
4.4.Ismert alkalmazások



MintaMinta nyelveknyelvek (Pattern languages)(Pattern languages)

•• Eddig:Eddig:
Szövegszerkesztő + rajzolóprogramSzövegszerkesztő + rajzolóprogram
Szabad kéz a kötelező és opcionális elemek terénSzabad kéz a kötelező és opcionális elemek terén

•• Törekvések:Törekvések:
Formátum egységesítésFormátum egységesítés
ToolTool támogatás (automatikus feldolgozás)támogatás (automatikus feldolgozás)
Katalogizálás és visszakereshetőség elősegítése Katalogizálás és visszakereshetőség elősegítése 

•• Egy lehetőség XML alapokon: Egy lehetőség XML alapokon: PCMLPCML ((PatternPattern & & 
ComponentComponent Markup   LanguageMarkup   Language))



Tervezési minták kategóriáiTervezési minták kategóriái

•• Tervezési minták kategóriáiTervezési minták kategóriái
–– Előállítás: a feladatElőállítás: a feladat--objektumok gyártásaobjektumok gyártása
–– Strukturális: több objektum vagy osztály szervezése, Strukturális: több objektum vagy osztály szervezése, 

kompozíciójakompozíciója
–– Viselkedési: objektumok vagy osztályok interakciója, Viselkedési: objektumok vagy osztályok interakciója, 

felelősség és feladatok megosztásafelelősség és feladatok megosztása
–– Osztály alapú: a kapcsolatok statikusan kialakítottak, Osztály alapú: a kapcsolatok statikusan kialakítottak, 

elsősorban az öröklődésen alapszanakelsősorban az öröklődésen alapszanak
–– Objektum alapú: dinamikus minták (pl. mutatókkal), Objektum alapú: dinamikus minták (pl. mutatókkal), 

de természetesen ezek is használják az osztályok de természetesen ezek is használják az osztályok 
közötti kapcsolatokatközötti kapcsolatokat



Tervezési minták kategóriáiTervezési minták kategóriái



Tervezési minták kategóriáiTervezési minták kategóriái

•• Az előállítással foglalkozó osztály alapú minták Az előállítással foglalkozó osztály alapú minták 
származtatott osztályokra bízzák a munka egy származtatott osztályokra bízzák a munka egy 
részét, míg az objektum alapúak egy másik részét, míg az objektum alapúak egy másik 
objektumra. objektumra. 

•• A strukturális osztály sablonok öröklődés alapján A strukturális osztály sablonok öröklődés alapján 
hoznak létre összetett osztályokat, míg az hoznak létre összetett osztályokat, míg az 
objektum sablonok adattagok (pl. mutatók) objektum sablonok adattagok (pl. mutatók) 
elhasználásával. elhasználásával. 

•• Hasonló igaz a viselkedési mintákra.Hasonló igaz a viselkedési mintákra.



CreationalCreational PatternsPatterns
Factory MethodFactory Method

•• Objektum létrehozására ad interfészt kiterjeszthető Objektum létrehozására ad interfészt kiterjeszthető 
módon: a későbbiekben kialakított származtatott módon: a későbbiekben kialakított származtatott 
osztályok könnyen előállíthatók a meglévő osztályok könnyen előállíthatók a meglévő 
infrastruktúrával. infrastruktúrával. 

•• Cél:Cél:
Egy objektum létrehozásához egy interfészt definiálunk, Egy objektum létrehozásához egy interfészt definiálunk, 
de a leszármazott osztályok eldönthetik, hogy milyen de a leszármazott osztályok eldönthetik, hogy milyen 
osztályt példányosítsanak valójában. osztályt példányosítsanak valójában. 

•• Következmények:Következmények:
A A FactoryFactory methodmethod minta segítségével elkerülhető, hogy    minta segítségével elkerülhető, hogy    
alkalmazás specifikus osztályokat rakjunk a kódba.alkalmazás specifikus osztályokat rakjunk a kódba.

•• Nem bonyolult, jól Nem bonyolult, jól tesretesre szabható szabható 



CreationalCreational PatternsPatterns
Factory MethodFactory Method

Példa: Különböző dokumentumok előállítása. Egy dokument osztályból 
származik a többi. 



CreationalCreational PatternsPatterns
Factory MethodFactory Method

•• ProductProduct ((PagePage))
–– Interfészt definiál a metódusok létrehozásáhozInterfészt definiál a metódusok létrehozásához

•• ConcreteProductConcreteProduct ((SkillsPageSkillsPage, , EducationPageEducationPage, , 
ExperiencePageExperiencePage))
–– Implementálja a Implementálja a PrudoctPrudoct interfészétinterfészét

•• CreatorCreator ((DocumentDocument))
–– Deklarálja a Deklarálja a factoryfactory metódusait, amik egy metódusait, amik egy ProductProduct típusú típusú 

objektummal térnek vissza. Definiálja a objektummal térnek vissza. Definiálja a factoryfactory defaultdefault
metódusát, mely a metódusát, mely a defaultdefault ConcreteProductConcreteProduct objektumot adja objektumot adja 
visszavissza

–– Meghívható a Meghívható a factoryfactory methodmethod, hogy létrehozza a , hogy létrehozza a ProductProduct
objektumotobjektumot

•• ConcreteCreatorConcreteCreator ((ReportReport, , ResumeResume))
–– Átértelmezi, felüldefiniálja a Átértelmezi, felüldefiniálja a factoryfactory metódusait, így a metódusait, így a 

ConcreteProductConcreteProduct egy példányát adja visszaegy példányát adja vissza



CreationalCreational PatternsPatterns
AbstractAbstract FactoryFactory

•• Hasonló vagy egymástól függő objektumok készítése a konkrét Hasonló vagy egymástól függő objektumok készítése a konkrét 
osztály megnevezése nélkül.osztály megnevezése nélkül.

•• Létrehoz egy interfészt az egy családba tartozó, egymással Létrehoz egy interfészt az egy családba tartozó, egymással 
kapcsolatban álló, vagy egymástól függő objektumok között anélkükapcsolatban álló, vagy egymástól függő objektumok között anélkül l 
hogy megadná a konkrét osztályokat. hogy megadná a konkrét osztályokat. 

•• AbstractAbstract FactoryFactory használható platform specifikus osztályok használható platform specifikus osztályok 
elrejtéséreelrejtésére

•• Használható Használható 
–– amikor egy rendszert függetlenné akarunk tenni attól, ahogyan a amikor egy rendszert függetlenné akarunk tenni attól, ahogyan a 

termékeit előállítja, összekapcsolja illetve megjeleníti termékeit előállítja, összekapcsolja illetve megjeleníti 
–– amikor a rendszert konfigurálhatóvá akarjuk tenni, azáltal, könnamikor a rendszert konfigurálhatóvá akarjuk tenni, azáltal, könnyen yen 

lecserélhető legyen az élőállított objektum lecserélhető legyen az élőállított objektum 
–– amikor egy objektumcsalád úgy lett tervezve, hogy azokban együttamikor egy objektumcsalád úgy lett tervezve, hogy azokban együtt kell kell 

működniük, és ezt a létrehozáskor érvényesíteni akarjuk működniük, és ezt a létrehozáskor érvényesíteni akarjuk 
–– amikor egy egész osztálykönyvtárat akarunk létrehozni, de csak aamikor egy egész osztálykönyvtárat akarunk létrehozni, de csak az z 

interfészeket akarjuk nyilvánosságra hozni. interfészeket akarjuk nyilvánosságra hozni. 



CreationalCreational PatternsPatterns
AbstractAbstract FactoryFactory



CreationalCreational PatternsPatterns
AbstractAbstract FactoryFactory

•• AbstractFactoryAbstractFactory ((ContinentFactoryContinentFactory))
–– interfészt deklarál a műveletek számára melyeket az interfészt deklarál a műveletek számára melyeket az AbstractProductAbstractProduct

állít előállít elő
•• ConcreteFactoryConcreteFactory ((AfricaFactoryAfricaFactory, , AmericaFactoryAmericaFactory))

–– implementálja a műveleteket egy konkrét objektum létrehozásáhozimplementálja a műveleteket egy konkrét objektum létrehozásához
•• AbstractProductAbstractProduct ((HerbivoreHerbivore, , CarnivoreCarnivore))

–– interfészt deklarál az objektum típusai számárainterfészt deklarál az objektum típusai számára
•• ProductProduct ((WildebeestWildebeest, , LionLion, , BisonBison, , WolfWolf))

–– definiál egy objektumot amit a megfelelő definiál egy objektumot amit a megfelelő ConcreteConcrete factoryfactory hozott létre  hozott létre  
–– implementálja az implementálja az AbstractProductAbstractProduct interfészétinterfészét

•• ClientClient ((AnimalWorldAnimalWorld))
–– Az Az abszractabszract factoryfactory és az és az abstractabstract productproduct osztályok által deklarált osztályok által deklarált 

interfészeket használjainterfészeket használja
PPéldaélda: állatvilág létrehozása, a létrehozott állatok különbözőek, de : állatvilág létrehozása, a létrehozott állatok különbözőek, de közüttökközüttök a a 

kapcsolat hasonlókapcsolat hasonló



CreationalCreational PatternsPatterns -- BuilderBuilder

•• Komplex objektumok létrehozását próbálja függetleníteni Komplex objektumok létrehozását próbálja függetleníteni 
a konkrét adatreprezentációtól a konkrét adatreprezentációtól 

•• Elválasztja a komplex objektum felépítését, szerkezetét Elválasztja a komplex objektum felépítését, szerkezetét 
az ábrázolásától, így ugyanaz a konstrukció, felépítés az ábrázolásától, így ugyanaz a konstrukció, felépítés 
különböző reprezentációkban jöhet létrekülönböző reprezentációkban jöhet létre

•• BuilderBuilder a komplex objektumok lépésről lépésre történő a komplex objektumok lépésről lépésre történő 
felépítésére koncentrál felépítésére koncentrál 

•• Példa: Az alkalmazásnak létre kell hoznia egy összetett Példa: Az alkalmazásnak létre kell hoznia egy összetett 
gépcsoport egyes elemeit. Az egyes gépek specifikációja gépcsoport egyes elemeit. Az egyes gépek specifikációja 
a második szinten van, de egyes tulajdonságaik a második szinten van, de egyes tulajdonságaik 
felépítéséhez szükség van az első szint függvényeire.felépítéséhez szükség van az első szint függvényeire.



CreationalCreational PatternsPatterns -- BuilderBuilder



CreationalCreational PatternsPatterns -- BuilderBuilder
•• BuilderBuilder ((VehicleBuilderVehicleBuilder))

–– meghatároz egy absztrakt interfészt a meghatároz egy absztrakt interfészt a ProductProduct objektum különböző objektum különböző 
részeinek létrehozásáhozrészeinek létrehozásához

•• ConcreteBuilderConcreteBuilder ((MotorCycleBuilderMotorCycleBuilder, , CarBuilderCarBuilder, , 
ScooterBuilderScooterBuilder))
–– megszerkeszti és összeállítja a termék különböző részeit a megszerkeszti és összeállítja a termék különböző részeit a BuilderBuilder

interfészébe implementálvainterfészébe implementálva
–– meghatározza és nyomon követi a létrehozástmeghatározza és nyomon követi a létrehozást
–– interfészt biztosít a termék visszakereséséhez, visszanyeréséhezinterfészt biztosít a termék visszakereséséhez, visszanyeréséhez

•• DirectorDirector ((ShopShop))
–– összeállítja az objektumot a összeállítja az objektumot a BuilderBuilder interfészét használvainterfészét használva

•• ProductProduct ((VehicleVehicle))
–– az építés alatt reprezentálja az objektumot. A az építés alatt reprezentálja az objektumot. A ConConccreteBuilderreteBuilder

létrehozza a termék belső létrehozza a termék belső felépítésítfelépítésít, és definiálja azt a , és definiálja azt a processztprocesszt ami ami 
összeszereli összeszereli 

–– tartalmazza azokat az osztályokat melyek az alkotóelemeket defintartalmazza azokat az osztályokat melyek az alkotóelemeket definiáljákiálják
–– tartalmazza azt az interfészt, ami a részek végső összeszerelésétartalmazza azt az interfészt, ami a részek végső összeszereléséhez hez 

szükségesszükséges
•• Példa: különböző járművek összeállítása lépésről lépésrePélda: különböző járművek összeállítása lépésről lépésre



CreationalCreational PatternsPatterns –– Builder Builder 
PéldaPélda

•• ThisThis patternpattern is is usedused byby fastfast foodfood restaurantsrestaurants toto constructconstruct
children'schildren's mealsmeals. . Children'sChildren's mealsmeals typicallytypically consistconsist ofof a a 
mainmain itemitem, a , a sideside itemitem, a , a drinkdrink, , andand a a toytoy (e.g., a (e.g., a 
hamburger, hamburger, friesfries, , CokeCoke, , andand toytoy carcar). ). NoteNote thatthat therethere
cancan be be variationvariation inin thethe contentcontent ofof thethe children'schildren's mealmeal, , 
butbut thethe constructionconstruction processprocess is is thethe samesame. . WhetherWhether a a 
customercustomer ordersorders a hamburger, a hamburger, cheeseburgercheeseburger, , oror chickenchicken, , 
thethe processprocess is is thethe samesame. The . The employeeemployee atat thethe countercounter
directsdirects thethe crewcrew toto assembleassemble a a mainmain itemitem, , sideside itemitem, , andand
toytoy. . TheseThese itemsitems areare thenthen placedplaced inin a a bagbag. The . The drinkdrink is is 
placedplaced inin a a cupcup andand remainsremains outsideoutside ofof thethe bagbag. . ThisThis
samesame processprocess is is usedused atat competingcompeting restaurantsrestaurants



CreationalCreational PatternsPatterns -- Prototype Prototype 

•• Prototípus egyed definiálása és felhasználása Prototípus egyed definiálása és felhasználása 
további egyedek gyártásáhoztovábbi egyedek gyártásához

•• AlkalmazásAlkalmazás
•• Ha a rendszer független attól, hogyan jönnek létre, vannak Ha a rendszer független attól, hogyan jönnek létre, vannak 

elrendezve, ill. megjelenítve a példányai elrendezve, ill. megjelenítve a példányai 
–– Ha a Ha a példányosítandópéldányosítandó osztályokat futási osztályokat futási idõbenidõben specifikáljuk specifikáljuk 
–– A termékhierarchia felépítésének elkerülése az osztályhierarchiaA termékhierarchia felépítésének elkerülése az osztályhierarchia

felépítésekor felépítésekor 
–– Ha az osztály példányainak csak kevés Ha az osztály példányainak csak kevés eltérõeltérõ állapota létezik. állapota létezik. 

Ekkor kényelmesebb prototípusokat bevezetni, és Ekkor kényelmesebb prototípusokat bevezetni, és klónozniklónozni õketõket, , 
mint mindet egyesével, a mint mindet egyesével, a megfelelõmegfelelõ állapotjellemzõkkelállapotjellemzõkkel
példányosítani. példányosítani. 



CreationalCreational PatternsPatterns -- PrototypePrototype



CreationalCreational PatternsPatterns -- PrototypePrototype

•• PrototypePrototype ((ColorPrototypeColorPrototype))
-- deklarál egy absztrakt osztályt saját   deklarál egy absztrakt osztályt saját   
maga klóónozásáramaga klóónozására

•• ConcretePrototypeConcretePrototype ((ColorColor))
-- műveleteket implementál saját maga műveleteket implementál saját maga 
klóónozásáraklóónozására

•• ClientClient ((ColorManagerColorManager))
--Új objektumot hoz lére megkérve a Új objektumot hoz lére megkérve a 
prototypeprototype--t hogy klóónozza saját magátt hogy klóónozza saját magát



CreationalCreational PatternsPatterns -- SingletonSingleton

•• Annak biztosítása, hogy adott osztályból Annak biztosítása, hogy adott osztályból 
csak egy egyedet hozunk létre, és csak egy egyedet hozunk létre, és 
mindenki ezt a globális egyedet használja.mindenki ezt a globális egyedet használja.

•• Példa: Példa: 
–– Egy nyomtatóhoz egy nyomtatási sorEgy nyomtatóhoz egy nyomtatási sor
–– Egy képernyőhöz egy ablak Egy képernyőhöz egy ablak managermanager



CreationalCreational PatternsPatterns -- SingletonSingleton

•• Singleton Singleton 
–– Definiál egy Definiál egy InstanceInstance műveletet. A kliens csak műveletet. A kliens csak 

ehhez az egyedi ehhez az egyedi InstanceInstance--hoz férhet hozzá. Ez hoz férhet hozzá. Ez 
az az InstanceInstance egy osztály műveleteegy osztály művelete

–– Felelős a saját egyedi Felelős a saját egyedi InstanceInstance létrehozásáért létrehozásáért 
és fenntartásáértés fenntartásáért



CreationalCreational PatternsPatterns -- SingletonSingleton

Következmények:Következmények:
–– Ellenőrzött hozzáférés az egyetlen példányhozEllenőrzött hozzáférés az egyetlen példányhoz
–– Csökkentett Csökkentett namespacenamespace
–– Lehetőség korlátozott számú példányosításraLehetőség korlátozott számú példányosításra



StructuralStructural PatternPattern -- AdapterAdapter
•• Adott objektum interfészének konvertálása/adaptálása a Adott objektum interfészének konvertálása/adaptálása a 

befogadó környezet által igényelt interfészre. befogadó környezet által igényelt interfészre. 

•• Cél:Cél:
–– Átalakítani az osztály interfészét olyanná, amilyet a kliens várÁtalakítani az osztály interfészét olyanná, amilyet a kliens vár. . 
–– Az Adapter segítségével olyan osztályok is együtt tudnak Az Adapter segítségével olyan osztályok is együtt tudnak 

működni, amelyek a különböző interfészeik miatt nem tudnának.működni, amelyek a különböző interfészeik miatt nem tudnának.

•• Példa:Példa:
-- Távoli Web szolgáltatások eléréseTávoli Web szolgáltatások elérése

•• Következmények:Következmények:
–– Közvetítés az osztályok közöttKözvetítés az osztályok között
–– Az Adapter felüldefiniálhatja az Az Adapter felüldefiniálhatja az AdapteeAdaptee viselkedésétviselkedését



StructuralStructural PatternPattern -- AdapterAdapter



StructuralStructural PatternPattern -- AdapterAdapter

•• Target Target 
–– DefiniDefiniál egy ál egy domaindomain specifikus interfészt, amit a specifikus interfészt, amit a ClientClient tud tud 

használni használni 

•• Adapter Adapter 
–– Az Az AdapteeAdaptee interfészét a interfészét a TargetTarget interfészhez igazítjainterfészhez igazítja

•• Adaptee Adaptee 
–– Definiálja a létező interfészt ami a Definiálja a létező interfészt ami a hozziellesztáshezhozziellesztáshez kellkell

•• Client Client 
–– Együttműködik a Együttműködik a TargetTarget intefészintefész objektumaivalobjektumaival

Példa: Kémiai adatbázis, az objektumok az kémiai Példa: Kémiai adatbázis, az objektumok az kémiai 
adatbázishoz egy interfészen keresztül férhetnek hozzáadatbázishoz egy interfészen keresztül férhetnek hozzá



StructuralStructural PatternPattern –– BridgeBridge

•• Az absztrakt (ős)osztály és a konkrét megvalósítások Az absztrakt (ős)osztály és a konkrét megvalósítások 
elválasztása (mivel néhány esetben az öröklődés túl elválasztása (mivel néhány esetben az öröklődés túl 
erős köteléket jelenthet).erős köteléket jelenthet).

•• A minta alkalmazásának célja, hogy az absztrakció és A minta alkalmazásának célja, hogy az absztrakció és 
az implementáció különváljon.az implementáció különváljon.

•• Ez a következő esetekben lehet előnyös:Ez a következő esetekben lehet előnyös:
–– El akarjuk kerülni a végleges kötést (futás közben cserélhető El akarjuk kerülni a végleges kötést (futás közben cserélhető 

implementáció).implementáció).
–– A program két  részre bontható és külön fejleszthetőA program két  részre bontható és külön fejleszthető
–– Mind az absztrakció, mind az implementáció külön örökíthető, Mind az absztrakció, mind az implementáció külön örökíthető, 

kapcsolatuk felbomlása nélkül. kapcsolatuk felbomlása nélkül. 



BridgeBridge -- PéldaPélda

Ha például több platformon akarunk egy Ha például több platformon akarunk egy 
ablakkezelőt megvalósítani, akkor a különböző ablakkezelőt megvalósítani, akkor a különböző 
típusú ablakokat (pl. típusú ablakokat (pl. FőAblakFőAblak, , PárbeszédAblakPárbeszédAblak, , 
stb.) nem kell minden platformra megírni. Elég stb.) nem kell minden platformra megírni. Elég 
egy implementációs interfész, melyet egy implementációs interfész, melyet 
megvalósítunk minden platformra egy megvalósítunk minden platformra egy 
alosztályban. A különböző típusú ablakok az alosztályban. A különböző típusú ablakok az 
implementáció interfészimplementáció interfész--függvényeit használják.függvényeit használják.



StructuralStructural PatternPattern –– BridgeBridge



StructuralStructural PatternPattern –– BridgeBridge
•• Abstraction Abstraction ((BusinessObjectBusinessObject))

–– Definiálja az absztrakt interfésztDefiniálja az absztrakt interfészt
–– ImplementorImplementor típusú típusú pbjektumhozpbjektumhoz létrehoz egy hivatkozástlétrehoz egy hivatkozást

•• RefinedAbstraction RefinedAbstraction ((CustomersBusinessObjectCustomersBusinessObject))
–– Az Az AbstractionAbstraction által definiált interfészt kiterjesztiáltal definiált interfészt kiterjeszti

•• Implementor Implementor ((DataObjectDataObject))
–– Az Az implementationimplementation osztályhoz definiál egy interfészt. Ennek ez osztályhoz definiál egy interfészt. Ennek ez 

interfésznek nem kell közvetlenül együttműködnie az interfésznek nem kell közvetlenül együttműködnie az AbstractionAbstraction
interfészével, vagyis két teljesen különböző interfész lehetségeinterfészével, vagyis két teljesen különböző interfész lehetséges. s. 
Az Az implementorimplementor interfésze csak az egyszerű interfésze csak az egyszerű műveletekezműveletekez adja, adja, 
az az AbstractionAbstraction interfésze adja a magasabb szintűeket és ezek az interfésze adja a magasabb szintűeket és ezek az 
előzökönelőzökön alapszanakalapszanak

•• ConcreteImplementor ConcreteImplementor ((CustomersDataObjectCustomersDataObject))
–– ImplementájaImplementája az az ImplementorImplementor interfészét, és definiálja ennek a interfészét, és definiálja ennek a 

valós valós implenetációjátimplenetációját



StructuralStructural PatternPattern -- CompositeComposite

•• Úgy szervezi hierarchikus struktúrába az Úgy szervezi hierarchikus struktúrába az 
együttműködő objektumokat, hogy azok a együttműködő objektumokat, hogy azok a 
külvilág számára egy (virtuális) objektumként külvilág számára egy (virtuális) objektumként 
kezelhetők legyenek.kezelhetők legyenek.

•• Cél:Cél:
–– Az objektumokat a részAz objektumokat a rész--egész kapcsolatokat definiáló egész kapcsolatokat definiáló 

fastruktúrába szervezzük. Ebben az esetben a fastruktúrába szervezzük. Ebben az esetben a 
CompositeComposite tervezési minta tervezési minta lehetõségetlehetõséget ad arra, hogy ad arra, hogy 
a kliens mind az önálló, mind az összetett a kliens mind az önálló, mind az összetett 
objektumokat egyformán, teljesen átlátszóan kezelje.objektumokat egyformán, teljesen átlátszóan kezelje.



StructuralStructural PatternPattern -- CompositeComposite
•• Motiváció:Motiváció:

–– A különböző grafikai alkalmazások a felhasználó A különböző grafikai alkalmazások a felhasználó 
számára lehetővé teszik, hogy egyszerű számára lehetővé teszik, hogy egyszerű 
komponensekből bonyolultabbakat építsünk, és komponensekből bonyolultabbakat építsünk, és 
azokat egységesen kezeljük. Így például egy egyszerű azokat egységesen kezeljük. Így például egy egyszerű 
szövegszöveg-- és vonalkomponenst csoportosíthatunk és és vonalkomponenst csoportosíthatunk és 
azokat, mint egy komponenst, kezelhetjük. azokat, mint egy komponenst, kezelhetjük. 
Azonban a felhasználó programnak meg kell Azonban a felhasználó programnak meg kell 
különböztetnie őket, mint egyszerűeket illetve különböztetnie őket, mint egyszerűeket illetve 
összetetteket, ugyanis csak összetetthez lehet új összetetteket, ugyanis csak összetetthez lehet új 
elemeket adni, vagy elvenni, egyszerűeknél e elemeket adni, vagy elvenni, egyszerűeknél e 
műveletek nem értelmezettek. műveletek nem értelmezettek. 
Mindezek mellett vannak olyan műveletek, melyeknél Mindezek mellett vannak olyan műveletek, melyeknél 
ez a különbség nem játszik szerepet, és a ez a különbség nem játszik szerepet, és a 
komponensek egyformán kezelhetőek. komponensek egyformán kezelhetőek. 



StructuralStructural PatternPattern -- CompositeComposite



StructuralStructural PatternPattern -- CompositeComposite
•• ComponentComponent::

–– Deklarálja azt az alapinterfészt, mellyel Deklarálja azt az alapinterfészt, mellyel elérhetõekelérhetõek lesznek a minden lesznek a minden 
komponensen komponensen elvégezhetõelvégezhetõ mûveletekmûveletek. . 

–– Implementálja ezeket a Implementálja ezeket a mûveleteketmûveleteket az az alapvetõalapvetõ mûködéshez mûködéshez 
–– Interfészt ad a gyermekobjektumok eléréséhez és kezeléséhez. Interfészt ad a gyermekobjektumok eléréséhez és kezeléséhez. 
–– Interfészt ad a komponens Interfészt ad a komponens szûlõjénekszûlõjének eléréséhez, és implementálhatja eléréséhez, és implementálhatja 

azt, ha az helyénvaló (opcionális). azt, ha az helyénvaló (opcionális). 
•• LeafLeaf::

–– Az Az egyszerûegyszerû komponenseket testesíti meg, azaz azokat, melyeknek komponenseket testesíti meg, azaz azokat, melyeknek 
nincsenek gyermekei. nincsenek gyermekei. 

–– A primitív komponensek A primitív komponensek alapvetõalapvetõ mûködésétmûködését, viselkedését definiálja. , viselkedését definiálja. 
–– Implementálja ezen Implementálja ezen mûveleteketmûveleteket, ha a , ha a ComponentComponent--benben ez nem történt ez nem történt 

meg. meg. 
•• CompositeComposite::

–– Az összetett objektumok viselkedését definiálja és implementáljaAz összetett objektumok viselkedését definiálja és implementálja. . 
–– Tárolja a gyermek komponenseket. Tárolja a gyermek komponenseket. 
–– Implementálja a gyermekek eléréséhez és kezeléséhez a Implementálja a gyermekek eléréséhez és kezeléséhez a ComponentComponent--

benben definiált interfészt.  definiált interfészt.  
•• ClientClient::

–– A A ComponentComponent--benben definiált interfészen keresztül manipulál a definiált interfészen keresztül manipulál a 
komponensekkel. komponensekkel. 



StructuralStructural PatternPattern -- CompositeComposite
•• MûködésMûködés::

–– A kliens a A kliens a ComponentComponent--benben definiált interfészen keresztül kezeli a definiált interfészen keresztül kezeli a 
komponenseket. Ha a kérés egy komponenseket. Ha a kérés egy LeafLeaf--hezhez érkezik, akkor az érkezik, akkor az 
közvetlenül kezeli le azt, míg egy közvetlenül kezeli le azt, míg egy CompositeComposite továbbitjatovábbitja azokat a azokat a 
gyermekeihez, gyermekeihez, elõtteelõtte és utána esetleg további és utána esetleg további mûveleteketmûveleteket
végezve.végezve.

•• Következtetések:Következtetések:
–– A tervezési minta olyan osztályhierarchiát definiál, melyben a A tervezési minta olyan osztályhierarchiát definiál, melyben a 

komponensek bonyolultabbakká komponensek bonyolultabbakká tehetõktehetõk össze rekurzívan.össze rekurzívan.
–– Amikor egy kliens egy Amikor egy kliens egy egyszerûegyszerû objektumot vár, összetettet is objektumot vár, összetettet is 

kaphat. kaphat. 
–– A kliens A kliens egyszerûbbéegyszerûbbé válik, mivel normális esetben nem kell válik, mivel normális esetben nem kell 

megkülönböztetnie az megkülönböztetnie az egyszerûegyszerû komponenst az komponenst az öszetettõlöszetettõl. . 
–– Új komponensek hozzáadásával a klienst nem kell Új komponensek hozzáadásával a klienst nem kell 

megváltoztatni. megváltoztatni. 
–– A tervezést általánosabbá teszi. A tervezést általánosabbá teszi. 



StructuralStructural PatternPattern --
DecoratorDecorator

•• Az objektum viselkedésének kiterjesztése dinamikus Az objektum viselkedésének kiterjesztése dinamikus 
módon (nem osztály szinten öröklődéssel).módon (nem osztály szinten öröklődéssel).

•• A minta célja meglévő objektumokhoz új feladatok A minta célja meglévő objektumokhoz új feladatok 
rendelése futás közben, dinamikus módon, ahelyett, rendelése futás közben, dinamikus módon, ahelyett, 
hogy e feladatokat statikus módon az objektum hogy e feladatokat statikus módon az objektum 
osztályához rendelnénk. osztályához rendelnénk. 

•• Ez a módszer megfelelő alternatívát nyújt az abban az Ez a módszer megfelelő alternatívát nyújt az abban az 
esetben, ha az objektum az osztályában definiált esetben, ha az objektum az osztályában definiált 
alapvető feladatain alapvető feladatain kívükkívük különféle kontextusokban nagy különféle kontextusokban nagy 
számú egyéb feladat, illetve ezen feladatok számú egyéb feladat, illetve ezen feladatok kölönfélekölönféle
kombinációja is hárul, és ezen feladatokat kényelmetlen, kombinációja is hárul, és ezen feladatokat kényelmetlen, 
egyes esetekben áttekinthetetlen lenne az egyes esetekben áttekinthetetlen lenne az 
osztályhierarchia szintjén, származtatott osztályokkal osztályhierarchia szintjén, származtatott osztályokkal 
megvalósítani. megvalósítani. 



StructuralStructural PatternPattern --
DecoratorDecorator

•• megvalósítás kulcsa az eredeti objektum beágyazása egy megvalósítás kulcsa az eredeti objektum beágyazása egy 
olyan objektum belsejébe, amely megvalósítja a kívánt olyan objektum belsejébe, amely megvalósítja a kívánt 
pluszfeladatokat; ez a beágyazás tetszőleges mélységig pluszfeladatokat; ez a beágyazás tetszőleges mélységig 
ismételhető. Ehhez szükség van egy felület definiálására, ismételhető. Ehhez szükség van egy felület definiálására, 
amelyet mind az eredeti objektum, mind a amelyet mind az eredeti objektum, mind a 
pluszfunkciókat megvalósító objektumok megvalósítanak, pluszfunkciókat megvalósító objektumok megvalósítanak, 
így az osztály kívülről egységesen kezelhető. így az osztály kívülről egységesen kezelhető. 

•• Ez a módszer Ez a módszer -- az Adapter mintával ellentétben az Adapter mintával ellentétben -- nem az nem az 
objektum felületét, hanem feladatait változtatja meg. objektum felületét, hanem feladatait változtatja meg. 
Minden objektum különféle feladatokat valósíthat meg az Minden objektum különféle feladatokat valósíthat meg az 
egyes metódusok meghívásakor, azonban maga a felület egyes metódusok meghívásakor, azonban maga a felület 
minden implementációban változatlan. minden implementációban változatlan. 

•• Problémát jelenthet azonban, hogy a beágyazott Problémát jelenthet azonban, hogy a beágyazott 
objektum teljesen el van rejtve, így a direkt hozzáférés objektum teljesen el van rejtve, így a direkt hozzáférés 
hiánya komoly gondot jelenthet egyes esetekben. hiánya komoly gondot jelenthet egyes esetekben. 



StructuralStructural PatternPattern --
DecoratorDecorator

•• PéldaPélda
–– Tegyük fel, hogy felhasználói felület elemeinek a Tegyük fel, hogy felhasználói felület elemeinek a 

tervezése a tervezése a feldataunkfeldataunk, amelyben bármely elemhez , amelyben bármely elemhez 
rendelhető keret, valamint vízszintes és függőleges rendelhető keret, valamint vízszintes és függőleges 
görgetősáv, az elemek nagy száma miatt azonban görgetősáv, az elemek nagy száma miatt azonban 
nem célszerű az a módszer, hogy mindegyikhez nem célszerű az a módszer, hogy mindegyikhez 
elkészítjük a fent említett plusz szolgáltatásokat is elkészítjük a fent említett plusz szolgáltatásokat is 
kezelő leszármaztatott osztályt. Az alkalmazott kezelő leszármaztatott osztályt. Az alkalmazott 
megoldás lehet az, hogy definiálunk egy általános megoldás lehet az, hogy definiálunk egy általános 
keret illetve görgetősáv osztályt, amelybe beágyazzuk keret illetve görgetősáv osztályt, amelybe beágyazzuk 
a felhasználói felület megfelelő elemét reprezentáló a felhasználói felület megfelelő elemét reprezentáló 
objektum. objektum. 



StructuralStructural PatternPattern --
DecoratorDecorator



StructuralStructural PatternPattern --
DecoratorDecorator

•• Component Component ((LibraryItemLibraryItem))
–– AzAz objektumok számára definiál egy interfészt, amit dinamikusan objektumok számára definiál egy interfészt, amit dinamikusan 

lehet a gyerek objektumokhoz hozzáadnilehet a gyerek objektumokhoz hozzáadni

•• ConcreteComponent ConcreteComponent ((BookBook, , VideoVideo))
–– Definiál egy objektumot, melyhez az előző gyerekekhez köthetőDefiniál egy objektumot, melyhez az előző gyerekekhez köthető

•• Decorator Decorator ((DecoratorDecorator))
–– FentartFentart egy hivatkozást a egy hivatkozást a ComponentComponent objektumhoz, és definiál objektumhoz, és definiál 

egy interfészt, ami alkalmazkodik, illeszkedik a egy interfészt, ami alkalmazkodik, illeszkedik a ComponentComponent
interfészéhezinterfészéhez

•• ConcreteDecorator ConcreteDecorator ((BorrowableBorrowable))
–– A A ComponentComponent--hezhez hozzáadja a gyerek egységekethozzáadja a gyerek egységeket



StructuralStructural PatternPattern -- FaçadeFaçade

•• Egységes (magasabb szintű) interfész kialakítása Egységes (magasabb szintű) interfész kialakítása 
több interfész egységes használatára több interfész egységes használatára 

•• A probléma:A probléma:
–– Adott egy alrendszer, sok Adott egy alrendszer, sok interfaceinterface--szel, és sok szel, és sok 

osztállyal. Hogyan engedjük a osztállyal. Hogyan engedjük a usertusert hozzáférni az hozzáférni az 
alrendszerhez, anélkül, hogy ismerné az összes alrendszerhez, anélkül, hogy ismerné az összes 
osztály felépítését, metódusait, attribútumait? osztály felépítését, metódusait, attribútumait? 
Erre jelent megoldást a Erre jelent megoldást a FacadeFacade. . 



StructuralStructural PatternPattern -- FaçadeFaçade

•• A megoldás: A megoldás: 
–– Egy alrendszerhez a kliensek a Egy alrendszerhez a kliensek a FacadeFacade--onon keresztül keresztül 

férnek hozzá, tehát a férnek hozzá, tehát a FacadeFacade tulajdonképpen egy tulajdonképpen egy 
magas magas szintûszintû interfaceinterface--t nyújt a kliensek részére. Így t nyújt a kliensek részére. Így 
a klienseknek nem kell ismerniük az alrendszer a klienseknek nem kell ismerniük az alrendszer 
minden egyes osztályának a minden egyes osztályának a belsõbelsõ felépítését, elég, felépítését, elég, 
ha a ha a FacadeFacade által nyújtott szolgáltatásokat által nyújtott szolgáltatásokat 
(metódusokat) ismerik. Tehát a kliensek számára az (metódusokat) ismerik. Tehát a kliensek számára az 
alrendszer láthatatlan. Egy összetett, bonyolult alrendszer láthatatlan. Egy összetett, bonyolult 
rendszerben is csökkenti a kliensek kapcsolatainak rendszerben is csökkenti a kliensek kapcsolatainak 
számát, így megnöveli a hordozhatóságot és a számát, így megnöveli a hordozhatóságot és a 
függetlenséget.függetlenséget.



StructuralStructural PatternPattern -- FaçadeFaçade

•• Tehát a megvalósítás csökkentheti a kliens és az Tehát a megvalósítás csökkentheti a kliens és az 
alrendszerek közötti kapcsolatokat. alrendszerek közötti kapcsolatokat. 

•• A kevesebb kapcsolat a rendszerek között A kevesebb kapcsolat a rendszerek között 
nagyobb újrafelhasználhatóságot eredményez, nagyobb újrafelhasználhatóságot eredményez, 
aminek biztosítása napjainkban fontos feladat a aminek biztosítása napjainkban fontos feladat a 
szoftverfejlesztésben. szoftverfejlesztésben. 

•• Megoldható az is a Megoldható az is a FacadeFacade segítségével, hogy az segítségével, hogy az 
alrendszerek közötti kommunikációt, alrendszerek közötti kommunikációt, -- ha ez ha ez 
szükséges szükséges -- kizárólag a kizárólag a FacadeFacade--onon keresztül keresztül 
engedjük meg, ezzel engedjük meg, ezzel erõteljesenerõteljesen csökkenthetõcsökkenthetõ
az alrendszerek közötti az alrendszerek közötti függõségetfüggõséget. . 



StructuralStructural PatternPattern -- FaçadeFaçade

•• Példa: Példa: 
Van egy autótulajdonos, akinek van egy Van egy autótulajdonos, akinek van egy 
autója. Mivel õ nem ért az autóhoz, így ha autója. Mivel õ nem ért az autóhoz, így ha 
valami probléma van az autóval, például valami probléma van az autóval, például 
kilyukad a gumija, akkor a kilyukad a gumija, akkor a szerelõjéhezszerelõjéhez fordul, fordul, 
hogy cserélje le a defektes gumit. Tehát az hogy cserélje le a defektes gumit. Tehát az 
autótulajdonos nem nyúl hozzá az autójához autótulajdonos nem nyúl hozzá az autójához 
közvetlenül, csak a közvetlenül, csak a szerelõjétszerelõjét kéri meg a kéri meg a 
javítási illetve karbantartási munkálatokra. javítási illetve karbantartási munkálatokra. 



StructuralStructural PatternPattern -- FaçadeFaçade



StructuralStructural PatternPattern -- FaçadeFaçade
•• A rendszer A rendszer résztvevõirésztvevõi: : 

–– Kliens: Kliens: 
-- Meghívja a Meghívja a FacadeFacade metódusait, rajta keresztül fér az metódusait, rajta keresztül fér az 
alrendszerekhez. alrendszerekhez. 

–– FacadeFacade: : 
-- Kezeli a kliensek kéréseit. Kezeli a kliensek kéréseit. 
-- Tudja, melyik kéréssel, melyik objektumhoz kell fordulni. Tudja, melyik kéréssel, melyik objektumhoz kell fordulni. 

–– Alrendszer osztályai: Alrendszer osztályai: 
-- A A FacadeFacade számukra átlátszó, nem tudnak a számukra átlátszó, nem tudnak a létezésérõllétezésérõl. . 
-- Õk valósítják meg a Õk valósítják meg a FacadeFacade kliens felé nyújtott kliens felé nyújtott 

funkcionalitását funkcionalitását 



StructuralStructural PatternPattern -- ProxyProxy

•• Objektumhoz történő hozzáférés Objektumhoz történő hozzáférés 
szabályozása burkoló objektummal szabályozása burkoló objektummal 

•• Cél:Cél:
–– Egy objektumhoz helyettesítést adni, annak Egy objektumhoz helyettesítést adni, annak 

érdekében, hogy a hozzáférés vezérelhető érdekében, hogy a hozzáférés vezérelhető 
legyen.legyen.

•• Példák:Példák:
–– Web szolgáltatások elérése, erőforrások Web szolgáltatások elérése, erőforrások 

helyettesítése, hozzáférési jogok szabályozásahelyettesítése, hozzáférési jogok szabályozása



StructuralStructural PatternPattern -- ProxyProxy

Következmények:Következmények:
IndirekcióIndirekció egy fajtája objektum elérés esetében. Számos egy fajtája objektum elérés esetében. Számos 

felhasználási lehetőség ismert a proxy típusától függően:felhasználási lehetőség ismert a proxy típusától függően:
1. 1. Távoli proxyTávoli proxy elrejti a tényt, hogy az objektum egy elrejti a tényt, hogy az objektum egy 
másik címtartományban található.másik címtartományban található.
2. A 2. A virtuális proxyvirtuális proxy optimalizálási feladatokat láthat el, optimalizálási feladatokat láthat el, 
mint pl. létrehozás igény esetén (mint pl. létrehozás igény esetén (creatingcreating anan objectobject onon
demanddemand).).
3. További karbantartási feladatok elvégzésére nyílik 3. További karbantartási feladatok elvégzésére nyílik 
lehetőség az objektum elérése körül.lehetőség az objektum elérése körül.



StructuralStructural PatternPattern -- ProxyProxy



BehavioralBehavioral PatternsPatterns --
InterpreterInterpreter

•• AdottAdott nyelvtan reprezentációja objektumorientált nyelvtan reprezentációja objektumorientált 
eszközökkel, ill. a nyelvtanhoz kapcsolódó értelmező eszközökkel, ill. a nyelvtanhoz kapcsolódó értelmező 
((interpreterinterpreter) megvalósítása.) megvalósítása. OsOsztályztály szintűszintű

•• Ritkán használatosRitkán használatos

•• PéldPéld
•• Római számról átalakító programRómai számról átalakító program



BehavioralBehavioral PatternsPatterns -- InterpreterInterpreter



BehavioralBehavioral Patterns Patterns 
TemplateTemplate MethodMethod

•• Algoritmus vázának megvalósítása, objektumba Algoritmus vázának megvalósítása, objektumba 
zárása oly módon, hogy bizonyos közbenső zárása oly módon, hogy bizonyos közbenső 
végrehajtási lépések specializálhatók legyenek végrehajtási lépések specializálhatók legyenek 
származtatott osztályokban.származtatott osztályokban.

•• Cél:Cél:
–– Definiáljuk egy algoritmus vázát, de a részleteket Definiáljuk egy algoritmus vázát, de a részleteket 

hagyjuk, hogy az alosztályok helyettesítsék be. hagyjuk, hogy az alosztályok helyettesítsék be. 
–– A A TemplateTemplate MethodMethod segítségével a leszármazott segítségével a leszármazott 

osztályok újradefiniálhatják az algoritmus bizonyos osztályok újradefiniálhatják az algoritmus bizonyos 
lépéseit anélkül, hogy az algoritmus struktúráját lépéseit anélkül, hogy az algoritmus struktúráját 
megváltoztatnák.megváltoztatnák.

•• Példa: Példa: 
–– Különböző dokumentumfajták megnyitásaKülönböző dokumentumfajták megnyitása



BehavioralBehavioral Patterns Patterns 
TemplateTemplate MethodMethod

•• Következmények:Következmények:
–– TemplateTemplate metódus alkalmazása alapvető metódus alkalmazása alapvető 

technika a kód újrafelhasználás terén.technika a kód újrafelhasználás terén.
–– Segítségükkel könnyen kigyűjthető a közös Segítségükkel könnyen kigyűjthető a közös 

viselkedés osztály könyvtárakba.viselkedés osztály könyvtárakba.



BehavioralBehavioral Patterns Patterns 
TemplateTemplate MethodMethod



BehaioralBehaioral PatternsPatterns -- Strategy Strategy 

•• Különböző algoritmusok objektumba zárása Különböző algoritmusok objektumba zárása 
közös közös interfésszelinterfésszel, a megfelelő algoritmus , a megfelelő algoritmus 
kiválasztása polimorfizmus felhasználásával.kiválasztása polimorfizmus felhasználásával.

•• Cél:Cél:
–– Definiáljuk algoritmusok egy családját, zárjuk őket Definiáljuk algoritmusok egy családját, zárjuk őket 

egységbe és tegyük őket egymással kicserélhetővé. egységbe és tegyük őket egymással kicserélhetővé. 
–– A A StrategyStrategy lehetővé teszi, hogy az algoritmus az őt lehetővé teszi, hogy az algoritmus az őt 

használó kliensektől függetlenül változhasson.használó kliensektől függetlenül változhasson.



BehaioralBehaioral PatternsPatterns -- StrategyStrategy

•• Előnyök:Előnyök:
–– Feltételes utasítások elkerülése a megfelelő Feltételes utasítások elkerülése a megfelelő 

viselkedés kiválasztása esetébenviselkedés kiválasztása esetében
–– Azonos viselkedés különböző implementációiAzonos viselkedés különböző implementációi

•• Hátrányok:Hátrányok:
–– A kliensnek ismernie kell a különböző stratégiákatA kliensnek ismernie kell a különböző stratégiákat
–– Kommunikációs Kommunikációs overheadoverhead a a StrategyStrategy és a és a ContextContext

közöttközött



BehaioralBehaioral PatternsPatterns -- StrategyStrategy



BehaioralBehaioral PatternsPatterns -- StrategyStrategy

•• StrategyStrategy ((SortStrategySortStrategy))
–– Deklarál egy közös interfészt  a összes támogatott Deklarál egy közös interfészt  a összes támogatott 

algoritmusnak. A algoritmusnak. A ContextContext ezen interfészen keresztül tudja ezen interfészen keresztül tudja 
használni a használni a ConcreteStrategyConcreteStrategy által definiált algoritmusokatáltal definiált algoritmusokat

•• ConcreteStrategyConcreteStrategy ((QuickSortQuickSort, , ShellSortShellSort, , 
MergeSortMergeSort))
–– A A StrategyStrategy interfészét használva implementálja az algoritmustinterfészét használva implementálja az algoritmust

•• ContextContext ((SortedListSortedList))
–– A A ConcreteStrategyConcreteStrategy objektuma konfiguráljaobjektuma konfigurálja
–– Létrehoz egy hivatkozást a Létrehoz egy hivatkozást a StrategyStrategy objektumairaobjektumaira
–– Interfészt definiálhat, melyen keresztül a Interfészt definiálhat, melyen keresztül a StrategyStrategy hozzágérhethozzágérhet a a 

tárolt adataihoztárolt adataihoz

•• Példa: Rendezés, a kliens számára Példa: Rendezés, a kliens számára lehetűvélehetűvé teszi, hogy teszi, hogy 
dinamikusan válasszon a rendezési stratégiák közöttdinamikusan válasszon a rendezési stratégiák között



BehaioralBehaioral PatternsPatterns -- ChainChain ofof
ResponsibilityResponsibility

•• Az üzenet vagy kérés küldőjét függetleníti a kezelő Az üzenet vagy kérés küldőjét függetleníti a kezelő 
objektum(ok)objektum(ok)tóltól..

•• ChainChain ofof ResponsibilityResponsibility használható, ha: használható, ha: 
–– több, mint egy objektum kezelhet le egy kérést és a kérést több, mint egy objektum kezelhet le egy kérést és a kérést 

lekezelõlekezelõ példány alapból (eleve) nem ismert, automatikusan kell példány alapból (eleve) nem ismert, automatikusan kell 
megállapítani, hogy melyik objektum legyen az. megállapítani, hogy melyik objektum legyen az. 

–– egy kérést objektumok egy csoportjából egy objektumnak egy kérést objektumok egy csoportjából egy objektumnak 
akarjuk címezni, a fogadó objektum konkrét megnevezése akarjuk címezni, a fogadó objektum konkrét megnevezése 
nélkül. nélkül. 

–– egy kérést egy kérést lekezelõlekezelõ objektumok csoportja dinamikusan objektumok csoportja dinamikusan jelölhetõjelölhetõ
ki. ki. 



BehaioralBehaioral PatternsPatterns ChainChain ofof
ResponsibilityResponsibility

•• Motiváció:Motiváció:
–– Tekintsük egy grafikus felhasználói felület környezet Tekintsük egy grafikus felhasználói felület környezet 

érzékeny érzékeny helphelp rendszerét. A felhasználó a felület rendszerét. A felhasználó a felület 
bármely bármely részérõlrészérõl kaphat kaphat helphelp információt, elég ha információt, elég ha 
rákattint. A rákattint. A helphelp, amit a rendszer szolgáltat nem csak , amit a rendszer szolgáltat nem csak 
attól függ, hogy a felhasználó mit választott ki, attól függ, hogy a felhasználó mit választott ki, 
hanem a kiválasztott felületelem hanem a kiválasztott felületelem környezetétõlkörnyezetétõl is. is. 
Például egy dialógusablakban Például egy dialógusablakban elhelyezkedõelhelyezkedõ
nyomógomb más nyomógomb más helphelp információt tartalmazhat, mint információt tartalmazhat, mint 
egy hasonló gomb a egy hasonló gomb a fõablakbanfõablakban. Ha nincs a . Ha nincs a 
kiválasztott felületelemnek specifikus kiválasztott felületelemnek specifikus helphelp
információja, akkor a információja, akkor a helphelp rendszer egy általánosabb rendszer egy általánosabb 
helphelp üzenetet jelenít meg a felületelem közvetlen üzenetet jelenít meg a felületelem közvetlen 
környezetérõlkörnyezetérõl. (Például a dialógusablakról.) . (Például a dialógusablakról.) 



BehaioralBehaioral PatternsPatterns ChainChain ofof
ResponsibilityResponsibility

–– Az természetes, hogy a Az természetes, hogy a helphelp információk információk 
szervezettséget tükröznek a legspecifikusabbtól a szervezettséget tükröznek a legspecifikusabbtól a 
legáltalánosabbig. Továbbá az is világos, hogy a legáltalánosabbig. Továbbá az is világos, hogy a helphelp
kérést a felhasználói felület egyik objektuma kezeli le. kérést a felhasználói felület egyik objektuma kezeli le. 
Az hogy melyik, az a Az hogy melyik, az a környezettõlkörnyezettõl és a rendelkezésre és a rendelkezésre 
álló álló helphelp specifikusságától függ. specifikusságától függ. 
A probléma lényege, hogy az az objektum, amelyik A probléma lényege, hogy az az objektum, amelyik 
végül kiszolgálja a végül kiszolgálja a helphelp kérést nem konkrétan ismert kérést nem konkrétan ismert 
azon objektum számára, amelyik a kérést elindította azon objektum számára, amelyik a kérést elindította 
(a példában a gomb). Tehát módot kell találni arra, (a példában a gomb). Tehát módot kell találni arra, 
hogy elválasszuk a gombot, ami a kérést elindítja hogy elválasszuk a gombot, ami a kérést elindítja 
azoktól az objektumoktól, amik a azoktól az objektumoktól, amik a helphelp információt információt 
szolgáltathatják. A szolgáltathatják. A ChainChain ofof ResponsibilityResponsibility tervezési tervezési 
minta ennek a módját írja le. minta ennek a módját írja le. 



BehaioralBehaioral PatternsPatterns ChainChain ofof
ResponsibilityResponsibility

–– A tervezési minta alapgondolata az, hogy A tervezési minta alapgondolata az, hogy 
szétválasztja a kérést szétválasztja a kérést küldõketküldõket a fogadóktól a fogadóktól 
azáltal, hogy több objektumnak adja meg a azáltal, hogy több objektumnak adja meg a 
lehetõségetlehetõséget a kérés lekezelésére. A kérés egy a kérés lekezelésére. A kérés egy 
objektumokból álló lánc szemeit járja be objektumokból álló lánc szemeit járja be 
egészen addig, amíg valamelyik láncszem le egészen addig, amíg valamelyik láncszem le 
nem kezeli. nem kezeli. 



BehaioralBehaioral PatternsPatterns -- ChainChain ofof
ResponsibilityResponsibility



BehaioralBehaioral PatternsPatterns -- ChainChain ofof
ResponsibilityResponsibility

•• HandlerHandler ((HelpHandlerHelpHandler) ) 
–– egy interfészt definiál a kérések lekezelésére  opcionálisan egy interfészt definiál a kérések lekezelésére  opcionálisan 

implementálja a láncban implementálja a láncban következõkövetkezõ objektumhoz való objektumhoz való 
kapcsolatotkapcsolatot

•• ConcreteHandlerConcreteHandler ((PrintButtonPrintButton, , PrintDialogPrintDialog) ) 
–– lekezeli azokat a kéréseket, amelyek lekezeléséért lekezeli azokat a kéréseket, amelyek lekezeléséért felelõs felelõs 

el tudja érni a láncban el tudja érni a láncban következõkövetkezõ objektumot objektumot 
ha a ha a ConcreteHandlerConcreteHandler le tudja kezelni a kérést, akkor le is kezeli, le tudja kezelni a kérést, akkor le is kezeli, 
ellenkezõellenkezõ esetben továbbadja a láncban esetben továbbadja a láncban õtõt követõkövetõ objektumnakobjektumnak

•• Client Client 
–– elindítja a kérést a láncban a elindítja a kérést a láncban a ConcreteHandlerConcreteHandler objektumnálobjektumnál

•• EgyüttmûködésekEgyüttmûködések::
–– Amikor a kliens elindít egy kérést, a kérés addig terjed tovább Amikor a kliens elindít egy kérést, a kérés addig terjed tovább a a 

láncon, amíg egy olyan láncon, amíg egy olyan ConcreteHandlerhezConcreteHandlerhez ér, amelyiknek ér, amelyiknek 
felelõsségefelelõssége lekezelni azt.lekezelni azt.
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•• A A ChainChain ofof ResponsibilityResponsibility a a következõkövetkezõ elõnyökkelelõnyökkel és és 
kötelezettségekkel/tartozásokkal bír: kötelezettségekkel/tartozásokkal bír: 
–– 1. Kisebb 1. Kisebb mértékûmértékû párosítás:párosítás:

A tervezési minta használata felszabadítja az objektumot attól, A tervezési minta használata felszabadítja az objektumot attól, 
hogy ismernie kelljen a kérését hogy ismernie kelljen a kérését lekezelõlekezelõ objektumot. Egy objektumot. Egy 
objektumnak csak azt kell tudnia, hogy a kérést objektumnak csak azt kell tudnia, hogy a kérést megfelelõenmegfelelõen le le 
fogják kezelni. Sem a kérést fogják kezelni. Sem a kérést lekezelõlekezelõ, sem a kérést , sem a kérést küldõküldõ nem nem 
ismeri konkrétan egymást, és a lánc egyetlen objektumának sem ismeri konkrétan egymást, és a lánc egyetlen objektumának sem 
kell ismernie a lánc szerkezetét. kell ismernie a lánc szerkezetét. 
A A ChainChain ofof ResponsibilityResponsibility tervezési minta tervezési minta leegyszerûsíthetileegyszerûsítheti az az 
objektumok kapcsolatrendszerét. Ahelyett, hogy az egyes objektumok kapcsolatrendszerét. Ahelyett, hogy az egyes 
objektumok minden egyes lehetséges olyan objektumra objektumok minden egyes lehetséges olyan objektumra 
rendelkeznének referenciával, ami a kéréseiket kezeli le, elég, rendelkeznének referenciával, ami a kéréseiket kezeli le, elég, ha ha 
egyetlen referenciával rendelkeznek a láncban egyetlen referenciával rendelkeznek a láncban õketõket követõrõlkövetõrõl. . 
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–– 2. Nagyobb rugalmasság az objektumok 2. Nagyobb rugalmasság az objektumok felelõsségeinekfelelõsségeinek
kiosztásában:kiosztásában:
ChainChain ofof ResponsibilityResponsibility nagyobb rugalmasságot nyújt az nagyobb rugalmasságot nyújt az 
objektumok közötti objektumok közötti felelõsségekfelelõsségek elosztásában. Egy esemény elosztásában. Egy esemény 
lekezelésére lekezelésére felelõsségfelelõsség adható az objektum láncba rakásával, adható az objektum láncba rakásával, 
illetve a lánc futási illetve a lánc futási idejûidejû megváltoztatásával. Ez alosztályokkal is megváltoztatásával. Ez alosztályokkal is 
kombinálható a kombinálható a lekezelõklekezelõk statikus statikus specializációjaspecializációja érdekében. érdekében. 

–– 3. A recept nem garantált:3. A recept nem garantált:
Mivel a kérésnek nincs konkrét fogadója, nincs is garancia arra,Mivel a kérésnek nincs konkrét fogadója, nincs is garancia arra,
hogy le lesz kezelve, a kérés kiérhet a láncból a végén anélkül,hogy le lesz kezelve, a kérés kiérhet a láncból a végén anélkül,
hogy lekezelték volna. A kérés akkor is lekezeletlenül maradhat,hogy lekezelték volna. A kérés akkor is lekezeletlenül maradhat,
ha a lánc nem lett jól bekonfigurálva.ha a lánc nem lett jól bekonfigurálva.



BehaioralBehaioral PatternsPatterns -- ChainChain ofof
ResponsibilityResponsibility

•• A A következõkövetkezõ sarkallatossarkallatos kérdéseket kell megfontolni az kérdéseket kell megfontolni az 
implementáláskor: implementáláskor: 

–– 1. A lánc implementálása. 1. A lánc implementálása. Két Két lehetõséglehetõség kínálkozik rá: kínálkozik rá: 
-- Új kapcsolatok definiálása. (általában a Új kapcsolatok definiálása. (általában a HandlerHandler--benben, de a , de a 
ConcreteHandlersConcreteHandlers is definiálhatja helyette) is definiálhatja helyette) 
-- MeglévõMeglévõ kapcsolatok használata kapcsolatok használata 

–– 2. A lánc egymást 2. A lánc egymást követõkövetõ elemeinek összekötéseelemeinek összekötése

–– 3. A kérések megvalósítása3. A kérések megvalósítása
-- A A legegyszerûbblegegyszerûbb esetben a kérés egy paraméter nélküli függvényhívás esetben a kérés egy paraméter nélküli függvényhívás 
(pl. (pl. HandleHelperHandleHelper--nélnél). Ebben az esetben csak meghatározott számú ). Ebben az esetben csak meghatározott számú 
kérést továbbíthatunk, azokat, amiket a kérést továbbíthatunk, azokat, amiket a HandlerHandler osztály definiál. osztály definiál. 
-- Használhatunk egyetlen Használhatunk egyetlen kéréslekezelõkéréslekezelõ függvényt egy bemeneti függvényt egy bemeneti 
paraméterrel, amit a kérés kódjaként értelmezünk Itt az egyetlenparaméterrel, amit a kérés kódjaként értelmezünk Itt az egyetlen
megkötés az, hogy a megkötés az, hogy a küldõnekküldõnek és a fogadónak a kéréskódokat és a fogadónak a kéréskódokat 
egységesen kell értelmeznie. egységesen kell értelmeznie. 
-- A kéréseket külön kérésobjektumokba A kéréseket külön kérésobjektumokba csomagocsomagollhatjuk. hatjuk. 
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•• Objektum állapotának tárolása (Objektum állapotának tárolása (serializationserialization) a ) a 
belső tárolási szerkezet felfedése nélkül belső tárolási szerkezet felfedése nélkül 
((informationinformation hidinghiding).).

•• Ez a tervezési minta megoldási lehetőséget kínál Ez a tervezési minta megoldási lehetőséget kínál 
az adott objektum belső állapotához való az adott objektum belső állapotához való 
hozzáféréshez anélkül, hogy megsértenénk vele hozzáféréshez anélkül, hogy megsértenénk vele 
az egységbe zárás (az egységbe zárás (encapsulationencapsulation) szabályát. A ) szabályát. A 
belső állapothoz azonban ezután is csak olyan belső állapothoz azonban ezután is csak olyan 
más objektumok férhetnek hozzá, amiknek más objektumok férhetnek hozzá, amiknek 
ehhez jogosultságuk van. ehhez jogosultságuk van. 
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•• A tervezési mintában az A tervezési mintában az OriginatorOriginator az az objektum, az az objektum, 

aminek egy régebbi belső állapotát szeretnénk aminek egy régebbi belső állapotát szeretnénk 
visszaállítani. A régebbi állapotokat azonban nem visszaállítani. A régebbi állapotokat azonban nem 
célszerű az célszerű az OriginatorOriginatoronon belül tárolni, ugyanis ez belül tárolni, ugyanis ez 
komplexebb struktúrájú állapotoknál nagyon megnövelné komplexebb struktúrájú állapotoknál nagyon megnövelné 
az objektum méretét.az objektum méretét.

•• Az Az OriginatorOriginator belső állapotát nem ajánlatos más belső állapotát nem ajánlatos más 
objektumnak átadni, mivel ez az egységbe zárás objektumnak átadni, mivel ez az egységbe zárás 
megsértését jelentené. A megoldást a felelősség megsértését jelentené. A megoldást a felelősség 
kettéosztása jelenti: az kettéosztása jelenti: az OriginatorOriginator régebbi állapotait régebbi állapotait 
egy egy MementoMemento objektum tárolja, amihez csak az objektum tárolja, amihez csak az 
OriginatorOriginator férhet hozzá, viszont ezeket a tároló férhet hozzá, viszont ezeket a tároló 
objektumokat egy objektumokat egy CareTakerCareTaker objektum felügyeli. Ez az objektum felügyeli. Ez az 
objektum határozza meg, hogy az objektum határozza meg, hogy az OriginatorOriginator melyik melyik 
régebbi állapotába térjen vissza és tartja számon azt is, régebbi állapotába térjen vissza és tartja számon azt is, 
hogy mely hogy mely MementoMemento példányokra van még szükség. példányokra van még szükség. 
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•• A A CommandCommand minta parancsok, minta parancsok, requestrequest--ekek
objektumba ágyazását, és ezen keresztül objektumba ágyazását, és ezen keresztül 
feladatok delegálását fogalmazza meg. Különféle feladatok delegálását fogalmazza meg. Különféle 
parancsokat rendelhetünk így klienseinkhez(akár parancsokat rendelhetünk így klienseinkhez(akár 
dinamikusan is), a dinamikusan is), a parancsokokatparancsokokat akár sorba akár sorba 
((queuequeue) is állíthatjuk, naplózhatjuk() is állíthatjuk, naplózhatjuk(logingloging) illetve ) illetve 
segítségével segítségével visszaavonhatóvisszaavonható mûveleteketmûveleteket
kezelhetünk (kezelhetünk (undoundo). ). 

•• Üzenetet, ill. kérést objektumba foglal, így Üzenetet, ill. kérést objektumba foglal, így 
megvalósulhat a kérések ideiglenes tarolása megvalósulhat a kérések ideiglenes tarolása 
((queuequeue) ill. az ) ill. az undoundo funkció elegáns funkció elegáns 
megvalósítása.megvalósítása.
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•• Egy jellegzetes probléma:Egy jellegzetes probléma:
–– Néha elkerülhetetlen, hogy kéréseket intézzünk egyes Néha elkerülhetetlen, hogy kéréseket intézzünk egyes 

objektumokhoz anélkül, hogy bármit is tudnánk a kért objektumokhoz anélkül, hogy bármit is tudnánk a kért 
mûveletrõlmûveletrõl, vagy a kérést fogadóról. Például a felhasználói , vagy a kérést fogadóról. Például a felhasználói 
felületek programozására gyakran használt könyvtárak, ún. felületek programozására gyakran használt könyvtárak, ún. 
toolkitektoolkitek többek között pl. menüket és gombokat többek között pl. menüket és gombokat 
tartalmazhatnak, amelyek egy esemény(pl. egérkattintás, tartalmazhatnak, amelyek egy esemény(pl. egérkattintás, 
billentyûzetleütésbillentyûzetleütés) hatására indítnak el valamilyen ) hatására indítnak el valamilyen 
tevékenységet. Ezt azonban a menü, vagy a gomb objektumok tevékenységet. Ezt azonban a menü, vagy a gomb objektumok 
nem tudják maguk implementálni, mert csakis a nem tudják maguk implementálni, mert csakis a toolkitettoolkitet
használó applikáció tudja, hogy mit is kell ilyenkor tenni. A használó applikáció tudja, hogy mit is kell ilyenkor tenni. A 
toolkitektoolkitek tervezõi tervezõi semmiképp sem tudhatják, hogy ezt a semmiképp sem tudhatják, hogy ezt a 
bizonyos tevékenységet végül bizonyos tevékenységet végül ki(milyenki(milyen objektum) és hogyan objektum) és hogyan 
fogja végrehajtani.fogja végrehajtani.
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•• Egy megoldás a problémára : Egy megoldás a problémára : 
–– A A CommandCommand minta a kérést vagy parancsot egy objektumba minta a kérést vagy parancsot egy objektumba 

ágyazza, így ágyazza, így lehetõvélehetõvé teszi, hogy például a teszi, hogy például a toolkittoolkit elemei elemei 
számukra ismeretlen applikációs objektumokon hajtsanak végre számukra ismeretlen applikációs objektumokon hajtsanak végre 
mûveleteketmûveleteket. . 
Ennek kulcsa egy absztrakt Ennek kulcsa egy absztrakt CommandCommand osztály, mely osztály, mely mûveletekmûveletek
végrehajtásához definiál végrehajtásához definiál interfaceinterface--t. Ez a t. Ez a legegyszerûbblegegyszerûbb esetben esetben 
egy absztrakt egy absztrakt ExecuteExecute mûveletetmûveletet tartalmaz. Egy konkrét tartalmaz. Egy konkrét 
CommandCommand alosztály(alosztály(ConcreteCommandConcreteCommand) egy objektumváltozó ) egy objektumváltozó 
formájában tárolja a formájában tárolja a mûveletetmûveletet ténylegesen végrehajtó ténylegesen végrehajtó 
objektumot, amely a kérést valójában fogadja. Csak ez utóbbi objektumot, amely a kérést valójában fogadja. Csak ez utóbbi 
objektum rendelkezik a objektum rendelkezik a mûveletmûvelet végrehajtásához szükséges végrehajtásához szükséges 
tudással. tudással. 
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•• CommandCommand ::

–– interfaceinterface--t deklarál t deklarál mûveletekmûveletek végrehajtására. végrehajtására. 
•• ConcreteCommandConcreteCommand : : 

–– Egy Egy hozzárandelésthozzárandelést definiál a kérést fogadó definiál a kérést fogadó ReceiverReceiver és a és a 
végrehajtandó végrehajtandó mûveletmûvelet között. között. 

–– A A ReceiverReceiver megfelelõmegfelelõ mûveleténekmûveletének meghívásával implementálja az meghívásával implementálja az 
ExecuteExecute--otot. . 

–– Ha visszavonhatóságot is meg akarunk valósítani, akkor a Ha visszavonhatóságot is meg akarunk valósítani, akkor a 
ConcreteCommandConcreteCommand--naknak állapotot is kell tárolnia. állapotot is kell tárolnia. 

•• ClientClient ::
–– Az applikációs objektum, mely létrehozza a Az applikációs objektum, mely létrehozza a ConcreteCommandConcreteCommand osztályt, osztályt, 

és hozzárendeli a és hozzárendeli a megfelelõmegfelelõ ReveiverReveiver--t. t. 
•• InvokerInvoker ::

–– a a kérõkérõ, egy általa ismert , egy általa ismert commanddalcommanddal(egy (egy ConcreteCommandConcreteCommand osztály) osztály) 
végrehajtatja a kívánt végrehajtatja a kívánt mûveletetmûveletet úgy, hogy meghívja annak úgy, hogy meghívja annak ExecuteExecute() () 
metódusát metódusát 

•• ReceiverReceiver : : 
–– a kérés fogadója; rendelkezik a a kérés fogadója; rendelkezik a mûveletmûvelet végrehajtásához szükséges végrehajtásához szükséges 

tudással. Bármely osztály lehet fogadó. tudással. Bármely osztály lehet fogadó. 
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•• A minta további A minta további jellemzõijellemzõi::

–– A A CommandCommand minta alkalmazása megszünteti a minta alkalmazása megszünteti a 
csatolást a csatolást a mûveletetmûveletet kezdeményezõkezdeményezõ és az azt és az azt 
végrehajtó objektumok között. végrehajtó objektumok között. 

–– A parancs objektumok is közönséges A parancs objektumok is közönséges 
objektumok. objektumok. 

–– A parancsok összetett parancsokká A parancsok összetett parancsokká 
szervezhetõkszervezhetõk, egy makrót képezve. , egy makrót képezve. 
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•• AggregáltAggregált (gyűjtemény) objektumhalmaz (gyűjtemény) objektumhalmaz 
elemeinek felsorolása a belső tárolási formától elemeinek felsorolása a belső tárolási formától 
független módonfüggetlen módon

•• IterátorIterátor feladata:feladata:
–– egy összetett objektum elemeinek elérése a belső egy összetett objektum elemeinek elérése a belső 

szerkezetének ismerete nélkülszerkezetének ismerete nélkül
–– többféle kiolvasási sorrend definiálása egy összetett többféle kiolvasási sorrend definiálása egy összetett 

objektumhozobjektumhoz
–– egységes interfész biztosítása különböző szerkezetű egységes interfész biztosítása különböző szerkezetű 

összetett objektumok elmeinek eléréséreösszetett objektumok elmeinek elérésére
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•• Különválasztja a tárolás és a megjelenítés problémáját. Különválasztja a tárolás és a megjelenítés problémáját. 
Definiál egy interfészt a lista elemeinek elérésére, és Definiál egy interfészt a lista elemeinek elérésére, és 
minden pillanatban pontosan tudja, hogy a lista mely minden pillanatban pontosan tudja, hogy a lista mely 
elemeit olvasta már ki az adott feldolgozás alatt. Azaz elemeit olvasta már ki az adott feldolgozás alatt. Azaz 
maga a lista objektum nem tud semmit a benne maga a lista objektum nem tud semmit a benne 
elhelyezkedő elemek sorrendjéről (esetleg van egy elhelyezkedő elemek sorrendjéről (esetleg van egy 
alapértelmezett sorrend), pusztán műveleteket biztosít alapértelmezett sorrend), pusztán műveleteket biztosít 
az alapvető listakezelési feladatok megoldására. Úgymint az alapvető listakezelési feladatok megoldására. Úgymint 
új elem felvétele, törlés, az elemek megszámlálása stb. új elem felvétele, törlés, az elemek megszámlálása stb. 
Ehhez az objektumhoz kapcsolódhatnak az Ehhez az objektumhoz kapcsolódhatnak az IterátorokIterátorok, , 
akik viszont a lista belső szerkezetét nem ismerik; az akik viszont a lista belső szerkezetét nem ismerik; az 
elemek tetszőleges szekvenciális elérését biztosíthatják. elemek tetszőleges szekvenciális elérését biztosíthatják. 
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•• Több egymással kapcsolatot tartó objektum Több egymással kapcsolatot tartó objektum 
kommunikációjának egységbe (objektumba) zárása kommunikációjának egységbe (objektumba) zárása 

•• Mikor érdemes a Mikor érdemes a MediatorMediator mintát használni? mintát használni? 
–– Ha az objektumok közti kommunikáció igen összetett, Ha az objektumok közti kommunikáció igen összetett, 

strukturálatlan és nehézen érthető a létrejött kapcsolatrendszerstrukturálatlan és nehézen érthető a létrejött kapcsolatrendszer. . 
–– Ha egy objektum újrahasznosíthatósága bonyolult lenne, mert Ha egy objektum újrahasznosíthatósága bonyolult lenne, mert 

sok más objektummal áll kapcsolatban. sok más objektummal áll kapcsolatban. 
–– Ha az egyes osztályok között elosztott viselkedési paraméterek Ha az egyes osztályok között elosztott viselkedési paraméterek 

kezelhetetlenek lennének alosztályok bevezetése nélkül. kezelhetetlenek lennének alosztályok bevezetése nélkül. 
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•• Mediator Mediator 
–– Definiál egy felületet, amelyen keresztül az Definiál egy felületet, amelyen keresztül az 

objektumokkal kommunikálhat. objektumokkal kommunikálhat. 
•• ConcreteConcrete Mediator Mediator 

–– A kapcsolódó objektumokat koordinálja. A kapcsolódó objektumokat koordinálja. 
–– Ismeri társait és fenntartja velük a kapcsolatot. Ismeri társait és fenntartja velük a kapcsolatot. 

•• ColleagueColleague classes classes 
–– Ismeri a Ismeri a MediatortMediatort (és senki mást a (és senki mást a ColleaguekColleaguek

közül!) közül!) 
–– Ha egy másik Ha egy másik ColleagueColleague--valval szeretne kommunikálni, szeretne kommunikálni, 

megkeresi a megkeresi a Mediatort Mediatort 



BehaioralBehaioral PatternsPatterns -- MediatorMediator



BehaioralBehaioral PatternsPatterns -- MediatorMediator

•• EgyüttműködésEgyüttműködés
–– A résztvevők (A résztvevők (ColleaguesColleagues) jelzést küldenek, majd ) jelzést küldenek, majd 

fogadnak a fogadnak a MediatortólMediatortól. A . A MediatorMediator valósítja meg az valósítja meg az 
interakciót a megfelelő interakciót a megfelelő ColleagueColleague--k között. k között. 

•• KövetkezményekKövetkezmények
–– Leegyszerűsíti és biztosítja a kommunikációt az Leegyszerűsíti és biztosítja a kommunikációt az 

objektumok között. objektumok között. 
–– Megköti, hogyan kooperáljanak az objektumok. Megköti, hogyan kooperáljanak az objektumok. 
–– Központosítja az irányítást Központosítja az irányítást 



BehaioralBehaioral PatternsPatterns -- ObserverObserver

•• Egy objektumtól (annak állapotától) függő tetszőleges Egy objektumtól (annak állapotától) függő tetszőleges 
számú objektum értesítése az állapot megváltozásáról.számú objektum értesítése az állapot megváltozásáról.

•• Akkor alkalmazzuk, ha Akkor alkalmazzuk, ha 
–– az objektum struktúra sok, különböző az objektum struktúra sok, különböző interfaceinterface--szel rendelkező szel rendelkező 

objektumot tartalmaz, és az objektumokon végrehajtandó objektumot tartalmaz, és az objektumokon végrehajtandó 
operáció a konkrét osztálytól függ; operáció a konkrét osztálytól függ; 

–– sok különböző és egymással össze nem függő operációt akarunk sok különböző és egymással össze nem függő operációt akarunk 
végrehajtani az objektumokon, és nem akarjuk "beszennyezni" végrehajtani az objektumokon, és nem akarjuk "beszennyezni" 
az osztályokat ezekkel az operációkkal; az osztályokat ezekkel az operációkkal; 

–– az objektum struktúrát definiáló osztályok csak ritkán változnakaz objektum struktúrát definiáló osztályok csak ritkán változnak, , 
ellenben gyakran akarunk rajtuk új operációt definiálni. ellenben gyakran akarunk rajtuk új operációt definiálni. 



BehaioralBehaioral PatternsPatterns

•• FlyweightFlyweight: : Objektumok „újrahasznosítása” Objektumok „újrahasznosítása” 
/megosztása nagy számú, kis méretű /megosztása nagy számú, kis méretű 
adat/objektum kezelésére.adat/objektum kezelésére.

•• StateState:: Az objektum viselkedésének Az objektum viselkedésének 
(interfészének) megváltoztatása a belső állapot (interfészének) megváltoztatása a belső állapot 
függvényében.függvényében.

•• VisitorVisitor:: Objektumhalmazon elvégzendő Objektumhalmazon elvégzendő 
különböző műveletek objektumba zárása, a  különböző műveletek objektumba zárása, a  
objektumhalmaz ill. a benne szereplő objektumhalmaz ill. a benne szereplő 
objektumok változtatása nélkülobjektumok változtatása nélkül



MintaMinta alkalmazásalkalmazás előnyökelőnyök

•• Használatukkal a tervezés felgyorsítható, a Használatukkal a tervezés felgyorsítható, a 
„kerék „kerék újrafeltalálásaújrafeltalálása” elkerülhető” elkerülhető

•• Bevált gyakorlat és tervezési stratégiák Bevált gyakorlat és tervezési stratégiák 
dokumentálása, újrafelhasználásának elősegítésedokumentálása, újrafelhasználásának elősegítése

•• Tetszőleges absztrakciós szinten megjelenhetTetszőleges absztrakciós szinten megjelenhet
•• Funkcionális és nem funkcionális Funkcionális és nem funkcionális 

követelményeket is tartalmazhatkövetelményeket is tartalmazhat



FormalizáláFormalizáláukuk

TervezésiTervezési mintákminták:: UML diagram rUML diagram részletekészletek, , 
forráskódforráskód mintákminták, „, „elbeszélőelbeszélő szövegrészekszövegrészek””

FormalizálásFormalizálás szükségességeszükségessége::
•• CélokCélok tisztázásatisztázása,,
•• ÉrthetőségÉrthetőség növelésenövelése,,
•• Tool Tool támogatástámogatás

érdekébenérdekében..
FormalizálásiFormalizálási torekvésektorekvések::
•• UMLautUMLaut
•• LePUSLePUS



LePUSLePUS

JellemzőkJellemzők::
•• VizuálisVizuális formalizmusformalizmus OO OO rendszerekhezrendszerekhez
•• FormálisFormális
•• TömörTömör
•• Tool Tool támogatástámogatás
CélokCélok::
•• TervezésiTervezési mintákminták leírásáraleírására
•• MintaMinta viszonyokviszonyok meghatározásárameghatározására
•• LétezőLétező mintákbólmintákból újakújak leszármaztatásaleszármaztatása



UMLautUMLaut

•• CCééll::
–– MintaMinta rréésztvevsztvevőkők együttműködéseinekegyüttműködéseinek

megfogalmazásamegfogalmazása

•• ProblProbléémama: : 
–– BizonyosBizonyos terveztervezéésisi mintmintáákrakra vonatkozvonatkozóó kkéényszereknyszerek

OCLOCL--benben semsem fogalmazhatfogalmazhatóókk meg, meg, lláásdsd pl. Visitor pl. Visitor 
mintaminta

•• MegoldMegoldááss::
–– UML 1.3 UML 1.3 metamodellmetamodell mmóódosdosííttáásoksok terveztervezéésisi mintmintáákk

modellezmodellezéésese éérdekrdekéébenben



Felhasznált irodalom, referenciákFelhasznált irodalom, referenciák
•• httphttp://://wwwwww..infinf..bmebme.hu.hu
•• wwwwww..infinf..bmebme.hu/.hu/ooretooret/1999osz//1999osz/DesignPatternsDesignPatterns
•• httphttp://informatika.://informatika.szifszif.hu/.hu/infoportalinfoportal//tervezeselemzestervezeselemzes..pdfpdf
•• httphttp://://wwwwww..dofactorydofactory..comcom//patternspatterns//PatternsPatterns..aspxaspx
•• httphttp://://wwwwww..neumannneumann--

centenariumcentenarium.hu/kongresszus/.hu/kongresszus/eloadaseloadas/ea55./ea55.pdfpdf
•• httphttp://://homehome.mit..mit.bmebme.hu/~.hu/~volgyesivolgyesi/BRI//BRI/AspectOrientedProAspectOrientedPro

gramminggramming..pdfpdf
•• httphttp://://wwwwww..meemee.hu/06etech/2004/2004_01/.hu/06etech/2004/2004_01/pdfpdf/03./03.pdfpdf
•• httphttp://://wwwwww..xsysxsys.hu/.hu/letoltesletoltes..htmlhtml##designpatternsdesignpatterns
•• httphttp://rs1.://rs1.szesze.hu/~.hu/~raffairaffai//orgorg/ / 
•• httphttp://informatika.://informatika.szifszif.hu/.hu/infoportalinfoportal//tervezeselemzestervezeselemzes..pdfpdf
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