1. SW fejl. modellek
Vízesés modell: Fázisok egymás után, egy módosítás minden rá következőt érint.
Gond: Munka szervezés nehéz (párhuzamos, ellenőrzési pontok), új szolgáltatás bevezetésénél
minden pontot módosítani kell, validáció (ügyfél elvárás) az egész megismétlését követelheti.
V-modell: Vízesés módosítása, az egyes fázisokat előbb ellenőrzik → visszacsatolás nagysága és
hatása csökken.
Evolúciós modell: Megoldások közelítő verzióinak előállítása. (1 verzió → specifikáció, fejlesztés
és validáció párhuzamosan.)
A követelmény leírás a kezdetekkor csak a felhasználó fejében létezik → nem lehet ellentmondás
mentes specifikációt készíteni → első verzió előállítása, ehhez felhaszn. felület szimulálása
(prototípus), majd verziók sorozatával közelítjük a végső megoldást.
Előny: Működés közben tanulmányozhatóak az egyes prototípusok (főleg jó, ha nehéz lenne a
részletes specifikáció).
Gond: rövid idő alatt megvalósítható rendszerhez ajánlott, utólagos módosítás/bővítés nehéz, nehéz
a proj. Áttekintése, a fejlesztés tempója ált. a doksi rovására megy
Boehm-féle spirális modell: Felismerés: a programok ált. iterációkon keresztül készülnek el →
ezek a spirális egy fázisával modellezhetőek:
1, Adott iter. során elérendő célok és korlátozó feltételek. (Alternatívák, lehetséges megoldási utak.)
2, Megoldások során felmerülő kockázatok elemzése és strat. a megoldásra. (+Prototípus ha kell)
3, Előző pont elemzése alapján iterációs lépés megoldása + követelmények igazolása. (Validáció)
4, Következő lépés tervezése.
Fogalmak:
Cél – elemzés tárgya; Korlátozások – ami a megvalósításban szab határt; Alternatívák – célok
különb, útjai; Kockázatok – egyes alternatívák valószínűleg hibát okozó forrásai; Kockázat kezelés
– kockázat hatásának csökkentése; Validáció – terv előírt célok szerinti teljesülésének ellenőrzése
Előnyök: Jól dokumentáltság (mind a 4 szakaszban doksi készít.), a strukturáltság, az iterációs
fázisok szabadon válaszhatóak, a fázisokon belüli szakaszok megválasztása a projektvezető
elképzelésén alapulhat, a fejlesztést mindig validáció követi, ciklusonként döntés lehet a projekt
köv. fázisáról az eredmény alapján ha kell.
Hátrány: Alkalmazása ált. munkaigényes és bonyolult. (A programkészítés fázisainak szakaszokra
bontása nehéz.), A kidolgozáshoz szükséges szakembereket nehéz gazdaságosan foglalkoztatni.
(Párhuzamos munka csak a 3. szakaszban lehet szinte.)
RUP: (Rational Unufued Process, az UML alkotóitól, iteratív folyamat)Külön fázisok és
munkafolyamatok, a a fejlesztés 4 fázisból áll, minden fázisban iterációk vannak ezken belül a
munkafolyamatok különböző súllyal szerepelnek.
Fázisok: előkészítés, kidolgozás, megvalósítás, átadás
Folyamatok: üzleti modellezés, követelmény elemzés, elemzés és tervezés, implementáció,
tesztelés, telepítés, konfiguráció és változás kezelés, projektvezetés, környezet kialakítás
(Az iterációkban a folyamatok adott sorrendben következnek.)
Architektúra centrikus → a kidolgozási fázis végére az architektúra fix, inkrementális modell → a
SW fokozatosan épül
Előkészítés: Milyen szolgáltatások legyenek? (használati eset + aktivációs diagrammok) Mi legyen
az architektúra? (még csak kísérleti, csak vázlat) Mi a terve és a költsége a fejlesztésnek? (kockázati

tényezők felsorolása és a köv. fázis megtervezése)
Kidolgozás: Kellően stabilok és kezelhetőek a használati esetek, az architektúra és a tervek?
Használati eset specifikáció és architektúra tervek. (architektúra(!) – rendszer kapcsolat a fontos)
A végére a projektvezető kellő tapasztalatot szerez a teljes fejlesztés megtervezésére és a szükséges
erőforrások fel becslésére. Eredménye az architekturális apaverzió.
Megvalósítás: Elkészül a termék, kisebb architekturális változtatások lehetnek csak, a végére
minden használati eset implementálva lesz, de még nem biztos, hogy hiba mentes.
Addig tart míg a termék meg nem felel a a felhasználó elvárásainak annyira, hogy korai (béta)
kiadást lehessen bemutatni neki.
Átadás: Béta kiadása kevés, gyakorlott felhasználónak, kipróbálás után hiba
jelentések/hiányosságok begyűjtése. Ezek javítása, majd kész rendszer kiadása. (Kézikönyv, CD
gyártás...)
Kiadás utáni hibacsoportok: súlyosak, azonnal javítandók és delta kiadás kell/kötelezően javítandó,
rendesen tervezett kiadásba kerülnek
XP: (eXtreme Programming) – könnyűsúlyú modell, változékony követelmények és kis csapat
esetén jó.
Alapértékek: kommunikáció – minden irányban a vezető és a fejlesztők között is, egyszerűség –
minden legegyszerűbb megoldást keresni, visszajelzés – a megrendelő megadja a
rendszertulajdonságokat amit a fejlesztők kiértékelnek, kód és egységteszt viszonya, a
rendszerkövető követi a feladatokat és visszajelzést ad a csapatnak a haladásról, bátorság – nem
kell félni a kód változtatástól/eldobástól
Alaptevékenység: kódolás – tisztán és tömören, tesztelés – kész tesztesetek, amik lefedik a kódot,
meghallgatás – a fejlesztők a rendszerről nem sokat tudnak ezért kérdezni és hallgatniuk kell,
tervezés – a kód szerkezetet is előre kell tervezni (nem elég tesztesetet írni és kódolni, majd újra...)
Elvek: [kötelező] gyors visszajelzés, egyszerűség feltételezése (előbb a könnyű dolgokat keeljük és
marad idő a nehézre), fokozatos változás, változások felkarolása (akt. probléma egyben megoldása),
minőségi munka (működési terület, költség, idő, minőség négyzet, a minőség nem változhat)
[opcionális] taníts tanulni (saját stratégiák a tesztelésre), kismértékű kezdeti befektetések (kevés
erőforrás → ösztönöz az optimaizálásra), dolgozz a győzelemért, konkrét kísérletek, nyílt,
becsületes kommunikáció (hibákat szabadon el lehet mondani), dolgozz az emberek ösztöneivel ne
azok ellen, elfogadott felelősség, helyi adaptáció, mobilitás, becsületes mérések
Alkalmazás: tervezési játék (feltárás, kötelezettség vállalás, irányítás), kisméretű kiadások (12hónapos fejlesztés, de működő rendszerrész), metafora (jellemzőket egyszerű leírásban fogl.
össze), egyszerű terv, tesztelés (egységtesztek), átstrukturálás, párban programozás, közös tulajdon
(bárki bármit változtathat), folyamatos integrálás, 40 órás hét, helyben tartózkodó megrendelő,
kódolási követelmények (egységes szabványok)
Életciklusok: feltárás (rövid, pár hetes, elegendő ismeret megszerzése a kezdéshez), tervezés (első
kiadás idejében megegyezés, 1-2 nap), iterációk az első kiadásig (1-4 hetes iterációk az egyes
cselekményekhez, 2-6 hónap), termelésbe helyezés (rövid 1 hetes iterációk, a hardver a helyén,
finom hangolás, optimalizálás, csak minimális változtatások, néhány hét az egész), karbantartás
(normális állapot, új funkciók hozzáadása, munkatársak cserélődnek, minden új kiadás feltárás →
termelésbe helyezés ciklussal készül el, a következő fázisig tart), befejezés (ha a megrendelő már
nem tud új cselekményt megadni, elégedett, 4-5 oldalas doksi a tudnivalókról és az esetleges
jövőbeni változtatásokról/ha a megrendelő olyan bővítést akar, amiről nem tudnak megegyezni)
Végrehajtható UML (xUML): SW fejlesztés hagyományosan 2 modell platform független (PIM,
elemzési, funkcionális tervezés), platform specifikus (PSM, tervezési, pontos megvalósítás)

Gondok: nehéz a tervezés és elemzés elkülönítése, nehéz eldönteni, hogy a tervezés mikor teljes,
nehéz a modell tartalmát és minőségét értékelni
→ ennek a megoldására xUML!
Elhagyjuk a szemantikailag nem egyértelmű részeket és kiegészítjük automatikus kódgenerálással.
(ASL – Action Specification Language)
Fejlesztés menete és UML alkotása:
1. alrendszerek meghatározása/részekre bontás – domainek (alrendszerek) létrehozása és
kapcsolatok azon., használati esetek azon., szekvencia diagrammok készítése, alrendszerek
kapcsolatainak def., 2 v több alrendszer összevonása híd kapcsolattal (platform független)
2. pontos, működését előrejelző (platform független) modellek létrehozása – statikus modell (sztály
diag.) készítése, dinamikus modell készítése (állapot diagram, általánosítás és aggregáció nélkül),
akciók meghatározása (ASL segítségével)
3. modellek tesztelése – alrendszer és rendszer használati esetek végrehajtása és eredmény
ellenőrzése
[[Fejlesztésnél!
4. meghatározott (automatikus) előállítási folyamat bevezetése
5. termék előállítása újrafelhasználható elemekből]]
4. rendszer létrehozása – platform független modellek platform spec. implementálása, ált.
tervminták sepc., szoftver-terv értékelés és tesztelés, automatikus kódgenerálás (ehhez kell: PMI
fordító)
ASL: Akciók platform független megadására.
if-then-else, switch, objektumok létrehozása, megadható attribútumokkal is[uj_obj = create ugyfel
with nev=uj_nev] akár, obj megsemmisítése [delete obj.]
objektum kiválasztás lehetséges attrib. alapján számla = find-only Számla where szám=42
{negatív_számla} = find-all Számla where egyenleg < 0 (→ gyűjtemény)
Obj. összekapcsolás: link számla R1 Ügyfél (→ R1 rel. szerint kapcsolódik)
Paraméteres vagy param. nélküli műveletek hívása: [új érték] = új_egyenleg[érték] on számla
Üzenet küldés (signal) obj–nak: generate felujítási_igény(időszak) to számla
2. Minőségkezelés
Egy szervezeten belül a minőségi vezetők feladata a biztosítása, a minőségkezelést és a proj.
vezetést érdemes elkülöníteni. (A költségek és az ütemezés ne befolyásolhassa a minőséget.)
Minőségbiztosítás: célja a maga minőségű SW előállításához eljárások és szabványok létrehozása.
Minőségtervezés: feladata a megfelelő eljárások és szabványok kiválasztása és projektre szabása.
Minőség ellenőrzés: meghat és rendszerbe állítás azokat a folyamatokat, amik garantálják, hogy a
fejlesztők a kiválasztott eljárásokat és szabványokat alkalmazzák.
Biztosítás és ellenőrzés külön csapatok által! → Tárgyilagos marad a minőségkezelés (ISO 9000).
ISO 9001 a minőségi folyamat ált. modelljét adja meg.
Minőségbiztosítás: tartalmazza a szabványok meghat. 2 szabvány:
termékszabvány: a készülő sw-re vonatkoznak (pl. dokumentációs eljárások, kódoláso szabv.)
folyamatszabvány: a fejlesztés menetét határozza meg (pl.: tervezés, validálás menete)
Szabványok fontosak: összefogl. a legjobb és legrosszabb gyakorlati elemeket, amiket csak sok

kísérletezéssel lehetne megszerezni (régi hibák elkerülhetőek), keretrendszert adnak a
minőségbiztosítási folyamatoknak (szabvány betartást kell ellenőrizni), támogatja a folytonosságot
(új tanak csökken a tanulási igénye).
Minden projektnek kell minőségbiztosítási terv. → IEEE Std 730-1998 (kompatibilis az ISO 90003 [sw fejl. kieg.] és ISO 9001-el és ISO 10005-el)
15 fejezetet kell tart.: szándék (terv spec. szándéka, műk. területe, sw elemek amikre alkalmazni
kell), hivatkozott dokumentumok, vezetés (szervezés, feladatok, felelősségek), dokumentáció
(szándék, minimális dok. követelmények [követelmény spec, terv, verifikáció/validáció terv, v&v
jelentés, felhasználói doksi, konfiguráció kezelés terve], egyéb [projekt terv, karabantart.
kézikönyv]), szabványok (eljárások, konvenciók, metrikák), felülvizsgálatok és ellenőrzések
(elvégezndő felülvizsgálatok, minimális követelmények), tesz (tesztek azonosítása amit nem fed le a
v&v), probléma jelentés és javító cselekmény, eszközök/technikák/módszerek, kód felügyelet, média
felügyelet, alvállalkozói felügyelet,dokumentáció gyűjtés/karbantartás/megőrzés, kiképzés,
kockázatok kezelése
CMM – képesség fejlettségi modell (az USA nemzetbiztonsági hivatalának szánva, ISO 9000-el
nagy részben megfeleltethető), vállalatok fejlettségét 5 csoportba sorolja:
1. alapszint – nincs hatékony vezetési eljárás, sem projektterv, ha van is formális irányítási eljárás,
nem biztosított az ellenőrzése, a minőség kiszámíthatatlan.
2. bevésési szint – az azonos típusú projektek sikeresek, van formális vezetés, minőségbizto. és
konfiguráció kezelés, de nincs formális folyamatmodell. A siker az egyéni vezetőktől függ.
3. véglegesítési szint – a vállalat def. a folyamatait, ami lehetővé teszi a minőségi folyamat
továbbfejlesztését és formális folyamatokat használnak a def. folyamatok használatának
ellenőrzésére.
4. bevezetési szint – van jól def. folyamat és formális eljárással számszerűsített adatokat gyűjtenek,
valamint folyamat- és termékmetrikák alkalmazás a javításhoz.
5. optimalizálási szint – a vállalat kötelezi magát a fejl. folyamat javítására, ez része a vállalat
tevékenységének, tervezik és szerepel a költségvetésben is.
Problémák: A modell csak a projektvezetéssel foglalkozik a termék fejlesztéssel nem és a
technológiákat sem veszi figyelembe. Nem tartalmaz kockázat kezelést, a modell alkalmazhatósági
területe nincs megszabva. (Nem alkalmazható minden vállalatra.) Elsősorban védelmi rendszerek
fejlesztésével fogl, ami eltér a kereskedelmi szoftverekétől.
(USA-ban sok vállalat legalább a 3. szintet el akarja érni.)
3. Architektúra
A rendszerterv kritikus része, a rendszer elemeinek együttműködésére, közös viselkedésére
koncentrál. Nincs egységes meghatározása, de talán:
A szoftver architektúrája a rendszer olyan szerkezete, amely tartalmazza a szoftver elemeket, azok
kívülről látható tulajdonságait, illetve az egymás közötti kapcsolataikat.
Fontos, mert később nehéz módosítani és kihat a teljes előállítási folyamatra, a termékre és a
karbantartásra is.
Minőségi jellemzők: rendelkezésre állás (Annak a valószínűsége, hogy a rendszer működőképes
amikor szükség van rá. failure – a felhasználó képes érzékelni, fault – nem érzékelhető, de ha nem
korrigálta a rendszer, akkor failure lesz), módosíthatóság (változtathatóság a vátozás kölségének
függvényében), teljesítmény (ált. időkorlát, hogy mennyi időn belül válaszol), biztonság,
tesztelhetőség, használhatóság (mennyire kényelmes a felhasználóknak: elsajátíts, hatékony
használat...)

Architekturális minták:
1. Csövek és szűrők: Egy adatfolyam feldolgozására képes szerkezet, minden komponensen be- és
kimenet. A kimeneten a transzformált adat a bemenet teljes feldolgozása előtt megjelenik
(folyamatos feldolgozás, egymástól függetlenek!) → ez a szűrő. Az adatok továbbítását a csövek
végzik (elrendezés és szám tetszőleges).
Adatmozgatás szerint: passzív szűrő (bemenő adatot a megelőző szűrő „nyomja” bele, a kimenőt a
következő „vonja ki”), aktív szűrő (képes adatot kérni/továbbítani → ha közvetlenül kapcs. 2, akkor
agy a cső szinkronizál, vagy az egyik felelős a komm.-ért.)
Spec. változatok: csővezeték (pipeline, lineárisan a szűrők), kötegelt szekvenciális csővezeték
(minden szűrő felelős a bemenő adat továbbításáért, ami csak a kész transzfrom. után jön.)
Összefoglaló: támogatja a módosíthatóságot (független szűrők), teljesítmény is jó, ha párhuzamos
folyamatokkal valósítjuk meg a szűrőket
DE: használhatóság szempontjából nem jó, nehéz/lehetetlen az interaktivitás
2. Objektumelvű rendszer: komponensei objektumok, eljárás hívásokkal komm., a belső
reprezentáció rejtett, ha az obj. önnálló folyamatok a teljesítmény nőhet.
DE: az obj kommunikációjához kell kapcsolat, ha olyan látható rész módosítunk amit más
használna, azokat is módosítani kell.
3. Esemény alapú rendszer: Nincs közvetlen eljárás hívás, hanem a komponensek egy vagy több
eseményt jelenthetnek be, erre mások reagálhatnak. (→ ehhez a komp. regisztrálnak, hogy mire
kívánnak reagálni és milyen eljárással)
Fő tulajdonság, hogy a komp. nem tudják, hogy kik fognak reagálni, milyen sorrendben és milyen
eredménnyel.
Jó módosíthatóság, minimális vált. kell a többiben max., Újra felhasználható, mert csak
eseménykezelőben kell regisztrálni.
DE: Nehéz a tesztelés, az irányítás nem felügyelhető, a rendelkezésre állásnál gond, hogy nem tudni
miként fognak az egységek viselkedni, mikor fejeződnek be.
4. réteg szerkezetű rendszer: A komp. egymásra épülő világokat alkotnak, egy réteg csak az alatta
lévőt veheti igénybe szabványos felülten (protokoll) keresztül.
Támogatja a módosíthatóságot (protokoll miatt függetlenül módosíthatóak, max a szomszédot
kellhet módosítani), egymástól függetlenül működnek → tesztelés könnyebb, megadhatóak védelmi
szintek → biztonságot is támogatja (kritikus rendszer a belső rétegbe, a külső védi).
DE: zárt rétegszerkezet esetén a komm. teljesítménye csökken.
5. Gyűjtemény: 2 eltérő típusú komponens: központi adatszerkezet (adattár, a rendszer állapotát
reprezentálja), független külső komponensek (használják az adattárat)
2 aleset az adattár és a komp.-ek kapcsolata alapján:
5.1 Adatbázis – a komp. közvetlenül az adattáron végeznek műveleteket, de az adattár nem hajt
végre rajtuk
5.2 Tábla – az adattár az állapotától függően képes a komponenseken műveleteket végrehajtani
Támogatja a biztonságot és a rendelkezésre állást (ezekért az adattár felelhet), adatok 1 helyen →
gyors elérés, könnyen változtatható komponensek → módosíthatóság szempontjából jó
DE: az adattár módosítása összetett
6. Virtuális gép, értelmező: A feladatot adott nyelven fogalmazzuk meg, a megoldást ennek
értelmezésével kapjuk.
4 komponens: értelmező, belső állapot, értelmezendő program, program adatok (pl változók)
A programok hordozhatóak, de a natív kódra fordítás jelentős futás idejű költségekkel járhat, illetve

a korlátozott erőforrások miatt nem használható virt. gép.
7. Modell-nézet-vezérlő: adatok, műveletek és felület elválasztása (interaktív fejlesztés).
modell – tartalmazza az adatokat és elfégzi a műveleteket, értesíti a nézeteket ha az adat vátlozott.
nézet – a kimenet megjelenítésére, a modelltől kapja az adatot
vezérlő – a bement kezeléséért fele, ált. esemény alapú megvalósítás (esemény kezelése során a
modell vagy a nézet szolgáltatásait veszi igénybe)
A felület könnyen módosítható, testre szabható. Módosítható, a komp. újra felhasználhatóak.
DE: Bonyolulttá válhat, sok adat és nézet esetén teljesítmény csökkenés is lehet. (Ha a modell olyan
nézetet is értesít akit fölösleges.)
8. Heterogén architektúrák: Ált. egy minta kevés a szerkezet kialakításához → kombináljuk őket.
- Egy minta belő komponenseinek szerkezet egy másiknak felel megy. (tetszőleges mélyésgig)
- Egy minka egy v. több komponensének megengedjük, hogy másiknak megfelelően is tudjon
kommunikálni.
4. Objektumelvű tervezés és tervminták
Obj. elvű rendszer tervezése nehéz és bonyolult, főleg újrafelhasználható terv* esetén. (*: meg kell
felelnie a konkrét probléma sajátosságainak, elég általánosnak kell lennie, hogy később is
alkalmazható legyen, el kell kerülni, vagy minimalizálni az esetleges újratervezést)
Nehéz, de ennek megkönnyítésére vannak a tervminták!
1. Rossz tervek: „mindenható osztály” - egy fő osztály,minden másnak csak kisebb,
segédműveletek, „mindentudó osztály” - az előző egy változata, de itt egy osztály tárol minden
adatot, minden más innen nyeri ki őket
2. Tervminta: 4 alapelem: név (hivatkozás a feladatra és utal a funkcióra), feladat (milyen
esetekben alkalmazható), megoldás (alkotóelemek és kapcsolataik, absztrakt, nem tartalmazza az
implementációt), következmény (eredmények és meghozott kompromisszumok leírása)
Osztályozás:
létrehozási (osztályok, objektumok létrehozására vonatkozó minták, osztályokra → öröklődéssel
érjük el a különböző osztály példányosítást, objektumra → egy példány létrehozását egy másikra
delegáljuk)
szerkezeti (osztályokból vagy obj-ból nagyobb szerkezetet hoz létre, rendszerint új
funkcionalitással)
viselkedési (obj. közötti kapcsolatokkal, vezérlési folyamatokkal kapcsolatosak, öröklődéssel
osztják szép a viselkedést az osztályok között)
Megadása: (UML nem elég, valamint az osztályt is fel kell tüntetni)
A minta neve és osztálya, cél (mi a minta által megadott feladat v. feladatosztály), más nevek,
motiváció (esettanulmány, miként oldja meg a minta a feladatot), felhasználhatóság (milyen esetben
lehet alk.), szerkezet (UML), elemek, együttműködés, követelmények, implementáció (ajánlások,
megszorítások), példa kód, ismert használat/esettanulmány, rokon minták (hasonló minták nevei és
különbségek)
Figyelő – (dependents, publish-subscribe) viselkedési, olyan egy-több függőség megadása, hogy ha
egy obj. állapota változik, akkor az összes tőle függőt értesíteni és módosítani kell.
Motiváció: A kapcsolatban álló obj. között fent kell tartani a konzisztenciát. (Pl.: táblázathoz több
diagram, ha egy adat változik, minden diagram újra generál. statisztika - tárgy, diagram megfigyelő)
Felhasználhatóság: Ha egy absztrakcióban 2 tényező szerepel, ahol az egyik a másiktól függ.

Amikor egy obj. változtatása más, határozatlan számú változtatását is szükségessé teszi. Amikor
egy obj.-nak üzenetet kell küldenie egy másiknak, de nem teszünk fel semmit erről → nem
kapcsoljuk szorosan össze őket.
Elemek: tárgy (ismeri a figyelőket, hozzáadhatóak, törölhetőek tetszőlegesen), figyelő
(meghatározza a módosítási felületét az értesítendő objektumoknak), konkrét_tárgy (tartalmazza a
konkrét_figyelők számára érdekes állapotot + értesíti őket), konkrét_figyelő (hivatkozik a
konkrét_trágy-ra, tartalmazza az állapotot, aminek konzisztensnek kell lennie a tárgyéval +
implementálja a figyelő módosítási felületét)
Együttműködés: konkrét_tárgy értesíti a figyelőit, ha állapota változik (inkonzisztencia lenne), a
konkrét_figyelő lekérheti a tárgy állapotát és ennek segítségével javítja a konzisztenciát
Esettanulmány: Pl.: idő megjelenítése a gépen az időzítő a tárgyból származik le, a megjelenítései a
figyelők
Iterátor – (cursor), viselkedési, reprezentáció ismeretei nélkül „kell” biztosítani egy eggregátum
obj. elérését.
Motiváció: Egy aggregátumnak (pl lista) biztosítania kell az elemei elérhetőségét, a szerkezet
felfedése nélkül, valamint többféle bejárásra is szükség lehet, de nem szerencsés a túl sok művelet.
(Egyszerre többféle bejárás is futhat.) → List és ListIterator, az iterátornak megadjuk a listát, ez
lehetővé teszik, hogy a List osztály interfészét ne kelljen nagyon növelni, mégis többféle bejárás
lehet. (A lista obj-nak kell létrehoznia a megfelelő iterátort.)
Felhasználhatóság: Egy aggregátum elemeinek elérése a belső reprezentáció felfedése nélkül.
Aggregátumok többszörös és többféle bejárásának támogatása. Különböző aggregációs szekezetek
bejáráshoz egy egységes felület.
Elemek: Iterator (megadja a bejárás felületét), ConreteIterator (Iterator megvalósítása és aktuális
elem nyilvántartása), Aggregate (megadja az Iterator obj. létrehozásának felületét),
ConcreteAggregate (megvalósítja az Iterator létrehozását egy megfelelő példány megadásával)
Együttműködés: ConcreteIterator nyilvántartja az aggregátum akt. elemét és meg tudja hat. a
következőt.
Esettanulmány: Pl.: alkalmazottakat nyilvántartó eljárás, ahol a listát egy Print eljárással előre vagy
hátrafelé rendezve nyomtathatjuk.
Állapot – (objects for states) viselkedési, lehetővé kell tenni, hogy egy obj. megváltoztassa a
viselkedését ha az állapota változik. (Mintha az obj változtatná az osztályt.)
Motiváció: [Tfh. van egy TCPConnection osztály → különböző állapotokra – létrejött, figyelő,
lezárt – másképp reagál az objektumoktól kapott üzenetekre. Pl megnyitás hatása más ha zárva van
vagy ha létrejött.] Ötlet: absztrakt osztály bevezetése, ebből származtatottak reprezentálják az
állapotokat, benne közös felülettel. Ha az obj. állapota változik, változik az aggreációs állapot-obj.
[[TCPState absztraktból csinál egy Listen, Closed... Az objektumban az absztraktot adjuk meg → a
szerekeit is lehet benne tárolni, a függvényeket más-más módon lehet implementálni.]]
Felhasználhatóság: Egy objektum viselkedését az állapota határozza meg és a viselkedés futási
időben változik. A műveletekben nagy mérető és több részes feltételes utasítások szerepelnek, amik
az obj. állapotától függenek.
Elemek: Context (az ügyfeleknek /kliens/ megadja a felületet, az aktuális állapotot a state
változóban tartja), State – (a spec. állapotok közös felülete/absztrakt osztálya), Statei (State
leszármazottja, a Context egy-egy állapotához tartozó implementáció)
Együttműködés: A Context objektuma továbbítja az állapot spec. kéréseket Statei-nek, de átadhatja
magát is egy State-nek,így a State is elérheti. A Context a kliensnek az elsődleges felület, a kliense a
State objektumokkal tudja konfigurálni (de utána nem kell direkt módon kezelni a Stateket). Vagy a
Context vagy a Statei határozzák meg a köv. állapotot.
Egyke – objektum létrehozási, biztosítja, hogy egy osztályhoz csak egy példány tartozhat és
megteremti a példány globális lehetőségét.

Motiváció: Bizonyos osztályok esetén fontos, hogy pontosan 1 példány létezzen. (Pl.: fájlrendszer,
ablakkezelő) → Mo.: Maga az osztály felel pontosan 1 példány létrehozásáért!
Felhasználhatóság: Egy osztálynak 1 példánya lehet és adott módon elérhető. Ez a példány
kiterjeszthető származtatással és kell kell a klienseknek használni kódváltoztatás nélkül.
Elemek: Singleton (Megadja az Instance műveletet amivel elérhető az 1 példány)
Együttműködés: Az Instance-on keresztül van csak hozzáférés. (Globális vagy statikus megoldás
miért nem jó? → nem tudjuk bizt. hogy csak 1 statikust példányosítunk, a sorrendje sem biztosított
ennek C++-nan => ha kapcsolat köztük, hiba lehet)
Közvetítő – viselkedési, obj. megadási, ami tartalmazza, hogy az obj-ok más csoportja miként
működik együtt.
Motiváció: A rendszer viselkedését obj. között osztjuk szét → sok kapcsolat → legrosszabb, ha
mindenki ismer mindenkit! → Gond az újrafelhasználhatóság szempontjából. => Közvetítő obj, ami
tartalmazza az elemek egymásra gyakorolt hatását.
Felhasználhatóság: Obj.-ok halmaza jól definiált, de összetett komm. Egy obj. sok másikra
hivatkozik. Több osztályra szétosztott viselkedést kell megval. sok származtatás nélkül.
Elemek: Mediator (Kommunikációs felület def., Nem kell mindig!), ConcreteMediator (Együttes
viselkedés implementálása.), Colleague (Absztrakt, a csoport obj-okhoz), ConcColleaguei (Konkrét
obj-ok, ismerik a közvetítőt és azon keresztül komm.)
Együttműködés: A kollégák közvetítő obj-nak küldenek és attól fogadnak üzenetet. A közvetítő
megfelelőkhöz továbbítja. (Komm.-hoz jó a figyelő minta is. → közvetítő – figyelő, kolléga –
tárgy)
Esettanulmány: Pl font szerkesztő adlak. → az egyes mezők változtatása hatással van a többire.
Feljegyzés – (token) viselkedési, Egy obj belső állapotának felfedése és jegyzése az inform. elrejtés
megsértése nélkül. (Állapot a feljegyzésből vissza is állítható.)
Motiváció: Néha kell egy obj. belső állapota, ha mondjuk „Undo”-t akarunk biztosítani, de az
állapotok rejtve vannak! Az eredeti obj.-ről készítünk egy pillanatnyi képet,a visszavonással ezt
állítjuk vissza. → Az eredeti adja meg az állapotokat a feljegyzésnek és csak ez tud komm. a
feljegyzéssel, mások számára látatlan. (Nem sérti a rejtést.)
Felhasználhatóság: Egy pillanatnyi állapotot el kell menteni és később visszaállítani.
Elemek: Memento (Az eredeti obj belső állapotát/részét tárolja, csak az eredeti férhet hozzá a tárolt
állapothoz.) Originator (feljegyzést csinál és ez alapján vissza tud állítani), Caretaker (A feljegyzés
tárolásáért felel, ő mag a visszavonható művelet.)
[Együttműködés: Caretaker → CreateMemento() → Originator → new Memento tárol.
(set/getState)]
Esettanulmány: Grafikus szerkesztő program, ConstraintSolver kapcsolat kezelő obj.
Parancs – (action, transaction) viselkedési, Egy igény obj.-ba ágyazás → ezeket tárol/töröl
Motiváció: Na úhy kell igényt (parancsot) feldolgozni, hogy semmit nem tudunk a
műveletről/fogadóról. (Pl.: Felhasználó felület szerkesztő program.) Igényeket obj.-á alakítjuk,
ezket tároljuk vagy továbbítjuk. → Absztrakt Command osztály a műveletekhez (Execut() a min.)
→ ebből szárm. konkrét osztályok adják meg a fogadó-akció párokat.
Felhasználhatóság: Ha obj-ot végrehajtandó akciókkal kell paraméterezni (callback). Igényt kell
meghat., rendezni, végrehajt. Visszavonás művelet támogatására (Állapotot is tárolni kell!).
Változások naplózása és összetett tev. (tranzakció) végrehajt.
Elemek: Command (felület deklar.), ConcreteCmd (a fogadó obj. és az akció összekapcs., maga a
parancs), Client (konkrét parancs létrehozás és fogadó beállítá), Invoker (parancs végrehajt.
kezdeményezése), Receiver (ismeri az igényhez tart. műveletet, bármelyik osztály lehet)
Együttműködés: Kliens konkrét parancs létrehoz és fogadó megad, Invoker tárolja a parancsot,
Incoker kiad egy igényt az Execute-al (elindítja a parancsot), Parancs meghívja a fogadó műveletet.
Esettanulmány: Felhasználói felület OpenCmd, PasteCmd parancsokkal. (Dok. nyitás, beillesztés.)

Kezelési lánc, felelősséglánc – viselkedési, Elkerülni, hogy egy küldő és igényt fogadó obj.-ot
párosítsunk. → Több obj is kezelheti az igényt. (Fogadókat láncba, ezen tovább. az igényt a
lekezelésig.)
Motiváció: Pl.: GUI súgója → bárhonnan kérhet infót egy kattintással, ez az infó függ a felülettől és
a gombtól is. (Más felületen mást jelenthet.) → Ha egy elemhez nincs szöveg → általánosabb infót
kell lekérni. => A kezelő obj nem ismeri a kiind. objektumot (gomb) → szét kell választani a kezd.
és feldolgozót! ==> Első obj megkapja az igényt, vagy kezeli v. tovább küldi. → Közös felület kell.
Absztrakt osztály, ami alapértelmezetten a köv. elemnek továbbít, konkrétban ezt lehet def.
Felhasználhatóság: Egynél több obj kezelhet egy üzenetet, a kezelőt nem ismerjük előre, nem
akarunk fogadót explicit definálni, dinamikusan adjuk meg a kezelők halmazát.
Elemek: Handler (kezelési felület és rákövetkeztetés def.), ConcHandleri (kezeli az igényt, vagy
továbbadja), Client (kiadja az igényt a láncnak)
Együttműködés: Kliens kiadja az igényt, ami a láncon halad a lekezelésig.
Stratégia – (policy) viselkedési, Alg.-ok halmazának létrehozása, azok beágyazása és
kicserélhetőség biztosítása.
Motiváció: Egy megoldásra (pl szöveg tördelés) több alg → ezeket nem jó a kódba drótozni! (Túl
bonyolult lenne a felhasználó kód, más esetre más alg. kellhet, nehéz lenne újat bevezetni.)
→ Osztály def. amibe beágyazzuk az algoritmusokat! (Ezeket nevezzük stratégiáknak.)
Pl.: Composition osztály felelős a szöveg tördelésér → Alg.-okat a Compositor osztály
leszármazottjaiként implement.
Felhasználhatóság: Több osztály csak viselkedésben tér el, alg.-ok variációjára van szükség, az alg.
adatait a kliensnek nem kell ismernie (alg.-specifikus adatszerkezetet el lehet fedni). Egy osztály
több viselkedést határoz meg. → Elágazás helyett strat. osztályok.
Elemek: Strategy (összes alg. közös felülete), ConcStrategyi (alg. iplementációja), Context
(hivatkozik egy stratégia objektumra, definiálhat felületet amin át a stra.t eléri az adatait)
Együttműködés: A környezet átadhat adatokat, vagy magát a stratégiának. A környezet továbbítja a
kliens kérését a strat.-hoz. Kliens ált. létrehozza a start.-át és átadja a környezetnek, de ezután csak
a környezettel komm.
Esettanulmány: Sorok tördelése többféle módon.
Sablon művelet – viselkedési, Egy alg. vázának megadása úgy, hogy néhány lépést az
alosztályokra hagyunk. → Újra definiálhatóak a részek a szerkezet megtartásával.
Motiváció: Pl.: egy keretrendszerben ahol az alkalmazás és a dokumentum osztályok felelősek a
létező doksik megnyitásáért és a dok. objektumban vannak a fájl infók. → Ezzel a rendszerrel
készített alkalmazásokban az alk. és dok. osztályokból származtatással hozzuk létre a saját
céljainknak megfelelőket. (Pl.: Rajzoló program rajzoló alkalmazást, táblázat kezelő tábl. kezelő
alkalmazást hoz létre.) → Absztrakt Application osztály a dok. megnyitásának és olvasásának
absztrakt algoritmusát adja meg → A származtatottban ezt pontosan def.
Felhasználhatóság: Egy alg. állandó részét egyszer, a változó részeket a származtatottban valósítjuk
meg. Amikor közös viselkedést kell kiemelni és lokalizálni egy közös osztályba. Alosztályok
kiterjesztésének kézben tartozás.
Elemek: AbstractClass (alg. primitív műveletinek deklarálása, amiket konkrét osztályok val. meg,
implementálja a sablon műveleteket a primitívekkel), ConcreteClass (primitív művelet
megvalósítása)
Együttműködés: A konkrét osztály az absztraktra hagyja az alg. állandó részének megvalósítását.
Esettanulmány: Képernyőt kezelő program, használat alőtt fókuszt kell kapni és a végén visszaadni.
→ View osztály, Display művelettel (ezen belül fókusz, dodisplay, fokusz vissza), a kliensek ezt
hívják a View-ből származtatott DoDisplay művelet megvalósítással.

Összetétel – szerkezeti, objektumok összefogása fa szerkezetbe, rész-egész hierarchia ábrázoláshoz.
(Egyedi és összetett obj. egységes kezelése.)
Motiváció: Grafikus alk. → bonyolult ábrák egyszerűekből → ezeket összefogjuk konténerekbe. =>
Összetételeket rekurzívan lehet alk.
Absztrakt osztály tartalmazza az egyszerű és összetett szerkezetek és műveleteiket. → ebből
származtatunk. (Pl.: Picture → line/rectangle...)
Felhasználhatóság: Objektum rész-egész hierarchia ábrázol. A használat szempontjából nem akarjuk
megkülönböztetni az egyszerű és összetett elmeket.
Elemek: Component (absztrakt; objektumok közös felülete, közös viselkedést megvalósít., megadja
az összetevő gyerekek elérési szerkezetét), Leafi (összetétel egyszerű eleme, nincs leszármazottja),
Composite (összetett elem viselkedést adja meg, gyerekeket tárol + rájuk művelet.), Client
(összetétel elemeit kezeli)
Együttműködés: Kliens a Component felületén át lépnek kapcs. az objektumokkal, levél esetén
igény kiel., egyébként (composite) gyerekeknek továbbít.
Esettanulmány: Alkatrészekből összerakott egységek kezelése. (számítógépek, autók...)
Látogató – viselkedési, egy szerk. objektumain végrehajtandó művelet ábr. → új művelet
megadható az elemek osztályának vált. nélkül.
Motiváció: Pl.: fordítóprogram, absztrakt szintaxisfa a programokhoz → több művelet
végrehajtható rajta (kódgen., szemantikus elemzés...) => Más megoldás változónak, vagy
értékadásnak megfelelő csúcs esetén! → A fa csúcsa egy egy absztrakt osztály, ebből szárm. a
megfelelőket. => Új művelet esetén az összeset módosítani kell! → Inkább absztrakt művelet
osztály bevezet, ahol minden típusra egy „látogat” művelet megad., amiből a konkrét műveletet
származtatjuk majd.
Felhasználhatóság: Egy szerk. sok eltérő felületű osztályból áll és ennek pbjektumain kell olyan
műveletet végrehajt., ami függ a konténer osztálytól. Sok és különb műveletet kell végrehajt. egy
szerkezet objektumain. Osztályszerk. nem változik, de sokszor kell új műveletet megadni.
Elemek: Visitor (Visit művelet deklarálása minden konkrét Elementi osztályra aminek szignatúrája
alapján meghatározható az obj. osztálya [VisitElement1()..]), Visitori (megvalósítja a műveletet),
Element (Accpet fogadó művelet deklarál, aminek paramétere a látogató), Elementj (fogadó
művelet megvalósítása), ObjectStructure (el tudja érni az elemeit [Element], leeht Composite vagy
tetsz. gyűjtemény)
Együttműködés: Klisen létrehoz egy konkrét látogatót, ezt felhasnálhatja a szerkezet bejárása során
az elemek meglátogatására. (ObjStructure->Accept(v)->e1->VisitElement1(e1)->v ← Operation1()
az e1-en...)
Esettanulmány: Alkatrészekből összeállított egységek kezelése amit kieg. egy látogatóval.
Absztrakt gyártó – (kit), létrehozási, Felület bizt., hogy kapcsolatban vagy függőben lévő obj.
hozzunk létre a konkrét osztály meghatározása nélkül.
Motiváció: Tfh több szabványt támogató eszközkészlet (Windfows, Motif...), ezeken eltér a
widgetek kinézete → nem szabad a kódba égetni, hogy hordozható legyen. => Absztrakt
WigetFactory osztály, ami minden szabványnak megfelelő létrehozási felületet ad. + minden
lehetséges widgethez absztrakt osztály, amiből a konkrétat szárm.
Felhasználhatóság: Egy rendszer nem függhet attól,h ogy az egyes objektumokat miként hozzuk
létre és ábr., valamint több családba tartozó termékek (obj) valamelyikével kell konfigurálni.
Kapcsolatban álló termékek egy csoportját együtt kell haszn. Atermékek könyvtárát alakítjuk ki és
csak interfacet nem implementálás felfed.
Elemek: AbstractFactory (deklarálja az absztrakt termékek előállító műveletét), ConcreteFactory
(megvalósítja a műveleteket), AbstractProduct (egy adott típ. termék interface), ConcreteProduct
(megvalósítja az interfacet és a konkrét gyár által gyártott termékeket), Client (csak az absztrakt
osztályok által meghat. felületet használja)
Együttműködés: Ált. csak egy gyártó obj, ami előállítja a termékeket.

Esettanulmány: Labirintusok előállítása → termek 4 oldallal (fal vagy ajtó), minden ajtó 2 termet
köt össze. => Factory a szobákhoz, ezzel könnyű akár aknákkal, varázslatokkal kiegészíteni.
Híd – (handle/body) szerkezeti, Szévtál. az absztrakciót az implementálástól, így függetlenül
változhatnak.
Motiváció: Ha 1 absztrakció, több implementáció lehet → öröklődés, de ez nem elég rugamas,
elválaszthatatlan kötés, egymástól függetlenül nehéz módosítani. Pl.: rendszer kell ami X és PM
ablakkezelővel is jó → Közös ablak osztályból szárm., ha több felületet is akarunk → újabb
osztályok kellenek (+platform függő). => 2 különálló osztályszerkezet, egy az absztrakciónak és
másik a megvalósításnak! (Ezeket köti össze a „híd”.)
Felhasználhatóság: El akarjuk kerülni az absztrakció és az implementáció permanens
összekapcsolását, ezeket ki akarjuk terjeszteni leszármaztatással. Absztrakció mód. ne legyen a
kliensre hatással (ne kelljen újra fordítani), az absztrakció megvalósítást el akarjuk rejteni a
klienstől. Egy megvalósítást több obj. között akarunk szétosztani és ez a kliens elől elrejt.
Elemek: Abstraction (absztrakció felülete + hivatkozás az Implementator egy példányára),
RedefinedAbstraction (kiterjeszti az absztrakció felületét), Implementor (megvalósító osztályok
felülete, ami nem feltétlenül egyezik az absztrakcióval [alacsonyabb szintű műveletek]),
Implementori (konkrét megvalósítás)
Építő – létrehozási, Egy összetett obj. konstrukciójának és reprezentációjának szétvál. → ugyan az
a konstrukciós folyamat, eltérő reprezentációt csinálhat.
Motiváció: RTF dok. kezelőnek kell több formátumba exportálni, de a kimenetek halmaza bővülhet.
→ Kiegészítés kellhet módosítás nélkül. => TextConverter obj-al konfiguáljuk, az exportálás alatt
„ennek” a műveleteit hívjuk. (Ebből szárm. az egyes formátumok osztályát.)
Felhasználhatóság: Egy összetett obj. létrehozási alg.-ját függetleníteni kell a részektől és azok
összeállításától. A konstr. eljárásnak meg kell engednie a létrehozandó obj. eltérő reprezentációit.
Elemek: Builder (részek létrehozásának felülete), ConcreteBuilder (felület megvalósítás + termék
lekérdezés művelet), Director (termék létrehozása a Builder felületével), Product (létrehozandó
összetett termék)
Együttműködés: Kliens létrehozza a konkrét építő obj-ot és ezzel konfig. a Director-t és utasítja a
létrehozásra. Director termék készítési utasításokat ad a ConcreteBuildernek amikor kell, majd a
végén a kliens lekéri a készt.
Gyártó művelet – (virtual constructor) létrehozási, Egy obj létrehozási felületének meghat. úgy,
hogy az alosztályok döntsék el, hogy az obj. melyik osztály példánya legyen. Lehetővé teszi, hogy
egy osztály példányosítását elhalassza az alosztályokhoz.
Motiváció: Korábbi alk.-dok. keretrendszerben gond, hogy alk.-nak kell megfelelő dok. csinálni, de
mind a kettő absztrakt. → A konkrét megvalósítás tudja megadni, hogy melyik osztályt kell
példányosítani. (rajzprogram – rajz, szövegszerkesztő – szöveg) → Csak annyit tudunk, hogy kell
egy dokumentum, de az absztrakt, amit nem lehet példányosítani. => Gyártó magába zárja és
kiemeli az ismeretet, hogy milyen dok. alosztályt kell példányosítani. → Az alk. alosztályok átdef. a
CreateDocument() absztrakt fv.-t így a megfelelő példányt adják vissza.
Felhasználhatóság: Egy osztályban nem tudjuk előre, hogy milyen osztály. példányait kell
létrehozni. Egy oszt. rábízza a leszármazottaira, hogy meghatározzák a létrehozandó obj.-ot.
Elemek: Product (gyártó műv. által létrehozott obj.-ok felülete), ConcProduct (Product
megvalósítása), Creator (gyártó műv. deklarál, ami egy obj-ot ad vissza amit itt felhasználunk
[Operation() saját absztrakt FactoryMethod()-ot hívja] + megadhatja a gyár művelet alapműködését
[Fact.Method]), ConcreteCreator (átdef. a gyártó műveletét → konkrét termék egy példányát adja)
Együttműködés: A Creator a leszármazottaira hagyatkozik a gyártó műv. megvalósításában →
megfelelő terméket példányosítja.
Esettanulmány: Labirintusok létrehozása. (eltérő labirintusok esetén MazeGame-ből szárm.)

Prototípus – létrehozási, Prot. alapján példányosítható obj. jellegének meghat. és új obj.
létrehozása a másolásával.
Motiváció: Kotta szerkesztő → ált. grafikai lib kieg. kotta elemeket ábr. objektumokkal. (Graphichból származatva.) + Van GaphicTools, ami a hozzáadást és mozgatást segíti. DE: a GT a csomag
része, de a mi obj.-aink egyediek. Ha mindhez létrehoznánk GT leszármazottat → sok fölös osztály.
=> GT egy Graphic obj-ot hozzon létre a megfelelő származtatott osztály klónjával. → Minden
szárm. osztályhoz kell klónozó művelet.
Felhasználhatóság: A rendszernek függetlennek kell lennie attól, hogy a termékeket minkét hozzuk
látra, állítjuk össze és reprez. és a példányosítandó oszt.-okat futás időben hat. meg. Nem akarjuk a
gyártó osztá. hierarchiáját létrehozni, ami a termékekével egyezik meg. Amikor egy oszt. példányai
csak pár állapotkombináció egyikét vehetik fel.
Elemek: Prototype (klónozás felülete), ConcPrototypei (klónozás megvalósítása), Client (új obj
létrehozása a prot. klónozásával.)
Együttműködés: Kliens kiad egy klónozási igényt a prototípusnak.
[Implementációnál az alapért. copy konstruktor gyakran nem elég!]
Átalakító – (warpper) szerkezeti, Egy osztály felületének átkonvertálás a kliens által elvártra. →
Lehetővé teszi eltérő felületűek együttműködését.
Motiváció: Graf. szerkesztő prog. különböző alakzatokból képek előállítása. Közös Shape ősből
szárm. → vonal, síkidomra nem gond, de szövegre jobb lenne mást használni (TextView), de ezek
nem kompatibilisek. => TextShape osztály ami a TextView-t átalakítja., ill. kiegészíti.
Felhasználhatóság: Egy meglévő osztályt akarunk használni, de a felülete nem illeszkedik. Egy
újrafelhasználható osztályt akarunk csinálni, ami olyanokkal műk. együtt ami nem feltétlen
kompatibilis. [Obj. átalakító: sok osztályt haszn., de nem célszerű a származtatás. → szülő felület
változtat.]
Elemek: Target (kliens által használt felület), Client (Target felületűvel műk. együtt), Adaptee
(létező átalakítandó felület), Adapter (Adaptee felületét Targetté alakítja)
Együttműködés: A kliens az adapter példányain dolgozik, ezek pedig az Adaptee műveletit hívják.
Díszítő – (wrapper) szerkezeti, Egy obj. funkcionalitásának dinamikus kiegészítése, származtatás
helyett használható erre a célra.
Motiváció: Néha egy egész osztály helyett egyes obj.-okon akarunk műveletet értelmezni.
(Felhasználói felületre pl görgetősávot tenni.) → Az öröklődés nem elég rugalmas, mert minden
obj. rendelkezni fog az új tulajdonsággal. => Inkább a komp. beágyazzuk egy másik obj.-ba
(díszítő) ami hozzáadja a tulajdonságot. → A dísz. felülete azonos az osztályéval (átlátszó), az
igényeket a beágyazott komponensnek továbbítja és a be vagy kimenetén változtat. (tetszőleges
mélységig lehet alk.)
Felhasználhatóság: Egyedi obj.-ok funkcionalitásának dinamikus és átlátszó bővítése.
Visszavonható funkcionalitás esetén. Ha az öröklődéssel tört. kiterjesztés nem praktikus.
Elemek: Component (bővíthető obj. felülete), ConcreteComponent (bővíthető obj.), Decorator (egy
komp. objektumra és annak megfelelő felületet def.), ConcreteDecorator (komp. funkc. kibővít.)
Együttműködés: A díszítő a komp-nek küldi az üzenetet, a küldés alőtt vagy után plusz műveletek.
Arculat – szerkezeti, Egységes felület bizt. egy alrendszer felületeihez. (magasabb szintű felület az
alrendszer egyszerűbb használatához.)
Motiváció: Rendszer bontása alrendszerre → egyszerűbb. Fontos az alrendszerek közötti komm. és
függőség minimalizálása! => Arculat obj. az alrendszer ált. lehetőségeihez. (Ezen keresztül érhető
el az alrendszer.) [Pl.: Fordító alrendszer, benne Scanner, Parser... Ezeket spec. esetben külön is el
lehet érni, de legtöbb esetben ez nem szükséges, ált. csak kódot akarnak fordítani vele. → Arculat
obj. sorban hívja a szükséges részeket a fordításhoz.]
Felhasználhatóság: Egyszerű felületet akarunk egy összetett alrendszerhez. Túl sok kapcsolat lenne
a kliens és az alrendszer között → függetleníteni akarjuk valamennyire. alrendszer rétegzésének

kialakításához. (Minden szintre belépési pont.)
Elemek: Facade (tudja, hogy az alrendszer melyik oszt. felelős egy igény feldolgozásáért, továbbítja
az igényeket), alrendszer osztályok (megvalósítják az alrendszer funkcionalitását, nem ismerik az
arculatot)
Együttműködés: Kliens az arculaton keresztül komm. a rendszerrel. Az arculat továbbítja az
igényeket az egyes objektumoknak. Az arculatot haszn. kliensek közvetlenül nem érik el az obj.
Könnyűsúlyú – szerkezeti, Megosztás használata sok „finomszemcsés” obj. hatékony kezeléséhez.
(finomszemcsés – sok inform. kell nyilvántartani; megosztás – nem objektumonként tart. nyilván,
hanem kiemeljük)
Motiváció: Pár alk.-ban jó lenne az obj. egyesével kezelni, de a naiv implementáció túl költséges
lenne.
Pl.: Dok. szerkesztőben szöveg formázó és szerkesztő lehetőség. Obj. elvű szerkesztőben a
beágyazott elemek obj.-ok (képek, táblázatok), de a szöveget nem karakterenként tároljuk, pedig
rugalmas lenne az egységes kezelés miatt, de költséges. => Egy könnyűsúlyú obj. minden környezet
számára egy független obj.-ként jelenik meg, nem különb. meg az osztatlantól. → Belső és külső
állapot megkülönböztet., belső a könny. súlyúban, ezek környezettől független adatok, a külső
állapotok környezet függőek, annak megfelelően változnak.
→ Olyan elemeket modellezünk, amiket EF. igényes lenne egydei obj.-ként használni.
Pl.: Dok. szerkesztő → minden ABC karakterre egy könnyűsúlyú, benne a karakter kódjával, de a
dok. belüli helyét és stílusát az előfordulásánál lévő formázó parancsok hat. meg. (karakterkód- belő
állapot; többi infó – külső állapot) Logikailag egy obj. minden karakterhez, de fizikailag az azonos
kar. azonosra mutatnak. (oszlop → sor1|sor2.... → a|b|c|...)
Felhasználhatóság: Alk.-ban használható obj. száma nagy, a mem igény nagy lenne, a legtöbb
állapota külsővé tehető, obj. csoportját kevés osztottal lehet helyettesíteni és az alk. nem függ az
obj. identitásától. (Mivel osztottak → identitás teszt azonos eredményt adhat 2 obj esetén.)
Elemek: Flyweight (felület amin kereszül a könnyűsúly. megkaphatja az állapotot és reagálhat),
ConcreteFlyweight([Character] megvalósítja Flyweight-et, tádolja a belső állapotot, ha van),
UnsharedFlyweight ([Row,Column] nem minden Flyweight-ből származtatott kell megosztott
legyen → csak lehetőség nem kötelező, a gyereki ált. ConcreteFly.-ok a szerk. valamelyik szintjén),
FlyweightFactory (létrehozza és kezeli a könny. súlyút, biztosítja a megfelelő megosztást, ha a
kliens kér egy könny. súlyút, akkor megad egy létezőt vagy létrehoz egyet ha nincs), Client
(hivatkozik a könny. súlyúra, meghat. és tárolja a külső állapotokat)
Együttműködés: Belső állapotok a ConcreteFly.-ban, külsőért a kliens felelős, az adja meg a
könnyűnek is a híváskor. A kliens a Factory-n kereszül ér el ConcretetFly-t, ő maga nem hoz létre.
Esettanulmány: Dok. szerkesztő, Glyph osztály, ami összetétel, ebbpl GlyphContext származtat.
(Ebben pl az aktuális font.) + Ebből szárm. a Charater osztály. => B-fa, a belcső csúcsok részekre
bont. a sorozatot, a leveleken a betütípusok. [Ez durva cucc, több oldalas....]
Helyettes – (surrogate) szerkezeti, Egy helyettes létrehozása, a hozzáférés szabályozása érdekében.
Motiváció: A hozzáférhetőség szabályozásának egy oka lehet az init. költségének elhalasztása a
tényleges szükségességig.
Pl.: Dok. szerkesztő amiben vannak nagy képek. → Egyszerre csak néhány oldal látható, nem kell
mindent betölteni. => Helyettesítő obj., hogy ne bonyolódjon nagyon a rendszer, ez úgy viselkedik
mint az eredeti és ha kell létrehozza a valódit. [Dok. kezelőben a helyettes tárolja a méreteket, hogy
a formázás megmaradjon és a fájlnév a hivatkozás.]
Felhasználhatóság: Ha egy obj.-hál rugalmasabban vagy finomabban akarunk valamire hivatkozni.
Pl.: távoli helyettes (egy lokális reprezentánsa egy eltérő hozzáférési helyen), virtuális helyettes
(kötlséges obj.-ok helyett), védelmi helyettes (szabályozza a hozzáférést az eredeti obj.-hoz),
intelligens hivatkozás (sima mutató helyett, kiegészítő műveleteket is végrehajt, pl hivatkozás
számlálás, obj. zárolása kizárólagos használatnál...)
Elemek: Proxy (nyilvántart és kezel egy hivatkozást az eredeti obj.-ra, ezt szabályozza, létrehozza

és törli), Subject (megadja a RealSubject és a Proxy közös felületét, ezzel bizt., hogy
helyettesíthetőek legyenek), RealSubject (a valódi obj amit helyettesíteni akartunk)
Együttműködés: A helyettes alkalmas időben továbbítja az igényt az obj.-nak.
Értelmező – viselkedési, Nyelvtan reprezentációja + értelmező, hogy utóbbi a nyelv mondatait
meghatározhassa.
Motiváció: Ha egy probléma gyakori → a példányait hasznos lehet nyelv mondataiként kifejezni.
→ Adható értelmező ami e mondatok értelmezésével probl. megold.
Pl.: minta keresése karaktersorozatban gyakori probl. → reguláris kifejezések a spec. algoritmusok
helyett. => Minden nyelvtani szabályt egy osztály reprez. [Pl.: RegularExpression absztraktól
származtat.: LiteralExpression, AlternationExp., SequenceExp., RepetitionExpt. + a szabályok jobb
oldalára még példány változókat is adhatunk ('a', 'b'....)] => Összes generálhgató reg. kif.-et egy
szintaxisfa reprez.
Értelmezéshez az osztályok Interpret() műveletét kell def., ami paraméterként kapja a környezetet
(bemeneti sorozat és eddig illesztett) amiben a kifejezést ért.
Felhasználhatóság: Amikor nyelvet kell értelmezni és a nyelv mondatai szintaxisfában
ábrázolhatóak. Jó, ha a nyelvtan egyszerű (bonyolult esetén sok oszt.) és a hatékonyság nem
kritikus tényező (különben automata jobb).
Elemek: AbstractExpression (deklarálja az Interpet műveletet, ami közös a szinax. fa minden
elemén), TerminalExpression (Interpreter művelet megvalósítása a terminálisoknak megfelelően;
minden term. 1 példány), NonterminalExpression (minden nyelvtani elemhez egy ilyen osztály;
szabály jobb oldalának komp-eire hivatkozik; Interpreter megvalósítása a komponensekkel),
Context (értelmező globális információja), Client (felépíti a mondat szintaxisfáját és Interpret hív)
Együttműködés: Kliens felépíti a szintaxisfát a Nonterm. és Term.-ből, init. a környezet és
Interpreter() hívás. Minden Nonterm. a komponensekkel def. az Interpret műveletet, a Term.Exp.
obj. adják az Interpret rekurzió alsó szintjét. Minden csúcs Interpret művelet a környezetet használja
az értelmezés állapotának tárolására és elérésére.
Esettanulmány: Logikai kif. kiértékelés és kezelése. → Tem.: true, false, log. változók; 3 operátor:
and, or not; Log. kifejezéskre: Evaulate → kiértékelés (T/F), Replace → Egy változó értékét egy
kifejezéssel helyettesíti, így új log. kif. hoz létre.
További terminták
Bevezetési mód: meglévő osztályokat bővítve / új osztályokat bevezetve.
Lusta példányosítás – létrehozási, Egy összetett obj. létrehozásának elhalasztása a tényleges
használatig.
Felhasználhatóság: Ha a létrehozás idejét akarjuk késleltetni, mert nem garantálta, hogy kell vagy
akkor hozzuk létre amikor kevésbé terhelt a rendszer.
Elemek: LazyInterface (obj. felülete, a kliens ezt éri el, ez hivatkozik az obj.-ra és hozza létre ha
kel), LazyObject (az obj maga ami példányosítani akarunk)
Együttműködés: A Proxy egyszerűsítése, amikor kell az obj. létrehozzuk és parancsot küld neki.
Lusta gyártó – létrehozási, A létrehozandó típusát egy származtatott oszt.-ból delegáljuk és bizt.,
hogy csak akkor jön létre amikor kell.
Felhasználhatóság: A létrehozandót nem tudjuk/akarjuk előre megadni vagy késleltetni akarjuk.
Elemek: Product (termékek közös felülete), Creator (terméket haszn. osztály, a konkrét példány
létrehozást a leszármazottja hagyja [Operation() műveletben hozza létre]), ConcreteCreator
(terméket létrehozó oszt.), ConcreteProductInterface (konkrét term. felületével egyező osztály, ami
a termék létrehozásért felel), ConcreteProduct (maga a termék)
Együttműködés: Gyártóhoz hasonlóan, de a műv.-ben létrehozott termék csak a a felületet
tratalmazza (C.Prod.Interface), ez hozza létrea ConcreteProductot és ezen keresztül érhető el.

Objektumkészlet – létrehozási, Gyakori obj. törlés és létrehozás helyett egy obj. halmazt készleten
tart.
Felhasználhatóság: Amikor a létrehozás/törlés költséges lenne, sok létrehozás/törlés, egyidejlűleg
csak korlátozott számút haszn.
Elemek: PoolObject (létrehozandó/törölendő osztály), PoolMaintainer (obj. halmazt kezelő osztály,
adott számú elem nyilvántart), Client (tetszőleges obj, hivatkozik a készlet kezelőre)
Együttműködés: A kliens az obj létrehozás helyett a PoolManagertől kér elemet (FetchObject),
amikor már nem kell, annak adja vissza (ReturnObject).
Rossz minták (antiminták)
Olyan gyakori minták, amik károsak vagy szakszerűtlenek.
Mindenható ob. - Osztály def. ami túl sok dolgot kezel. → Procedurális főprogramjához hasonlít.
Megoldás: Felelősség megosztás új osztályokkal.
Kör – ellipszis probléma – Származtatásnál van, hogy az őstől nagyon eltérő, ahol az örökölt
metódusok megszeghetik az invariáns. Pl.: ellipszis → kör származtatás, az ellipszisnek van
utasítás, ami csak egyik irányba növeli a sugarat!
Megoldás: Többféle, pl felüldef a gyerekben az invariáns sértő műveleteket vagy futás előtt ell.,
hogy végrehajtható-e.
Vérszegény tárgyköti modell (Anemic Domain Model) – A viselkedésért felelős oszt. teljesen
elkülönítjük az adatokért felelősektől. → Mintha egy oszt. műveletit és attribútumait külön
vennének. => Bonyolult és nehezen érthető szerkezet.
Megoldás: Egy oszt.-hoz tart. viselkedés és adatot tartsuk egy helyen, a csak viselkedéssel/adattal
rendelkezőket ha lehet vonjuk össze.
Felesleges rétegződés – Feleslegesen sok rétegbe tagoljuk a programot, nehezen áttekinthető.
Megoldás: A rétegeket a szerkezetnek megfelelően alakítjuk ki és azonos funkc. összevonjuk.
Jojó probléma – Bonyolult és hosszú öröklődési lánc, nehéz megérteni és ide-oda kell ugrani az
osztály def. között, hogy érthető legyen.
Megoldás: Rövid öröklődési lánc kellene, ahol lehet aggregációt is alkalmazzunk.
Objektumtobzódás – Rossz láthatóság szabályozás → túlzott hozzáférés → nehezen kiszámítható
viselkedés!
Megoldás: Láthatóság újraosztása, vagy minden tag elrejtése és egy új felület kialakítása.
Kopogó szellem – Olyan osztály amiből rövid élettartamú, állapotoktól mentes obj.-okat
példányosítunk, aminek feladata csak az üzenet továbbítás. egy permanensebbnek.
Megoldás: Töröljük és a funkcióját a permanensbe implement.
Szekvenciális csatolás – Osztály műveleteket csak adott sorrendben lehet végrehajt., kül. hiba..
Megoldás: Plusz felület hozzáadása ami a hívási sort magába foglalja.
Segéd származtatásának elkerülése – Szárm. egy kisegítő osztályból, ami ált. stabil. → Ha
változtatunk, hatással van a leszármazottra és olyan funkciókat örökölhet, ami káros. (vektor->sor)
Megoldás: Származtatás helyett aggregáció. → Csatoljuk az őst az újba és felület kialakítás neki.
Függvény visszacsatolás – Szárm. során felüldef. az ős egy műveletét, majd ebből meghívjuk az

ősét. → általános viselkedést kapjuk vissza → nem specializálható.
Megoldás: Ha tényleg kell az ősből művelet hívás, akkor def az ősben egy absztrakt műveletet, amit
az ős meghív és ezt def. felül a leszármazottban.
Üres részosztály hiba – Úgy szárm. az ősből, hogy nem bővítjük, de mégis másképp viselkedik.
Megoldás: Konstrukciós folyamatban valószínűleg a hiba és rossz kezdeti értékeket kap.
Kifogyó objektumkészlet – Obj. készlet tervminta során gond, ha csak kiveszünk, de nem rakunk
vissza obj.-okat a tárba és elfogy.
Megoldás: Obj. készlet kezeléséért felelős obj. viselkedése hibás, javítani kell.
Egykeség – Egyke tervminta túlzott használata → veszély, hogy több példányra szánt
adatmennyiséget egy fog kezelni → nehezebb az adatok nyomon követése.
Megoldás: Egyke megszorítós akkor alk. amikor tényleg kell. Ha az obj. egy része elfogadható több
példányban is, akkor ezeket a tul. emeljük ki új osztályba.
Konkurens programok előállítása
Elemek: folyamatok (egyszerűbb esetben szálak), osztott objektumok
Folyamatok → párhuzamosan végrehajtott szekvenciális folyamatok, osztott obj. segítségével
kommunikálnak. (szinkronizáció)
Szinkronizációhoz kell: bizt., hogy az utasítások sorozata ne legyen megszakítható (atomi
utasítások) + lehetőség a folyamat késleltetésére egy feltételig (szinkronizáció feltétele) →
őrfeltételes utasításokkal => 2 rész: feltétel + törzs, ami atomi
Konkurens rendszer létrehozás: 2 mód: - Mat. modell alapján, esetleg formális eszközökkel →
bizonyítható lesz a rendszer helyessége.
- Obj. elvű modell UML-el, ezt absztrakt ill. konkrét programmá. → könnyebben követhető,
nehezebben bizonyítható. [(Ez utóbbi
tovább:)]
Statikus modell létrehozása, majd
állapot diagram a dinamikusból → áll.
diagram alapján őrfeltételes utasítok
megad és absztrakt program előállít.

Előállítás lépései:
1, statikus modell (oszt. diag.),
folyamat és közös EF azonosítása +
osztályok kapcsolatainak meghat.
2, dinamikus modell → állapot
diagram előállít. Rendszer állapota a
folyamatok és az EF aggregációja
lesz. [folyamat, EF állapotok meghat.,
szinkronizációs feltételek def., →
folyamat aktív, ha EF-et használ
+ ha eltérő prioritások vannak →

spec. állapotok hozzáad. + EF állapotok invariánsait meghat. + állapotátmenetek aciót meghat.
(előfeltétel az őrfeltételes ut. őrei, a foly. állapotátmenetei az absztrakt prog. atomi utasításai + áll.
diagramról elhagy ahonnan nem indul állapotválzot]
3, absztrakt program elkészít. [vált. kezdeti értékek, folyamatok váza elkész., atom ut. megadása az
állapot diag. alapján]
4, program létrehoz. [őrfeltételes ut. megvalósít + szekvenciális rész implement. + transzofrm a
programot amennyire lehet egyszerűre és hatékonyra]
[[Esettanulmányok:
167. oldal: Számítógépterem → hallgatók használják többen is, de néha karbantartás kell, amikor
nem lehet bent diák => osztályok: redszer, üzemeltető, labor, diák
172. oldal: konkrét program java-ban, wait, nitofy-os szinkron. → synchrinuzed mávelet bizt.s a
kizárást => metróvonal forgalom szimulátor, adott állomások sorban, járatok egy irányban, utasok a
járatokon → osztályok: Metró, Állomás, Járat, Lámpa, BeLámpa, KiLámpa; Állomásoknak van
neve, utasszáma és időnként beérkező utasszáma. Járatoknak szintén neve, max kapacitása, akt.
állomás sorszáma, ezek Thread-ből szárm. és az utolsó járat megkülönböztet. → belépéskor bezárja
az állomást.
Lámpáknak állapota van és egy időzítő (külön thread → Runnable-t kell implementálni) ami zöldre
vált x idő után. Metróvonal bizt. a járat-hely asszoc. és az állomások számát.]]
Konkurens rendszerek mintái
(Nem azonos absztrakciós szint az előzőekkel, hanem java-hoz kapcsolódnak.)
Eseményalapú aszinkron hívás – Hosszú ideig futó műveletek aszinkron futtatása → a hívást új
szálra delegáljuk, így nem blokkol a hívó.
Felhasználhatóság: Művelet futása hosszú, de nem akarjuk a szálat blokkolni, mert az eredmény
nem sürgős azonnal.
Szerkezet: A művelet futását egy BackgroundWorker felügyeli külön szálon, amit lekérhető, hogy
kész-e.
Ütemező – Obj.-al vezéreljük szálak hozzáférési sorrendjét egy EF-hez. → Kölcs. kizárás,
egyszerre egy szál fér hozzá. Schedulder obj, benne enter művelet, ami addig várakoztat míg a
hívóra kerül a sor + használat végére done művelet. => Osztott EF ütemező obj-t tart., a szálak
közös interfacet (SheduldeOrdering) val. meg.
Elemek: ScheduleOrdering (ütemezéshesz használt megelőzési rel. megadó interface), Schedulder
(ütemező obj.), Resource (közös EF), Activity (EF-t használni akaró szálak)
(Együttműködés: Activity → request(a) [Resource] → enter(a) [Schedulder])
Előny: Nem kell külön feltétel, az ütemező kezeli a hozzáférést, csak request() műv. kell a
használathoz, minden más rejtett. → Egyszerű és konzisztenciát bizt.
Hátrány: Minden vezérlés szinte az ütemezőbe kerül, a tevékenység felfügg. is → ismerni kell a
kezelési módját (Nem csak Sch.Ord. ifacet, hanem mondjuka Thread osztályét is.)
Több lehetséges műv. esetén az S.O. interface nem elég, értesítés művelet is kell → EF-nek ismerni
kell a tevékenység osztályát. Ütemezőben kihaszn., hogy a futás felfüggeszthető, de ez nem minden
nyelvben jó. Nem támogatja az időhöz kötött várakozást.
Aktív objektum – Művelet hívás és végrehajtás szétválaszt, hogy a művelet futtatását külön obj.-ra
delegáljuk. → párhuzamosan tudja futtatni.
Felhasználhatóság: Műveletek egy obj.-hoz kötődnek, de függetlenek egymástól →
párhuzamosítani lehet, vagy több futtatás kell, de függetlenek az eredményüktől. => Pl.: több kérés
kiszolgálható egyszerre.
3 feltétel: sok EF feldolgozó művelet nem blokkolhatja a konkurens obj.-okat, közös obj nem

hívható közvetlenül, hanem közös rétegen keresztül ütemezve továbbít.; az alk.-ban a
párhuzamosság nem függhet a sw/hw környezettől.
Elemek: Proxy (felület a műveletekhez, ezen keresztül éri el a kliens az obj.-ot), MethodRequest
(műveletet végző obj. közös felülete), ConcMetodRequest (konkrét kérésnek megfelelő obj., proxy
hozza létre), Schedulder (műveletek megfelelő sorrendű futásáról gondoskodik; „sor” amibe a
műveleteket teszi), Servant (művelet megvalósít, amit a proxy szolgáltat a felhasználónak, ezeket
haszn. a parancsok), Result (a kliens ezen át éri el az eredményt)
Együttműködés: A Proxy létrehozza a parancsokat és tov. a kéréseket az ütemezőnek, ami sorba
teszi őket és műv. hív rájuk.
Blokkolás – Ha a párhuzamos rendszer el akarjuk kerülni a blokklást, mert nem akarjuk a szálat
várakoztatni, akkor lehet jó. → Csak akkor enged. a szálnak a művelet végrehajtást, ha az obj egy
adott állapotban van, különben visszaadjuk a vezérlést felfügg. nélkül.
Felhasználhatóság: Ha egy művelet műk. egy adott állapothoz kötött és nem akarunk kivételt (pl fájl
olvasás ha még nincs nyitva). Tfh egy obj műveletét 2 külön szálon hívjuk és a második megelőzi
az elsőt. → Kezelés: első végrehajt második eldob, első után második végrehajt, első megszakít
második végrehajt. => blokkolási az első eset → na hajt végre ha nem lehet.
Szerkezet: Kliens és cél közé blokkoló obj. (Balker), ami nem engedi a végrehajtást ha a cél nincs
megfelelő állapotban.
Előny: Művelet hívás valamilyen eredménnyel fut le, semmi sem késlelteti, ha az állapot nem
megfelelő a kérést figyelmen kívül hagyja.
Őrzött felfüggesztés – Zárolással és feltétellel rendelkező műveletek megfelelő végrehajtása.
Felhasználhatóság: Ha nem csak zárolás kell egy művelethez, hanem állapot is akkor Blokkoló
termintához hasonlóan → végrehajtás felt.-hez kött, addig nem fejeződne be. Másik műv. elvégzése
után teljesülne, de a műsik nem hajtható végre a zárolás miatt → holtpot. Őrzött felfügg. esetén a
blokkoló műveletet várakoztatjuk nem futtatjuk.
Pl.: Sor, amit több szál használ (push, pull kölcs. kizárt) → Ha üresből pull, akkor folyamatosan
blokk. a sort → nem lehet pusholni → holtpont => pull nem hajt végre, hanem várakozik.
Szerkezet: Amint a zárolás felold. és megkezdődik a művelet futása el.. az előfeltételt és blokk. a
műveletet amíg nem teljesül.
Előny: ha egy oszt. műveletei szinkronizáltak lesznek, elkerülhető a holptont állapot.
Hátrány: Nincs döntés arról, hogy több várakozó esetén ki kapjon vezérlést. → Ütemező minta
segít.
Duplán ellenőrzött zárolás – Obj zárolásának lekérdez. és esetleges zárolása legkevesebb EF
használatával. → Krit. szakaszt egyszer zároljuk csak.
Felhasználhatóság: Zárolás állandó lekérdezése költséges → állapot előzetes lekérdezése nem baj
ha meglesz nem biztonságos módon. (Lusta inicializáció termintával együtt ált.)
Van olyan szakasz amit szekvenciális kell végrehajt., több szál próbálhatja ezt egyszerre végrehajt.,
kirit. szakasz egyszer hajtandó végre, krit. szakasz újabb zárolása drága lenne, lehetésge „könnyű”
ellenőrzést végrehajt. zárolás előtt. (Pl.: Egyke esetén párhuz. környezetben → több szál is ltérehoz
1-1- obj.ot. => ell. még nincs példány → létrehoz, de még mielőtt meglenne másik folyamat is → 2
példány lenne! => krit. részt zárolni kéne, de erre csak a létrehozáskor lenne szükség ==> létezés
vizsg. és csak szükség esetén zárolás.)
→ Példány 2* ellenőrzi., zárolás nélkül, majd a zároláson belül is.
Szerkezet: A szinkronizál krit.szakasz elé aszinkron lekérezés, majd a zároltban ismételjük ezt.
[Fordító optimalizálhatja a 2. vizsgálatot → volatile kulcsszúval ezt elkerül.]
Előny: Garantálja, hogy a krit. szakasz egyszer lesz végrehajtva több szál esetén is, minim. a
zárolást, ha a feltétel atomi.
Író-olvasó zárolás – Tetsz. sok olvashat, de csak egy írhat.

Felhasználhatóság: Konkurens hozzáférés kell az adatokhoz, amiket néha mód. akarunk, de ez
elhúzódhat.
Szerkezet: ReadWriteMutex köztes obj. az adat és kliens közé, nyilvántartja az adat állapotát és
ennek megfelelően engedi/tiltja a műveleteket.
Szálkészlet – Sok rövid feladat párhuz. végrehajt. gyorsítása. Műv. halmazára korlátozott számú
szál bizt. → csak korlátolt számú fut egyszerre. (Bj. készlethez hasonló, csak szálakkal.)
Felhasználhatóság: Túl sok műv. és nem akarunk külön szálakat, mert drága a létrehoz/törlés vagy a
feladatnak csak részei keletkeznek először, nem az egész. [Pl.: Szerver sok kérést szolgál ki, ami
könnyű és gyors → előre adott számú szál közül egy hozzárendel az igényhez.]
Jó, ha: a szálak száma korlátozott, újabb szálak költségesek lennének, feladat utána szál újra
felhasználható, közp. obj képes kezelni a szálakat és feladatokat rend. hozzá.
Szerkezet: ThreadPool felel a készletért, a kapott Task-okat sorba teszi és WorkThread-etket kezel.
Ha egy szál bef. a futást → lekéri a sor elemét és futtat.
Gond: Szálak konkurens futása miatt holtpont lehet, megfelelően kell megvál. a szálak számát. (sok
→ pazarol, kevés → lassú). Helytelen megval. miatt nem kerülnek vissza a szálak → készlet elfogy.
Készlet kezelő túlterhelődhet.
Reaktor – Kiszolgálóhoz párhuzamosan érkező kérések kezelése úgy, hogy megfelelő teljesítő obj.
rendel az igényhez.
Felhasználhatóság: Különb. típusú igényeket kaphat a rendszer, amit teljesítőnek tovább. A kezelők
külön-külön elérése nem lenen hatékony → felügyelő beépít.
Szerkezet: Kérés egy kezelőhöz (Dispatcher) → megfelelő teljesítő EF. (EventHandler) biztosít. EF
specializálható típustól függően (ConcreteEventHandler), a teljesítőket külön obj. felügyeli
(Demultiplexer), ami az eseménykezelőnek ad vissza EF-et ha felszabadul.
Termelő-fogyasztó – Termék előáll. és feldogoz. időben elválasztása, aszinkronitás megteremt.
Felhasználhatóság: Elkerüljük az előáll. és felhasználás időbeli összekapcsolását. Aszinkron. miatt
term. és fogyasztó lehet párhuzamos műk. → Várni csak akkor kell, ha üres v. teli a raktár.
Szerkezet: Term. egy közbeiktatott raktárba pakol, ahonnan a fogyasztó vesz ki.
Keretek
A terminták spec., de nagyobb, újrafelhasználható egységei a keretek. (Frameworks)
Együttműk. osztályok halmaza, ami egy újrafelhasználható tervet alkot. Megszabja a rendszer
szerkezetét (def. a teljeset és osztályokra particionálja+megadja a vezérlés folyamatát és az
együttműködést). Magába fogl. a felhasználsi terület közös terv. döntéseit.
→ Keret esetén terv újrafelhasználás, nem pedig kód! Használatával a program (szerk.) fő részét
haszn. fel, csak a szerkezetben hívott kódokat kell megírni ált.
Eredmény: gyorsan kész a rendszer, hasonló feladat → hasonló megoldás, egyszerű karbantart.,
egységesebb programok.
Eltérés a tervmintáktól: A tervminták absztraktabbak. (Kerethez van kód, mintánál max példa), A
tervminták kisebb szerkezeti egységek. (Keretben ált. több minta.), A minták kevésbé specializáltak,
mint a keretek. (Kerethez mindig tart. egy spec. felhasználási terület.)
=> Komponensekből épül fel, ez bizt. az újrafelhasználhatóságot. + Kiterjesztési pontok → ezeket
kell módosítani (kiterjeszteni) egy adott felhasználás esetén. (Termintát nem lehet kiterj.)
Keret létrehozása: Felhasználási terület azonosítása, keret elnevezése (utal a felh. módjára és
szerkezetre), támogatott alapvető haszn. esetek meghat., kerettel kapcsolt további aktorok azonos.,
ismert tervminták v. megoldások azon. amik segítik a keret fejlesztését, alapvető felületek és komp.
megtervezése és feladatok hozzárend., felület alapértelmezett implement., keret kitejeszt. pontok
megadása és dokumentálása, tesztesetek és teszttervek létrehoz.

Hasznos, de eleinte a kiismerésig nehéz a használat → fontosak, hogy ismert mintákat alk. benne és
jól dokumentáljuk.
Program újratervezési minták
Létrehozó metódusok – egy oszt sok, eltérő param. konstruktorral rendelkezik, nehéz döntetni mit
hívjunk → konstruktor helyett példányt léátrehozó metódusok, amit közös konst.-al használ.
Művelet kihelyezés – Művelet olyan bonyolult, hogy nem áttekinthető a műk. → Műveletben
összetartozó részek azon. és kiemelése rejtett műveletekbe.
Típusfelügyelő osztályok – attrib. típusa nem teszi lehetővé, hogy megvédjük a változót egy hibás
értékadástól → eredeti típus osztályra cserél, ami tárolja az értéket és spec. hozzáférést bizt.
Null objektum – Kódban üres referenciák (null) használata hibát okoz → üres viselkedésű obj. def,
így nem kell a kivételeket kezel.
Gyűjtő paraméter – Összetett műv. lokális vált. végez műveleteket ezért vált. vizsgálata nehéz
(debug) → Művelet egyes részeti segédműveletbe kiemel és param. átadások keresztül gyűjt.
módosításokat a lokális vált.-ba.
Paraméter kiemelés – Egy műv. vagy konstruktor egy attribot. egy lokálisan inicializált változóba
rak, ezért bizonytalan, hogy egy lekérdező kliens megkapja-e az értéket. → Attrib-ot egy kliens által
szolgál. paraméternek adjuk értékül.
OCL használata obj. elvű modellekben
Obj. elű szabályos leírására ott az UML, ami szintaktikailag egyértelmű, de a szemantika nem
mindig pontos, de a természetes nyelvű felírás sem mindig egyértelmű. → Formális nyelv
bevezetése a megadásra, de ezekhez mat. ismeret kell.
=> OCL (Object Contstraint Language) leíró nyelv, ami formális megadást tesz lehetővé, de
könnyen érthető és kezelhető.
Tiszta specifikációs nyelv → egy OCL kif. kiértékelése egy értékkel tér vissza mellékhatás nélkül.
+ Kiértékelés során a rendszer állapota nem vált., bár def.-ható állapotváltozás is.
Nem prog. nyelv, vezérlési folyamat nem megadható, hanem modellezési nyelv. → Kiértékelés
időpillanathoz kötött, objektumok nem vált. meg a kiértékelés alatt.
OCL kif. alkalmas: modellben szereplő oszt. és típusok invariánsának megadására, művelet elő és
utófelt. megadására, műveletekre korlátozás megadás, üzenet és akció célpontjainak leír., őrök
leírására, sztereotípusok típus invariáns. specifikálásra, de lekérdező nyelvként is használható.
Szintaktikus alapok – OCL kif. adott környezetben érvényes → egy adott típus egy példányának
környezetében értelmezett.
UML beli környezetét környezet deklar.-al adja meg az OCL kif. elején vagy külön context kulcsszú
után a neve és a kifejezés.
Kifejezések: invariánsok (inv) segítségével típusinvariáns megad, ami a típus minden példányára
állandóan érvényes; előfeltételekkel (pre) írhat. le egy művelet v. egyéb viselkedési elem feltételét;
utófeltételekkel (post) adhat. meg egy művelet v. viselkedési elem után kielégítendő feltételeket.
Pl.: Cég osztály, alkalmazottszám attrib. lekérdezhető. Modellben minden cégnek legalább 10
alkalmazott kell legyen:
context Cég inv:
self.alkalmazottszám >= 10
context Cég::alkalmazottSzám() : Integer
post: result = self.alkalmazottszám

(result - visszatérési érték,a self elhagyható ha egyértelmű a környezet)
Másik megoldás egy név bevezetésével:
context c : Cég inv:
c.alkalmazottszám >= 10
Hivatkozás is lehet az invariánsra:
context c : Cég inc ElégAlkalmazott:
c.alkalmazottszám >=10
(…)
let vált. : Típus = kifejezés → Összetett kifejezés változóban tárol.
implies → következmény kifejezésére
Obj. halmazokra műveletek: size, isEmpty, notEmpty, select(felt), reject(felt) [felt. kielégítő elemek
elhagy.], forAll(felt), exists(felt), collect(felt)
Minden obj.-ra: oclIsTypeOf(t) [t típusú-e?], oclIsKindOf(t) [t vagy szárm.], oclInState(s) [s
állapotban van?], oclIsNex() [művelet utófeltételben igaz, ha ezzel hoztuk létre az objektumot]
[212-től példák....]

