Tervezés és elemzés elmélete jegyzet1

Szoftverfejlesztési modellek:
Vízesés modell: Az egyes fázisok egymást követik: Probléma, Követelmények leírása,
Szoftverrendszer vázlatos terve, Szoftverrendszer finom terve, implementáció+egységek tesztjei,
Integráció+rendszer tesztje, Futtatás+karbantartás.
Hátránya: A projektmunkák szervezése nehézkes, új szolgáltatások utólagos bevezetésének
nehézsége, a validáció az egész életciklus ismétlését követeli.
V-modell: A vízesés modell egy módosított változata, amelyet a német védelmi minisztérium
fejlesztett ki.
Előnye: az egyes fázisok eredményeit korábban ellenőrzik.
Evolúciós modell: Prototípusok sorozatát készítjük el, egy verzió elkészítésekor a specifikáció, a
fejlesztés, a validáció párhuzamosan zajlik.
Előnye: Amikor hiányzik a részletes specifikáció, mert a működés közbeni prototípusok
tanulmányozhatók.
Hátránya: Rövididejű fejlesztésekhez használható, nehéz utólagos bővítés, nehéz a projekt
áttekintése, rossz dokumentáltság.
Boehm-féle spirális modell: A programfejlesztés iterációkon keresztül zajlik, ezeket spirálisba
olvaszthatjuk. Az iterációs a spirális egy fázisával modellezhető, amelyet négy szakaszra
bonthatunk: 1. Célok, alternatívák, korlátozások; 2. Alternatívák kiértékelése, kockázatok kezelése;
3. A fázis termékének megvalósítása, validáció; 4. A következő fázis megtervezése
Előnye: Jó dokumentáltság, a projekt struktúrája szabadon megváltoztatható, a fejlesztési
eredményeket validáció követ
Hátrányai: A modell alkalmazása munkaigényes. A fejlesztés egy adott fázisának szakaszokra
bontása a fenti módon költséges Rossz humánerőforrás kihasználtság, csak a 3. szakasz nyújt
párhuzamos foglalkoztatást, ezért gazdaságtalan.
RUP: (Rational Unified Process), UML alkotói által kidolgozott iteratív szoftverfejlesztési folyamat. A
modellben fázisokat, és munkafolyamatokat különböztetünk meg. A fejlesztés négy fázisból áll (x
tengely): előkészítés, kidolgozás, megvalósítás, átadás, és minden fázis egy vagy több iterációból áll.
A munkafolyamatok eltérő súlyúak a fázisokon és az iterációkon belül. A munkafolyamatok a
következők (y tengely): üzleti modellezés, követelményelemzés, elemzés és tervezés,
implementáció, tesztelés, telepítés, konfiguráció és változás kezelés, projektvezetés, környezet
kialakítás. Tehát az előbb felsorolt munkafolyamatok mind részei egy-egy fázisnak.
XP: Az eXtreme Programming rövidítése. Könnyűsúlyú fejlesztési modell, főleg kis projektcsapatok
esetén alkalmazható.
Négy alapértéke: Kommunikáció (a projekt minden résztvevője
között); Egyszerűség: a legegyszerűbb megoldást keressük; Visszajelzés; Bátorság: a kód
megváltoztatásához, eldobásához. Négy alaptevékenysége: Kódolás, Tesztelés, Meghallgatás,
Tervezés. Fázisai: feltárás, tervezés, iterációk az első kiadásig, karbantartás, befejezés.
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Végrehajtható UML: Tervezés és elemzési modellek szétválasztása: elemzéskor a létrehozandó
szoftver funkcionalitását helyezik előtérbe, szemben a tervezési modellel, ami megadja, hogy az
elemzési modellben leírt viselkedéseket a rendszer miként valósítsa meg. A tervezési modellt
platform specifikus (PSM) az elemzési modellt platform független (PMI) modellnek hívják. ASL
(Action Specification Language) bevezetése, ami az xUML (végrehajtható UML) része. Az ASL nyelv
teszi lehetővé az akciók pontos, platform független megadását. Részei (főbb): vezérlési szerkezetek
(if the else), érték szerinti több ágú elágazás (switch, case 1 …), objektumok létrehozása
attribútumokkal /attr. a with után) (új objektum = create objektum with név= új_név), objektumok
megsemmisítése (delete objektum).
2.

Minőségkezelés:

A minőségkezelés három részből áll: minőségbiztosítás, minőségtervezés, minőség ellenőrzése.
A minőségkezelés általános szabványa az ISO 9000, szabványai közül a legelterjedtebb az ISO 9001es, amely termékek tervezésével, fejlesztésével, karbantartásával foglalkozó szervezetekre
vonatkozik.
A
szoftverfejlesztéshez
az
ISO
9000-3
nyújt
ajánlásokat.
Minőségbiztosítás: kétféle szabványt különböztetünk meg: termékszabványt (dokumentálási és
kódolási szabványok), illetve folyamatszabványokat: a fejlesztés menetét meghatározó szabványok
(tervezés, validálás folyamatát leíró szabványok). Minden szoftver projekttervének tartalmaznia kell
minőségbiztosítási tervet, ehhez nyújt segítséget az IEEE 730-1998, amely kompatibilis az említett
ISO 9000-3 valamint ISO 9001 követelményeivel, illetve az ISO 10005 szabvánnyal. A szabvány
tartalmazza a CMM második szintjének minden lényeges területét.
CMM (Capability Maturity Modell): Képesség fejlettségi modell, amely a vállalatok 5 fejlettségi
szintjét határozza meg. A CMM és az ISO 9000 minőségbiztosítási szabvány területei túlnyomó
többségben megfeleltethetők, de a CMM részletesebb. A modell szintjei a következők: 1. Alapszint
(nincs hatékony vezetési eljárás, sem projektterv), 2. Bevésési szint (azonos típusú projektek
sikeressége, de ez függ a vezetőktől), 3. Véglegesítési szint (folyamatok definiálás, formális eljárások
a projektek folyamat ellenőrzése), 4. Bevezetési szint ( folyamatok javítása), 5. Optimalizálási szint (
kötelező fejlesztési folyamatok javítása)
CMM problémái: Csak projekttervezéssel foglalkozik, nem tartalmaz kockázatkezelést,
alkalmazhatósági területe nincs meghatározva.

3. ARCHITEKTÚRA:
A rendszerterv kritikus része, a rendszer elemeinek, komponenseinek együttműködésére, közös
viselkedésére koncentrál, nem foglalkozik az implementáció részleteivel. Az architektúra
megmutatja az elemek egymásra hatását. Az architektúra megadja a legfontosabb tervezési
döntéseket, és azok következményeit. Az architektúrális minták támogatják az architektúra
elkészítését. Ezen minták meghatároznak bizonyos minőségi jellemzők elérésének nehézségét, vagy
könnyedségét.
Minőségi jellemzők: Rendelkezésre állás, módosíthatóság, teljesítmény, biztonság, tesztelhetőség,
használhatóság.
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Csövek és szűrők: A [architektúrális] minta egy adatfolyam feldolgozására képes szerkezetet ír le.
Minden komponens rendelkezik bemenettel és kimenettel. Egy komponens a bemenetről olvassa
az adatokat majd feldolgozza, transzformálja azokat, és az eredményt a kimeneten adja meg. A
transzformáció folyamatos, azaz a kimeneten még a bemenet teljes feldolgozása előtt megjelennek
adatok, egy ilyen komponenst szűrőnek nevezünk. A szűrők között az adatokat csövek biztosítják. A
szűrők egymástól függetlenek, specifikációjában megadható a bemenet és a kimenet típusa. Létezik
passzív és aktív szűrő. A passzív szűrő bemenő adatait a megelőző szűrők nyomják tovább, kimenő
adatait a rákövetkező szűrők vonják ki. Az aktív szűrő képes adatot kérni és/vagy továbbítani.
Objektumelvű rendszer: A minta komponensei objektumok, amelyek eljáráshívások segítségével
kommunikálnak. Az objektumok önálló folyamatok lehetnek, amivel a teljesítmény növelhető. A
minta
hátránya:
az
objektumok
kommunikációjához
szükséges
kapcsolat
Esemény alapú rendszer: Ebben az esetben nem hívják meg közvetlenül az eljárásokat,
függvényeket, hanem a komponens képes egy vagy több esemény bejelentésére, amelyekről más
komponensek reagálhatnak. Ennek érdekében a komponenseknek regisztrálniuk kell, hogy milyen
eseményre kívánnak reagálni, ha az esemény bekövetkezik, akkor az ehhez rendelt eljárás lefut. A
minta támogatja módosíthatóságot.
Réteg szerkezetű rendszer: Az egyes komponensek egymásra épülő világokat alkotnak, egy réteg
csak az alatta lévő rétegek szolgáltatásait veheti igénybe szabványos protokollon keresztül. A
rétegeknek védelmi szinteket is megfeleltethetünk. Zárt rétegszerkezet esetén a rétegek közötti
kommunikáció a teljesítményt csökkenti. A minta támogatja a módosíthatóságot, hordozhatóságot.
Gyüjtemény: A minta két eltérő komponenst tartalmaz. Az adattár egy központi adatszerkezet, ezt
veszik körül független külső komponensek, amelyek használják a központi adattárat. A mintának két
alesetét különböztetjük meg, az adattár és a külső komponensek közötti kapcsolat alapján:
adatbázis: a komponensek közvetlenül az adattáron végeznek műveletet, de az adattár nem hajt
végre műveleteket azokon. Tábla (Blackboard): Az adattár az állapotának függvényében képes
végrehajtani műveleteket a komponenseken.
Virtuális gép, értelmező: A minta szerkezetét követő rendszerben a feladatot egy adott nyelven
fogalmazzuk meg, és megoldást a nyelv értelmezésével kapjuk meg. A minta négy komponenst
tartalmaz: értelmező (interpreter), belső állapot (internal state), értelmezendő program (utasítások
az adott nyelven), program adatok (program state), például változók. Előnye: hordozhatóság.
Hátránya: a natív kódra fordítás jelentős futásidejű költséggel jár, vagy nem is hazsnálható virtuális
gép a korlátozott erőforrások miatt.
Modell-Nézet-Vezérlő: (MVC) A minta interaktív alkalmazás fejlesztését kívánja támogatni. A minta
lényege, hogy az adatokat és a rajtuk végzett műveleteket elválasszuk egymástól, ezt három
komponens segítségével valósítja meg: Modell: Tartalmazza az adatokat, és elvégzi azokon a
műveleteket, értesíti a nézetet, ha az adatok megváltoztak, Nézet: A kimenet megjelenítésére
szolgál, Vezérlő: A felhasználótól származó bemenet kezeléséért felelős. Előnye: hordozhatóság,
személyre szabhatóság, módosíthatóság. Hátránya: a rendszer viszonylag bonyolulttá vállhat.

Argay Tamás | ELTE IK 2012/13 | Tervezés és elemzés elmélete jegyzet

Heterogén architektúrák: Egyetlen minta nem biztos, hoyg megoldást nyújt, ezért a mintákat
kombinálhatjuk. A heterogenitást a következő módon érhetjük el: egy architektúrális minta
komponenseinek belső szerkezete egy másik mintának felel meg. Egy minta egy vagy több
komponensének megengedjük, hogy egy másik mintának megfelelően is tudjon kommunikálni más
komponensekkel.

4. OBJEKTUMELVŰ TERVEZÉS ÉS TERVMINTÁK
Újrafelhasználható terv jellemzői: meg kell felelnie a konkrét problémának, általánosnak kell lennie
ahhoz, hoyg később felhazsnálhassuk, el kell kerülni, vagy minimalizálni kell az esetleges
újratervezést. Az újrafelhasználható terveket tervmintáknak is nevezhetjük (design patterns).
Rossz tervek: A mindenható osztály: az osztály hajtja végre majdnem az összes teendőt.
Mindenttudó osztály: Az összes adatot tartalmazza.
Tervminta: általában e négy elemből épül fel: Név (hivatkozhatunk rá, egy két szó, amely utal a
funkciójára), Feladat: itt kell leírni, hogy milyen esetekben alkalmazható a minta (probléma,
környezet, peremfeltételek), Megoldás: A minta alkotóelemeinek, azok kapcsolatainak,
együttműködésüknek a leírása, követelmények: A minta eredményeinek és kompromisszumainak
leírása.
Tervminták osztályozása: Létrehozási (objektumok létrehozása), szerkezeti (objektumok nagyobb
szerekezete), viselkedési (objektumok közötti kapcsolatok).
Tervminta megadásának módja: A minta neve és osztálya, cél, más nevek, motiváció,
felhasználhatóság, szerkezet, elemek, együttműködés, következmények, implementáció, példa kód,
ismert használat, esettanulmány; rokon minták

Tervminták
5. FIGYELŐ
Osztály:viselkedési. Cél: egy-több függőség megadása objektumok között, ha egy objektum
állapotot vált, akkor a tőle függő objektumokat értesíteni kell.
Motiváció: Az objektumok közötti konzisztencia fenntartása.
Példa: statisztika megjelenítés többféle diagramal, a diagramok nem tudnak egymásról
megváltoztatásuk a statisztikában is megjelenik, ami a többi diagramra is hatással van.
Felhasználhatóság: Ha egy absztrakcióban két olyan tényező szerepel, amelyben az egyik függ a
másiktól, amikor egy objektum állapotváltozása a többi obj, változását idézi elő.
Elemek: Tárgy (ismeri a figyelőit), figyelő, Konkrét_tárgy (tartalmazza a konkrét_figyelők számára
érdekes állapotot), Konkrét_figyelő (hivatkozik a konkrét tárgy_objektumra)
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6. ITERÁTOR
Osztály: viselkedési Cél: Egy aggregátum objektum elemeinek az elérését biztosítani, anélkül, hogy
a reprezentációt ismernénk.
Motiváció: Egy aggregátumnak (pl. lista) biztosítania kell az alkotóelemek elérhetőségét, a belső
szerkezete felfedése nélkül
Megoldás: List és ListIterator osztály használata. Vagyis a bejárás elválasztása a listától.
Felhasználhatóság: A lista elemeinek elérése úgy, hogy nem fedjük fel a belső reprezentációt,
többféle bejárás támogatása, egységes felület, különböző lista szerkezetek bejárásához
Elemek: Iterator (megadja a bejárás felületét), ConcreteIterator (megvalósítja az iteratort),
Aggregate (megadja az Iterator létrehozásának a felületét), ConcreteAggregate (megvalósítja az
Iterator létrehozását)

7. ÁLLAPOT
Osztály: viselkedési Cél: Objektum viselkedésének megváltoztatása, ha az állapota változik
Motiváció: Pl. TCP-Connection osztály különböző állapotokat vehet fel (létrejött, figyelő, lezárt). A
minta alapötlete egy absztrakt osztály bevezetése (TCPState) amely reprezentálná a különböző
hálózati állapotokat. Ebben olyan közös felületet deklarálunk, amelyközös lenne az összes olyan
osztályban amelyek különböző állapotokhoz tartoznak.
Felhasználhatóság: Egy objektum viselkedését az állapota határozza meg, és a viselkedést futási
időben kell megváltoztatni az állapot függvényében.
Elemek: Context, State, State i

8. EGYKE
Osztály: létrehozási Cél: Biztosítani, hogy egy osztályhoz csak egy példány tartozhat, és
megteremteni a példány globális elérhetőségét.
Motiváció: Bizonyos osztályok esetén fontos, hogy egy példány objektum létezzen.
Példa: Egy fájlrendszer, vagy egy ablakkezelő lehet csak egy rendszer esetén
Megoldás: Ha maga az osztály felel az egyetlen példány létrehozásáért és kezelésért.
Felhasználhatóság: Egy osztálynak csak egyetlen példány lehet, és a klienseknek az egy előre ismert
módon kell elérniük, manipulálniuk. Amikor az egyetlen példány kiterjeszthető származtatással.
Elemek: Singleton (Megadja az Instance műveletet, ez egy osztályművelet, felelős az egyetlen
példány létrehozásáért)

9. KÖZVETÍTŐ
Osztály: viselkedési Cél: Olyan objektum megadása, amely tartalmazza, hogy objektumok egy
csoportja miként működik együtt
Motiváció: Objektumelvű tervezés esetén a rendszer viselkedését az objektumok között osztjuk
szét. Ennek eredményeként sok kapcsolat jön létre. Legrosszabb esetben minden objektum ismeri
az összes többi, ez pedig gátja lehet az újrafelhasználásnak.
Példa: Fontválasztó dialógus ablak amelyben több elem szerepel, az elemek között összefüggés van.
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Megoldás: Egy közvetítő objektum bevezetése, amely tartalmazza az elmek együttes viselkedését.
Ez a közvetítő felelős egy csoportba tartozó objektumok kölcsönhatásának vezérléséért. Az
objektumok csak a közvetítőt ismerik.
Felhasználhatóság: Az objektumok halmaza jól definiált, de összetett módon kommunikálnak.
Objektum újrafelhasználása nehéz, mert sok objektumra hivatkozik.
Elemek: Mediator (a csoportba tartozó objektumok kommunikációs felületét definiálja),
ConcreteMediator (Az együttes viselkedést implementálja az objektumok koordinálásával);
Colleague: Absztrakt osztály, ConcColleague i : A csoportba tartozó objektumok konkrét osztályai

10. FELJEGYZÉS
Osztály: viselkedési Cél: Egy objektum belső állapotának a felfedése és feljegyzése anélkül, hogy az
információ elrejtését megsértenénk.
Motiváció: Vannak esetek, amikor szükséges egy objektum belső állapotának a megjegyzése.
Példa: Undo művelet
Megoldás: Feljegyzés objektum használata, amely egy másik objektum belső állapotának egy
pillanatképét tárolja.
Felhasználhatóság: Egy objektum pillanatnyi állapotát el kell mentenünk, és visszaállítanunk.
Elemek: Memento (Az eredet objektum belső állapotát tárolja), Originator (létrehoz egy
feljegyzést), Caretaker (felel a feljegyzések tárolásáért)

11. PARANCS
Osztály: viselkedési Cél: Egy igény objektumba ágyazása, így lehetővé téve, hogy a kliensek
különböző igényeket adjanak ki, és ezeket tároljuk, visszavonjuk.
Motiváció: Van, amikor úgy kell egy parancsot feldolgoznunk, hogy nem tudunk semmit magáról a
műveletről.
Példa: Felhasználói felületet készítő eszközt szeretnénk létrehozni.
Felhasználhatóság: Ha objektumokat végrehajtandó akcióban kell paraméterezni. Ha igényeket kell
meghatároznunk. Változások naplózására.
Elemek: Command (a művelet végrehajtási felülete), ConcreteCmd (A fogadó objektum és az akció
közötti összekapcsolás), Clien (létrehozza a konkrét parancs objektumot), Invoker: A parancs
végrehajtását kezdeményezi, Receiver: Ismeri az igényhez tartozó művelet végrehajtásának a
módját.

12. KEZELÉSI LÁNC, FELELŐSSÉG LÁNC
Osztály: viselkedési Cél: Elkerülni, hogy egy küldő objektumot és az igényt fogadó objektumot
párosítsuk. Így lehetőség van rá, hogy egynél több objektum is kezelhesse az igényt. A fogadó
objektumokat láncba fűzzük.
Motiváció: Tekintsük példaként egy egy grafikus felület súgó rendszerét, ahol helyzet érzékenyen
kell lekezelnünk a mondjuk kattintással igényelt súgó szolgáltatást. A probléma, hogy a
kezdeményező objektum nem ismeri az információt kezelő objektumot.
Megoldás: Szétválasztjuk a küldőket és a fogadókat, ezzel megoldva azt, hogy több objektum is
kezelhessen egy igényt. Az igényt a lánc mentén továbbítjuk, ameddig azt valamely objektum le
nem kezeli. A láncban szereplő összes objektum ezért közös felülettel rendelkezik
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Felhasználhatóság: Hogy egynél több objektum kezelhet egy üzenetet, és a kezelőt nem ismerjük
előre. Egy üzenet kezelésére képes objektumok halmazát dinamikusan kell megadnunk.
Elemek: Handler (megadja az igény kezelésének a felületét), ConcHandler i (kezeli a rá vonatkozó
igényeket, ha tudja, ha nem továbbadja), Client (kiadja az igényt)

13. STRATÉGIA
Osztály: viselkedési Cél: Algoritmusok halmaznak létrehozása, azok beágyazása és
kicserélhetőségük biztosítása.
Motiváció: Sok algoritmus létezik szöveg sorokba tördelésére. Egy ilyen algoritmus kódba drótozása
a felhasználó objektumokban nem célszerű, mert a tördelésért felelős osztályok túl bonyolulttá
válnak. Különböző esetekben eltérő tördelő algoritmus szükséges.
Megoldás: Ha olyan osztályokat definiálunk, amelyekbe beágyazhatjuk a különböző tördelő
algoritmusokat, ezt a beágyazott algoritmust nevezzük stratégiának.
Felhasználhatóság: Több osztály csak viselkedésében tér el. Algoritmusok különféle variációira van
szükség. Egy osztály több viselkedést határoz meg, és ezek elágazásokkal valósíthatók meg a
műveletekben.
Elemek: Strategy (megadja az összes felhasználható algoritmus közös felületét), ConcStrategy i (az
algoritmus implementációja), Context (egy stratégia objektummal konfigurálható)

14. SABLON MŰVELET
Osztály: viselkedési Cél: Egy műveletben szereplő algoritmus vázának definiálása úgy, hogy néhány
lépést alosztályokra bontunk.
Motiváció: Keretrendszerrel készített alkalmazásokban az alkalmazás és a dokumentumok
osztályokat származtatással hozhatjuk létre az általános osztályokból a speciális igényeknek
megfelelően.
Példa: Egy rajzoló program egy rajzoló alkalmazást és dokumentumot, egy táblázatkezelő program
pedig egy táblázatkezelő alkalmazást és dokumentumot hoz létre.
Felhasználhatóság: Egy algoritmus állandó részének egyszeri implementálására, a változó részeket
a származtatott osztályokban valósítjuk meg. Amikor osztályok közös viselkedését kell kiemelnünk
és lokalizálnunk egy közös osztályban, hogy elkerüljük a kódismétlődést. Alosztályok
kiterjesztésének kézben tartára.
Elemek: AbstracClass (deklarálja az algoritmus lépéseit), ConcreteClass (megvalósítja a primitív
műveleteket)

15. ÖSSZETÉTEL
Osztály: szerkezeti Cél: Objektumok összefogása fa szerkezetbe, hogy rész-egész hierarchiákat
ábrázoljunk.
Motiváció: Grafikus alkalmazások lehetővé teszik, hogy a felhasználók bonyolult ábrákat állítsanak
elő egyszerű elemekből. Ennek során elemeket csoportosíthatunk, hogy létrehozzunk nagyobb
komponenseket, ezekből újabb még nagyobbakat, és így tovább. Szükségünk lesz egyszerű
elemekre, és konténerekre, amelyek a csoportosított komponenseket tartalmazzák. Ekkor azonban
az egyszerű elemeket és a konténereket eltérően kell kezelnünk.
Megoldás: Egy absztrakt osztály bevezetése, ami tartalmazza az egyszerű elemeket és az összetett
szerkezeteket is (és a műveleteket).
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Felhasználhatóság: Objektumok rész egész hierarchiáját kell ábrázolni. Használat szempontjából
nem akarunk különbséget tenni az egyszerű és az összetett elemek között.
Elemek: Component (az összetételben szereplő objektumok felületét adja meg), Leaf (az összetétel
egyszerű elemei), Composite (az összetett elemek viselkedését adja meg), Client (az összetétel
elemeit adja meg)

16. LÁTOGATÓ
Osztály: szerkezeti Cél: Egy szerkezet objektumain végrehajtandó művelet ábrázolása.
Motiváció: Egy fordítóprogram a programokat egy absztrakt szintaxis fában ábrázolja. Ezen a fán
műveletek kell végrehajtani (pl. kódgenerálás, kódoptimalizálás stb.) Majdnem mindig eltérően kell
eljárni egy változónak, illetve értékadásnak megfelelő csúcs esetén
Megoldás: Egy absztrakt műveletosztály bevezetése, amelyben minden típusra megadunk egy
„látogató” műveletet.
Felhasználhatóság: Ha egy szerkezet sok eltérő felülettel rendelkező osztályból áll. Sok és
különböző műveletet kell végrehajtanunk egy szerkezet objektumain. Az osztályszerkezet nemigen
változik.
Elemek: Visitor (deklarálja a Visit műveletet az összes konkrét Element i osztályra, Visitor i
megvalósítja a megfelelő látogató műveleteket az osztályokra), Element (deklarál egy fogadó
(Accept) műveletet), Element i (megvalósítja a fogadó műveletet), ObjectStructure (eltudja érni az
elemeit)

17. ABSZTRAKT GYÁRTÓ
Osztály: létrehozási Cél: Felületet biztosítani arra, hogy kapcsolatban vagy függőségben álló
objektumokat hozzunk létre a konkrét osztály meghatározása nélkül.
Motiváció: Multiplatformos felhasználói felület esetén, nem szabad a kódba égetni az egyes elemek
(widget) kinézetés és viselkedését, hogy a hordozhatóságot bíztosítsuk.
Megoldás: Egy absztrakt WidgetFactory osztály definiálása, amely megadja mindegyik szabványnak
megfelelő widgetek létrehozási felületét.
Felhasználhatóság: Egy rendszer nem függhet attól, hogy az objektumokat miként hozzuk létre.
Elemek: AbstractFactory(deklarálja az absztrakt termékeket előállító műveleteket), ConcreteFactory
(megvalósítja az előállító műveleteket), AbstractProduct (interfészek megadása), ConcreteProduct
(megvalósítja az interfészt), Client (absztrakt osztályok felületét használja)

18. HÍD
Osztály: szerkezeti Cél: Szétválasztani egy absztrakciót az implementációjától, így a kettő egymástól
függetlenül változhat.
Motiváció: Ha egy absztrakcióhoz több lehetséges implementáció tartozik, akkor ezt öröklődéssel
valósítjuk meg. Ez azonban nem elég rugalmas, nehéz módosítani, kiterjeszteni, újrafelhasználni.
Megoldás: Ahhoz, hogy platform független kódot írjunk, két osztályszerkezet vezetünk be, az egyik
az absztrakciót, a másik azok megvalósításait tartalmazza.
Felhasználhatóság: Elkerülni az absztrakció és megvalósításának összekötését. Az absztrakciót el
akarjuk rejteni a kliensek elől.
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Elemek: Abstraction (megadja az absztrakció felületét), RedefinedAbstraction (kiterjeszti az
absztrakciót), implementor (megadja a megvalósító osztályok felületét), Implementor i (megadja
konkrét megvalósítást)

19. ÉPÍTŐ
Osztály: létrehozási Cél: Egy összetett objektum konstrukciójának és reprezentációjának
szétválasztása.
Motiváció: Egy RTF dokumentumot kezelő programnak tudnia kell az RTF-et több formátumra
konvertálni. Azonban lehetséges formátumok halmaza nyílt, kiegészíthető, a programot könnyen ki
kell egészíteni, méghozzá módosítás nélkül.
Megoldás: A programot ezért egy TextConverter objektummal konfiguráljuk, amelyből
származtatható a további formátumoknak megfelelő konvertáló osztály.
Felhasználhatóság: Egy összetett objektum létrehozásának algoritmusát függetleníteni kell a
részektől és azok összeállításától.
Elemek: Builder (részek létrehozásának felületét adja meg), ConcreteBuilder (létrehozza a részeket,
és ezekből felépíti a terméket), Director (létrehozza a terméket, a Builder felületét használva),
Product (a létrehozandó összetett termék)

20. GYÁRTÓ MŰVELET
Osztály: létrehozási Cél: Egy objektum létrehozási felületének meghatározása úgy, hogy az
alosztályok döntsék el, hogy az objektum melyik osztály példánya legyen.
Motiváció: Az alkalmazás-dokumentum keretrendszerekben merül fel, hogy az alkalmazásnak létre
kell hozni egy megfelelő dokumentumot. Az absztrakt alkalmazás osztály csak azt tudja, hogy hogy
egy dokumentumot létre kell hozni, de annak fajtáját nem ismerheti. Példányosítani kellene, de
absztraktosztályt nem lehet.
Megoldás: A gyártó művelet adja a megoldást, tudja, hogy milyen dokumentum alosztályt kell
példányosítani. Az alkalmazás alosztályai átdefiniálják a CreateDocument absztrakt eljárást, és így a
megfelelő példányt adják vissza. E műveletet nevezzük gyártó műveletnek.
Felhasználhatóság: Egy osztályban nem tudjuk előre megadni, hogy milyen osztályok példányait
kell létrehoznunk. Az osztályok tovább adják a felelősséget számos segéd alosztály egyikének, és
lokalizálni akarjuk, hogy melyik segéd alosztály a kiválasztott
Elemek: Product (a gyártó művelet által létrehozott objektumok felületét adja meg), ConcProduct
(megvalósítja a Product felületét), Creator (deklarálja a gyártó műveletet), ConcreteCreator
(átdefiniálja a gyártó műveletet)

21. PROTOTÍPUS
Osztály: létrehozási Cél: Prototípus alapján példányosítható objektumok jellegének meghatározása,
és új objektumok létrehozása a prototípus másolásával.
Motiváció: Kottaszerkesztő program létrehozása. Ha minden objektumhoz egy származtatott
alosztályt rendelnénk, akkor túl sok osztály jönne létre, amelyek között a különbség, hogy eltérő
példányokat hoznak létre.
Megoldás: Például, ha a GraphicTool osztály egy Graphic objektumot hoz létre, a megfelelő
származtatott osztály másolásával, ezt nevezzük prototípusnak.
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Felhasználhatóság: A rendszernek függetlennek kell lenni attól, hogy a terméket miként hozzuk
létre, amikor a példányosítandó osztályokat futási időben határozzuk meg.
Elemek: ProtoType (megadja a klónozás felületét), ConcPrototype (klónozás megvalósítása), Client
(létrehoz egy új objektumot a prototípus klónozásával)

22. ÁTALAKÍTÓ
Osztály: szerkezeti Cél: Egy osztály felületének konvertálása a kliens által elvártra.
Motiváció: Egy grafikus szerkesztő programban a képet különböző elemekből, pl. vonalakból,
síkidomokból és textből állítjuk elő. A származtatás az előző osztályból nem okoz gondot, de a
texttel nem vonható össze, mert nem kompatibilis a felületük.
Megoldás: Pl. egy TextShape osztály bevezetése, amely átalakítja a TextView felületét
Felhasználhatóság: Meglévő osztály használata, amelynek felülete nem kompatibilis az igényekkel,
jövőbeni osztályokkal.
Elemek: Target (megadja az alkalmazás által használt felületet), Client (Target felületű
objektumokkal működik együtt), Adaptee (egy létező, átalakítandó felületet ad meg), Adapter
(Adaptee felületét Target felületté alakítja)

23. DÍSZÍTŐ
Osztály: szerkezeti Cél: Egy objektum funkcionalitásának dinamikus kiegészítése.
Motiváció: Amikor egy egész osztály helyett egyes objektumokon akarunk új műveletet értelmezni.
Például egy grafikus felület kiegészítése (pl. kerettel). Az öröklődés nem elég rugalmas erre, mert a
származtatott osztály minden objektuma rendelkezik az új tulajdonsággal.
Megoldás: A komponensek beágyazása egy másik objektumba, amelyik hozzáadja a tulajdonságot
(pl keretet). A beágyazó objektumot nevezzük díszítőnek.
Felhasználhatóság: Egyedi objektumok funkcionalitásának dinamikus és átlátszó bővítése
visszavonható funkcionalitás eseté, ha az öröklődéssel történő kiterjesztés nem praktikus.
Elemek: Component (megadja a dinamikusan bővíthető objektumok felületét),
ConcreteComponenet (egy bővíthető objektumot határoz meg), Decorator ( hivatkozik egy
komponens objektumra), ConreteDecorator (kibővíti a komponens funkcionalitását)

24. ARCULAT
Osztály: szerkezeti Cél: Egységes felület biztosítása egy alrendszer felületeihez.
Motiváció: Egy rendszer felbontása alrendszerekre csökkenti a bonyolultságot. Egy általános
tervezési cél az alrendszerek közötti kommunikáció és a függőségek minimalizálása.
Megoldás: Az arculat objektum bevezetése, ami egyszerűsített felületet biztosít az alrendszer
általánosabb lehetőségeihez. (Pl: egy programozási környezet, amelyben az alkalmazások elérhetik
a fordító alrendszert)
Felhasználhatóság: Egyszerű feleület biztosítása egy összetett alrendszerhez. Ha túl sok a függőség
az alrendszer és a kliensek között. Az alrendszer rétegezése.
Elemek: Facade (ismeri, hogy az alrendszer melyik osztálya felelős egy igény feldolgozásáért),
Alrendszer osztályok (megvalósítják az alrendszer funkcionalitását)
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25. KÖNNYŰSÚLYÚ
Osztály: szerkezeti Cél: Megosztás használata sok információt nyilvántartó, több objektum
hatékony kezeléséhez.
Motiváció: Vannak alkalmazások, amelyekben hasznos lenne az objektumokat egyesével kezelnünk.
Pl. egy dokumentumszerkesztő tartalmaz formázó és szerkesztő lehetőségeket. Jó lenne, ha pl. a
karaktereket és egyéb objektumokat egységesen kezelnénk. Viszont ez túl költséges, mert
dokumentumonként százezres nagyságrendű lenne, karakter objektumra lenne szükség.
Megoldás: A könnyűsúlyú minta megadja, miként oszthatunk meg objektumokat, nem pazarló
módon. Pl. oszlophoz sor, sorhoz karakter. Pl. az „a” karaktert ábrázolja egy könnyűsúlyú objektum,
amelyben csak a karakter kód tárolódik, a helyzetfüggő információt a kliensek adják meg (helyzet,
font).
Felhasználhatóság: Az alkalmazásban használt objektumok száma nagy, a memóriaigény nagy.
Elemek: Flywight (a könnyűsúlyúak egy felülete, a külső állapot fogadására), ConcreteFlywight (pl.
karakter), UnsharedFlyweight (pl. sor, oszlop)

26. HELYETTES
Osztály: szerkezeti Cél: Egy helyettes létrehozása egy objektumhoz, annak érdekében, hogy
szabályozzuk a hozzáférést.
Motiváció: Például egy dokumentum tartalmaz nagy képeket, azonban a dokumentumokat gyorsan
szeretnénk megnyitni, amihez nincs szükség az összes objektum betöltésére. Így megnyitáskor csak
a látható elemek kerülnek láthatóvá. De mi legyen egy ilyen elem helyén?
Megoldás: Egy helyettes objektum hazsnálata, amely úgy viselkedik, mint az erdeti objektum (pl.
kiterjedés megadása), és ha szükséges létrehozza a valódi objektumot.
Felhasználhatóság: Távoli helyettes, virtuális helyettes (költséges objektumok létrehozása),
védelmi helyettes (hozzáférés szabályozása az eredeti objektumokhoz), intelligens hivatkozás (
kiegészítő műveleteket hajt végre)
Elemek: Proxy (hivatkozás nyilvántartása (az eredeti objektumra), kezelése), Subject (megadja a
RealSubject és a Proxy közös felületét), RealSubject (a valódi objektum)

27. ÉRTELMEZŐ
Osztály: viselkedési Cél: Megadni egy adott nyelvtannak megfelelő reprezentációt és értelmezőt,
amelyben az utóbbi felhasználja a reprezentációt a nyelv mondatainak meghatározásához.
Motiváció: Például egy egy mintának megfelelő karaktersorozat keresése. Ahelyett, hogy minden
egyes esetre speciális algoritmusokat készítenénk, a kereső algoritmusok értelmezhetnek egy
reguláris kifejezést.
Megoldás: Az értelmező mintában minden egyes nyelvtani szabályt egy osztállyal reprezentálunk
Felhasználhatóság: Az értelmező minta használható, amikor egy nyelvet kell értelmezni.
Elemek: AbstractExpression ( eklarálja az absztrakt Interpret műveletet), TerminalExpression
(megvalósítja az Interpret műveletet), Nonterminal Expression (minden nyelvtani szabályhoz
tartozik egy ilyen osztály), Context (az értelmező által használt globális változó), Client (felépíti a
konkrét feladatnak megfelelő szintaxist)
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TOVÁBBI TERVMINTÁK
28.1 LUSTA PÉLDÁNYOSÍTÁS
Osztály: létrehozási Cél: Egy összetett objektum létrehozásának elhalasztása akkorra, amikor
ténylegesen használni fogjuk az objektumot.
Felhasználhatóság: Egy objektum létrehozásának késleltetése az első használatig, mert nem
garantált, hogy az objektumot egyáltalán igénybe fogjuk venni, vagy kevésbé terhelt időszakra
halaszthatjuk a létrehozását.
Elemek: LazyInterface (a lusta példányosítás objektum felülete, a kliens csak ezt éri el), LazyObject
(az objektum, aminek példányosítását elszeretnénk halasztani)

28.2 LUSTA GYÁRTÓ
Osztály: létrehozási Cél: A létrehozandó objektum típusát egy származtatott osztályra delegáljuk, és
biztosítani szeretnénk, hogy csak akkor jöjjön létre az objektum, amikor arra ténylegesen szükség
van.
Felhasználhatóság: A létrehozandó objektumok osztályát nem akarjuk, vagy nem tudjuk előre
megadni, és a létrehozást a lehető legjobban el akarjuk halasztani.
Elemek: Product (a termékek közös felülete), Creator (a termékeket használó osztály),
ConcreteCreator (a terméket létrehozó osztály), ConcreteProduct Interface (a konkrét termék
felületével megegyező osztály), ConcreteProduct (a konkrét termék osztálya)

28.3 OBJEKTUMKÉSZLET
Osztály: létrehozási Cél: Objektumok gyakori létrehozásának és törlésének elkerülése úgy, hogy
objektumok egy halmazát mindig készleten tartjuk, és igénybe vesszük.
Felhasználhatóság: Objektumok létrehozása, illetve törlése költséges lenne, azonban sokszor
hozunk létre és szüntetünk meg objektumokat és egyidejűleg csak korlátozott számú példányt
használunk.
Elemek: PoolObject (a gyakran létrehozandó és törlendő objektumok osztálya), PoolMaintainer (az
objektumok halmazát kezelő osztály), Client (tetszőleges objektum)

29 . ROSSZ MINTÁK (ANTIMINTÁK)
Definíció: Azok a minták amelyeknek használata szakszerűtlen, használhatatlan, vagy káros.
Mindenható objektum: Olyan osztály, amely az adatok vagy a tevékenységek jelentős részért felel.
Megoldás: Felelősség megosztás új osztályok bevezetésével.
Kör – ellipszis probléma: Például amikor egy elipszisből kört származtatunk, és az elipszisnek van
olyan utasítása ami a körre nem értelmezhető.
Megoldás: Lefutás előtt ellenőrizzük, hogy a művelet végrehajtható-e.
Vérszegény tárgyköri modell: Ha különválasztanánk egy osztály műveleteit és attribútumai, ezáltal
bonyolult szerkezetet kapunk.
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Megoldás: Az adatok és viselkedések egy helyen tartása (egy osztályhoz tartozót).
Felesleges rétegződés: A programot annyi rétegre tagoljuk, ami már felesleges.
Megoldás: Hasonló rétegek összevonása
Jojó probléma: Túl hosszú öröklődési lánc, ezért ugrálni kell az osztályok definíciói között.
Megoldás: Öröklődési lánc alacsonyan tartása.
Objektumtobzódás: A láthatóság nem megfelelő szabályozása, ezért túlzott hozzáférés az
osztályhoz.
Megoldás: A láthatóságok újraosztása
Kopogó szellem: Feladata csupán az, hogy üzeneteket továbbítson egy állandó osztálynak.
Megoldás: Az osztály törlése, és funkciójának integrálása az állandó osztályba.
Szekvenciális csatolás: Egy osztály műveleteit csak bizonyos sorrendben lehet végrehajtani, a rossz
sorrendű hívás, hibás működést eredményezhet.
Megoldjuk: Olyan művelet adunk az osztályhoz amely a hívási szekvenciát magában foglalja.
Segéd származtatások elkerülése: Származtatás egy kisegítő osztályból, de ha az osztályon
módosítás történik az hatással van a leszármazottakra is.
Megoldás: Származtatás helyett használjunk aggregációt, vagyis az ősosztály belecsatolása az új
osztályba.
Függvény visszacsatolás: A származtatás során az ős műveletének felüldefiniálása, majd az ős
műveletének meghívása, így ez a funkció nem specializálható.
Megoldás: Ős osztályban egy absztrakt művelet bevezetése.
Üres részosztály hiba: Úgy származtatunk, hogy a leszármaztatottat nem bővítjük új tulajdonsággal,
de mégis másképp működik, mint ez ős egy példánya.
Megoldás: Vizsgáljuk felül a konstruktort, a lehetséges rossz kezdeti érték miatt.
Kifogyó objektumkészlet: Amikor az objektumokat egy közös tárból veszünk elő, azonban nem
megfelelő a visszahelyezésük, ezért elfogy az objektumkészlet.
Megoldás: Az objektumkészlet kezelő objektum javítása.
Egykeség: Amikor sok objektumból csak egy példány hozható létre. Nehezebb az adatok nyomon
követése, mert lehet, hogy az összes adatmennyiséget egy példány kezeli
Megoldás: Csak szükséges esetekben alkalmazzuk az egykre megszorítást. Ha szükséges több
példány az objektumból (vagy részéből) , akkor ezeket a részeket emeljük ki egy új osztályba.

30. KONKURENS PROGRAMOK ELŐÁLLÍTÁSA
Egy konkurens program elemei a processzek, és az osztott objektumok. A párhuzamoson futó
programok, amelyek szekvenciális programok, az osztott objektumon keresztül kommunikálnak
egymással. A szinkronizáció segítségével ezen programok közötti kommunikációt oldjuk meg.
Atomi utasítás: Nem megszakítható utasítás; Feltétel szinkronizáció: Egy folyamat késleltetése, amíg
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a rendszer egy tulajdonságot ki nem elégít. Őrfeltételes utasítások: ezek segítségével valósítjuk meg
a szinkronizációt. Az őrfeltétel két részre bontható : őr-re, és törzsre, előbbi a feltétel, utóbbi az
utasítás sorozat. A törzs végrehajtása nem szakítható meg. AZ őr garantálja a végrehajtás adott
feltétel melletti teljesülését. Őrfeltételes utasítás megadása: await <feltétel> then
<utasítássorozat> ta . Az utasítás sorozat nem tartalmazhat iterációt.

30.1 KONKURENS PROGRAMOK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK LÉPÉSEI
1. Statikus modell (osztálydiagramm), 2. Dinamikus modellből állapotdiagram, 3. Absztrak program
előállítása, 4. Program létrehozása

31. KONKURENS RENDSZEREK MINTÁI
31.1 ESEMÉNY ASZINKRON HÍVÁS
Cél: Hosszú ideig futó műveletek aszinkron futtatása úgy, hogy a hívást egy új szálra delegáljuk,
ezzel elkerüljük a hívó szál blokkolódását.
Felhasználhatóság: A művelet futtatása idején nem akarjuk, hogy a végrehajtási szál blokkolt
legyen. A művelet eredményére nincs szükség azonnal.

31.2 ÜTEMEZŐ
Cél: Egy objektummal vezérelni a szálak hozzáférési sorrendjét egy szekvenciális kódhoz. A szálak
egymást kölcsönösen kizárják a használatból.
Megoldás: Egy scheduler objektum létrehozása, amelyben enter művelet nem adja vissza a
vezérlést amíg a hívó szálra nem kerül sor. A másik művelete a done, ami a használat végét jelzi.
Request művelet, a fenti műveleteket hívja meg
Elemek: ScheduleOrdering (az ütemezéshez használt megelőzési relációt megadó interfész)
Scheduler (az ütemezést megvalósító objektum), Resource (a közös erőforrás), Activity (az
erőforrást használni akaró tevékenységek, szálak)
A minta előnyei: Az ütemező kezeli a feltételeket, állapotokat. Az erőforrás a használat végén
felszabadul külön művelet hívása nélkül.
A minta hátrányai: Minden vezérlés az ütemezőbe kerül. Hiányzik a tevékenység értesítésének a
művelete

31.3 AKTÍV OBJEKTUM
Cél: Szétválasztani a műveletek hívását és végrehajtását külön objektumokba.
Felhasználhatóság: Például a kliensek több kérést egyszerre szolgáljanak ki.
Elemek: Proxy (hozzáférési felület a műveletekhez), MethodRequest (a műveleteket végrehajtó
objektumok közös felülete), ConcMethodRequest (egy kérsének megfelelő parancsobjektum),
Scheduler (a műveletek megfelelő sorrendű futtatásáért felel), Servant (megvalósítja azokat a
műveleteket, amelyeket a Proxy szolgáltat a felhasználónak), Result (a kliens ezen keresztül érheti
el a művelet eredményét)
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31.4 BLOKKOLÁS
Cél: Párhuzamos rendszerek esetén a szinkronizáció miatt a szálak blokkolódnak, amíg egy feltétel
nem teljesül, ha ezt el kell kerülnünk, akkor, használjuk ezt a mintát.
Megoldás: Csak akkor engedélyezzük egy művelet végrehajtását egy szálnak, ha az egy adott
állapotban van, ellenkező esetben visszaadjuk a vezérlést.
Felhasználhatóság: Például egy fájlból úgy akarunk olvasni, hogy azt még nem nyitottuk meg.
Vagyis el akarjuk kerülni, hogy kivétel keletkezzen.
Elemek: Client, Balker, Target
Előnyei: Az objektum műveletének hívása valamilyen eredménnyel lefut. A művelet végrehajtását
semmi sem késlelteti. Ha az objektum állapota nem megfelelő, akkor a beérkező kérések figyelmen
kívül maradnak.

31.5 ŐRZÖTT FELFÜGGESZTÉS
Cél: Zárolással, valamint feltétellel rendelkező műveletek megfelelő végrehajtása.
Felhasználhatóság: Művelet végrehajtása feltételhez kötött, egy másik művelet elvégzése után a
feltétel teljesülne, de a másik művelet nem hajtható végre az előző művelet zárolása miatt. Őrzött
felfüggesztés esetén a blokkoló műveletet nem futtatja, hanem várakoztatjuk, amíg a feltételek
nem teljesülnek.
Példa: Sor, amibe pusshal rakunk pullal veszünk ki, Ha sor üres, de pull van, akkor nem blokkolhatja
a pusht, hiszen sosem vesz ki semmit, ezért holtpont lenne, ebben az esetben várakoztatjuk a pull-t,
amíg elem nem kerül a sorba.
Előnyei: Egy osztály műveletei szinkronizáltak lesznek, és elkerülhető a holtpont.
Hátránya: Több várakozó folyamat esetén nem tudja ki kapja a vezérlést.

31.6 DUPLÁN ELLENŐRZÖTT ZÁROLÁS
Cél: Egy objektum zárolásának lekérdezése és esetleges zárolása a lehető legkevesebb erőforrás
használatával.
Felhasználhatóság: Az alkalmazás tartalmaz olyan kritikus szakaszokat, amelyeket szekvenciálisan
kell végrehajtani. A kritikus szakasz csak egyszer hajtandó végre. A kritikus szakasz csak egyszer
hajtandó végre.
Előnyei: Garantálja a kritikus szakasz egyszeri végrehajtását többszálú környezetben is, a feltétel
kétszeri ellenőrzésével. Minimalizálja a zárolást, ha a feltétel atomi.

31.7 ÍRÓ-OLVASÓ ZÁROLÁS
Cél: Olyan zárolás biztosítása egy objektumnak ahol egyszerre tetszőlegesen sokan olvashatják az
adatokat, de egyszerre csak egy írhatja, továbbá írás közben olvasás nem engedélyezett.
Felhasználhatóság: Konkurens hozzáférés biztosítása olyan adatokhoz, amelyet időnként
módosítani akarunk.
Elemek: ReadWriteMutex (nyilvántartja az adatforrás állapotát, és így ad engedélyt olvasásra és
írásra), Client, DataStore
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31.8 SZÁLKÉSZLET
Cél: Sok, rövid feladat párhuzamos végrehajtását gyorsítani. Műveletek egy halmazára korlátozott
számú szál biztosítása.
Felhasználhatóság: Például egy szerverhez sok kérés érkezik, és ezeket kell kiszolgálnia. Minden
igényhez rendelhetünk egy szálat, azonban ez erőforrás igényes. Ezért előre megadott számú szállal
dolgozunk, amelyek közül egyet rendelünk egy igény feldolgozásához. Akkor használható, ha a
szálak száma korlátozott, szál létrehozás költséges.
Elemek: ThreadPool (készletért felel, amely elhelyezi Taskokat egy sorban és kezeli a
WorkThreadet), Task (kérések), WorkThread (teljesítésért felelős szálak)
Előnyei: Fentebb leírva
Hátrányai: Holtpont alakulhat ki a a szálak konkurens futás miatt. A szálak számának helyes
megválasztása (túl sok/kevés). Rossz megvalósítás esetén a szálak nem újrafelhasználhatók. A
készletet kezelő objektum túlterhelődhet sok kérés teljesítése esetén.

31.9 REACTOR
Cél: Egy kiszolgálóhoz párhuzamosan érkező kérések teljesítése úgy, hogy a kérésnek megfelelő
objektumhoz kerüljön az igény.
Felhasználhatóság: Különböző típusú igények teljesítése, a kezelők külön-külön elérése nem lenne
hatékony, ezért felügyelő objektumokat iktatunk a rendszerbe.
Elemek: Dispatcher (eseménykezelők), EventHandler (megfelelő teljesítő erőforrás),
ConcreteEvenetHandler (erőforrás specializálódása esetén), Demultiplexer (teljesítők figyelése,
eseménykezelőnek erőforrás továbbítás)

31.10 TERMELŐ-FOGYASZTÓ
Cél: Objektumok előállításának és felhasználásnak időbeli elválasztása, aszinkronitás megteremtése
Felhasználhatóság: Ha el akarjuk kerülni egy elem előállításnak és felhasználásának időbeli
összekapcsolását. A termelő és fogyasztó objektumok párhuzamos működtetése. Várakozni csak
kiürült/betelt raktár esetén kell.
Elemek: A termelő egy közbeiktatott raktárba helyezi az objektumokat, ahonnan a fogyasztó
kiveheti

32. KERETEK
A tervmintáknál speciálisabb, de nagyobb újrafelhasználható tervezési egységek a keretek
(frameworks). A keret néhány tulajdonsága: együttműködő osztályok halmaza, megszabja a
rendszer szerkezetét, magában foglalja a felhasználási terület közös tervezési döntéseit.
Keretek
használata
esetén
terv
újrafelhasználásról
beszélünk.
Előnyei: gyorsabban készülő rendszer, egyszerűbb lesz a programok karbantartása, a felhasználók
számára is egységesebb felület. A tervminták és a keretek közötti különbség: a tervminták
absztraktabbak, a kertekhez programkód tartozik, a tervmintához maximum példa. A tervminták
kisebb szerkezeti egységek, mint a keretek. Pl. egy keretben lehet több tervminta, fordítva ez
viszont nem igaz. A tervminták kevésbé specializáltak, mint a keretek.
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33. PROGRAM ÚJRATERVEZÉSI MINTÁK
1. Létrehozó metódusok, 2. Művelet kihelyezés, 3 Típusfelügyelő osztályok, 4. Null objektum, 5.
Gyűjtő paraméter, 6. Paraméter kiemelés

34. OCL (OBJECT CONSTRAINT LANGUAGE)
Az UML csak szintaktikailag egyértelmű leírást ad, azonban szemantikailag nem, bár az UML
kiegészíthető formális nyelvekkel, de azok meg sokszor olyan bonyolultak, hogy a kutya sem érti, a
természetes nyelv meg nem jön szóba annak többértelműsége miatt. Erre a problémára
fejlesztették ki az OCL-t. Ez a nyelv formális megadást tesz lehetővé, emellett könnyen érthető. Az
OCL egy tiszta specifikációs nyelv. Az OCL nem programozási, hanem elsősorban modellezési nyelv.
OCL SZINTAKTIKÁJA
SELF: minden esetben a környezeti példányra hivatkozik (egy OCL kifejezés egy adott típus egy

példányának környezetében érvényes) self kulcsó helyett egy nevet is vezethetünk.
CONTEXT <megnevezés> <kifejezés>: a kifejezés UML környezetbeli környezetét adja meg, a

megnevezés a környezet neve, ezután pedig következik a kifejezés, ami lehet: típusinvariáns: amely
az osztály összes példányára állandóan érvényes tulajdonságokat ad meg; előfeltételeket: amely
egy viselkedési elem végrehajtásához szükséges feltételt ad meg; utófeltételeket: amely a
viselkedési elem végrehajtás után megadja a kielégítendő feltételt.
INV: invariáns megadása; PRE: előfeltételek megadása; POST: utófeltételek megadása; RESULT: egy

függvény visszatérési értékének a megadása
LET: részkifejezések értékének változóban tárolása; IF THEN ELSE ENDIF: feltételek megadása;
IMPLIES: következmény kifejezése;

Halmaz műveletek:

-> halmaz esetén e jel után alkalmazhatók:
SIZE() : halmaz elmeinek száma; ISEMPTY() : üres-e; NOTEMPTY() : nem üres halmaz;
SELECT(FELT) : a felt logikai feltételt kielégítő elemek halmazból való kiválasztása; REJECT(FELT) : a
halmazból elhagyja a felt logikai feltételt kielégítő elemeket; FORALL(FELT) a halmaz összes elemére
teljesülnie kell (a feltnek); EXISTS(FELT) : a halmaz legalább egy elemére teljesülnie kell
COLLECT(FELT) : kigyűjti az elemeket amelyek kielégítik a feltételt, de az eredmény elemek típusa
nem feltétlen lesz egyenlő a kiindulási halmaz elemeivel
Előre definiált tulajdonságok:
OCLISTYPEOF(T) : igaz, ha az objektum t típusú; OCLISKINDOF(T) : igaz, ha az objektum t vagy abból

származtatott típusú; OCLINSTATE(S) : igaz, ha az objektum s állapotban van; OCLISNEW() : egy
művelet utófeltételében igaz, ha az objektumot a művelettel hozzuk létre
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Példa invariáns megadására:
context Cég inv:
self.alkalmazottszám >= 10
Invariáns nevesítése:
context Cég inv ElégAlkamazott:
self.alkalmazottszám >= 10
Self elhagyása:
context c: Cég inv ElégAlkamazott:
c.alkalmazottszám >= 10
Példa ha egy cég felvesz új alkalmazottakat:
context Cég::felvesz (a : Integer)
pre: a > 0
post: alkalmazottszám =alkalmazottszám@pre + a
A @pre jelöli, hogy az utófeltétel beteljesülése csak akkor lehet, ha a igaz.
If-es szerkezet, let-tel
context … inv:
let változó : Típus = kifejezés
if felt then
… változó …
else
… változó …
endif
A let-tel egy részkifejezést változóban tárolunk, hogy arra később hivatkozhassunk, elkerülve a
kifejezés többszöri leírását.

Példák:
Senki nem lehet önmaga házastársa:
context Személy inv:
házastárs ->notEmpty() implies házastárs <> self
A házastársak különböző neműek:
házastárs->notEmpty() implies házastárs.nem <> nem
Csak 18 évet betöltött személy lehet házas:
context Személy inv:
házastárs->notEmpty() implies kor >= 18
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Ha egy edzőnek nincs szerződése, akkor csapata sem lehet:
context Edző inv:
szerz-> isEmpty() implies csapat->isEmpty
Egy edző által irányított csapat összes játékosa ugyanahhoz a klubhoz tartozik, mint az edző:
context Edző inv:
csapat->forAll (j : Játékos | j.szerz->notEmpty() and
j.szerz.klub = szerz.klub)
Egy edző lehezohat egy játékost a sajaát csapatából, ha az a pályán van:
context Edző::lehoz(j:Játékos)
pre: csapat->exists(c : Játékos | c = j) and
j.oclInState(pályán)
post: j.lejön ()
A klub szerződtethet egy személyt, ha annak nincs szerződése, illetve edző esetén, ha még nincs
edző a klubban
context Klub::szerződtet(s:Személy)
pre: s.szerz->isEmpty() and
s.oclIstypeOf(Edző) implies
szerz->select (személy.oclIsTypeOf (Edző))->isEmpty()
post: sz.oclIsNew() and sz.oclIsTypeOf(Szerződés) and
sz.klub = self and sz.személy = s

1

1

(Figyelem! A valósággal való egyezés, csak a véletlen műve, a sikeres vizsgához tanulni kell :) )
A jegyzet Siker Sándor: Tervezés és elemzés elmélete című egyetemi jegyzetéből is tartalmazhat részeket, vagy egészeket .
A jegyzet kizárólag tömörebb formáját szolgálja a fent megnevezett egyetemi anyagnak, kereskedelmi forgalomba nem hozható,
kínáljanak bármit is érte, bár van néhány dolog, amit szívesen elfogadok.
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