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Irányított enzimmûködésen alapulnak az erjedési iparok. Sütõipar, szeszgyár-
tás, sajtgyártás, ecet, tejsav, citromsav, antibiotikumok gyártása, dohány, kávé, tea,
kakaó fermentálása. Mosószerek gyártásánál, szennyvíz tisztításánál is használnak
enzimeket.

Máthé Enikõ

Az objektumorientált paradigma

 „Most valóság lesz minden édes remény...”
A címrõl: Az objektumorientáltság az ezredvég varázsszava lett. Mindenki errõl

beszél, sokan azt állítják, hogy õk már nem is képesek másképp gondolkodni. Az
objektumorientáltság egy új világnézet, egy új gondolkodásmód, egy új paradigma
lett napjaink szoftverfejlesztésében, pragmatikája alapot szolgáltat a rendszerter-
vezésnek. (Paradigma: egy világszemléletet, látás és gondolkodásmódot jelent,
amelyet az adott fogalomkörben használt elméletek, modellek és módszerek ösz-
szessége jellemez.)

1.  Valóságmodellezés
kulcsszavak: modellezés, valóság

A programok, alkalmazások, szoftverek segítségével az ember a valós világot
próbálja modellezni. A programozás története során számos modellezõ módszer
alakult ki annak érdekében, hogy a programozó, a munkáját egyre könnyebbé, az
életét egyre kellemesebbé tegye.

Az objektumorientált szemlélet a valóság megközelítésének, modellezésének,
ábrázolásának egy módszere. A modellezés során a valós tárgyakból objektumo-
kat absztrahál, amelyeket tartalmával, adataival, állapotával és metódusaival jelle-
mez. Az objektumorientáltság tehát egy szemléletmód, melynek alapján rendszer-
fejlesztési módszertant is kidolgoztak, ezek a módszertanok a teljes fejlesztési
folyamatot átfogják a megvalósíthatósági elemzéstõl kezdõdõen az analízisen,
tervezésen és implementáláson keresztül a tesztelés és karbantartás folyamatáig.
Az objektum-modellek speciális jellemzõkkel rendelkeznek, amelyek lehetõvé
teszik, hogy a valós világ egységeihez hasonló módon viselkedjenek. Az analízis
során a rendszert együttmûködõ objektumok összességeként modellezzük, a
tervezés és az implementáció során ezen objektumokat alakítjuk ki. Például a minket
körülvevõ világ objektumai lehetnek: emberek, házak, városok, autók stb., vagy
óvoda, iskola, egyetem, tanár, diák. A modell objektumait az határozza meg, hogy
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a rendszer milyen vonatkozásait akarjuk megjeleníteni, az objektum-modell a
valóság, mely szeletét reprezentálja. Az objektumorientáltság jobb paradigmát
ajánl, egy olyan gyakorlati sémát, amire alapozhatjuk a tudományágat, valamint
egy olyan modellt, amely segítségével bemutathatjuk a világot. Ez egy alapvetõ
változást jelent a számítástechnika és mérnöki tudomány részére, helyettesítve a
régi strukturált technikák paradigmáit, fejlett megoldási teret biztosítva.

Az objektumorientált szemlélet alkalmazásával, a valós világ és a modell kap-
csolatának szorosabbá tételével nagymértékben megkönnyítjük a valóság megér-
tését, a valósághoz közelebbi koncepciók alkalmazásával egyszerûbben áttekint-
hetõbbé és könnyebben módosíthatóvá válik a fejlesztés.

2.  Az osztály fogalma; az objektum, a példány fogalma
kulcsszavak: elemzés, osztályozás, adatok, metódusok, osztályok, példányosítás, objektumok,
állapot, azonosítás, statikus jellemzõk, dinamikus jellemzõk, kapcsolatok, üzenetek, objek-
tumorientált program

Az ember a körülötte lévõ tárgyakat, valós objektumokat észreveszi,
leegyszerûsíti, megkülönbözteti és rendszerezi. A végsõ cél a bonyolult világ
megismerése, mûködésének megértése. A felhasznált eszköz pedig a modellezés.
A modellezés során az ember tulajdonképpen alapvetõ algoritmust használ,
amelynek segítségével absztrahál, megkülönböztet , osztályoz, általánosít – specializál,
részekre bont és kapcsolatokat épít fel.

Az absztrakció az a szemléletmód, amely segítségével a végtelenül bonyolult
valós világot leegyszerûsítjük úgy, hogy csak a lényegre, a cél elérése érdekében
feltétlenül szükséges részekre koncentrálunk. Az absztrahálás tehát azt jelenti,
hogy elvonatkoztatunk a számunkra pillanatnyilag nem fontos, közömbös infor-
mációktól és kiemeljük az elengedhetetlen fontosságú részleteket.

A megkülönböztetés és az osztályozás szinte automatikus folyamat. Az objektu-
mokat a számunkra lényeges tulajdonságaik, viselkedési módjuk alapján megkü-
lönböztetjük és kategóriákba, osztályokba soroljuk õket, oly módon, hogy a ha-
sonló tulajdonságokkal rendelkezõ objektumok egy osztályba, a különbözõ vagy
eltérõ tulajdonságokkal rendelkezõ objektumok pedig külön osztályokba kerül-
nek. Az osztályozás folyamata tulajdonképpen az általánosítás és a specializálás
mûveleteinek segítségével valósul meg. Az objektumok között állandóan hasonló-
ságokat vagy különbségeket keresünk, hogy ezáltal bõvebb vagy szûkebb kategó-
riákba, osztályba soroljuk õket.

Az osztályozás tehát a természetes emberi gondolkodás szerves része. Az
ugyanolyan adatokat tartalmazó, és az ugyanolyan viselkedés-leírással (metódusok-
kal) rendelkezõ objektumokat egy osztályba soroljuk. Az objektum-osztályok hor-
dozzák a hozzá tartozó objektumok jellemzõit. Minden objektum valamilyen osz-
tály példánya (instancia), rendelkezik osztályának sajátosságaival, örökli annak tulaj-
donságait az adatszerkezetre és a mûveletekre vonatkoztatva egyaránt.

A valós élet entitásai gyakran olyan szavakkal vannak leírva, amelyek stabil
jellegzetességet mutatnak. A legtöbb természeti objektumnak vannak jellegzetes-
ségei, mint például az alakja, súlya, színe és anyag típusa. Az embereknek is van-
nak jellegzetességei, amelyek közé tartoznak a születési dátum, szülõk, név és a
szemek színe. Egy jellemzõ úgy tekinthetõ, mint egy bináris reláció az osztály és
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egy bizonyos terület között. A szemek színe például úgy tekinthetõ, mint egy
bináris reláció a szemek osztálya és egy felsorolt csoport (barna, kék, sárga, zöld)
között. A csoport lehet ugyancsak egy osztály, például a szülõk tulajdonságai
szintjén: feleség, számla tulajdonosa, stb. Tehát egy osztály meghatározása
jellemzõi vagy tulajdonságai (attribútumai) segítségével történik.

Elmondhatjuk, hogy az objektum információkat tárol, és kérésre feladatokat
hajt végre. Ilyen értelemben az objektum nem más, mint adatok (attribútumok) és
metódusok (mûveletek, operációk) összessége, melyek elvégzik az objektumra sza-
bott feladatot vagy leírják az objektum viselkedését.

Az objektumoknak mindig van egy állapotuk – éspedig az adatok pillanatnyi
értékei. Metódushívások után az objektumok állapotai megváltozhatnak. Az ob-
jektumok emlékeznek állapotukra és a feladatvégzési folyamat mindig egy
kezdõállapotból (alapértelmezett, inicializált érték) indul, és egy másik állapotba
megy át. A következõ állapotátmenetnél onnan folytatja a folyamatot, ahonnan
elõzõleg abbahagyta.

Fontos kérdéskör az objektumok egyértelmû azonosítása is. A valós életbe
minden objektum azonosítható kisebb-nagyobb erõ- és tudás-igénybevétel után.
Az azonosítás több szempont szerint történhet. Például minden objektumnak van
egy adott neve, vagy minden objektumnak van egy adott állapota. A valóságban két
objektum állapota sohasem egyezhet meg, hiszen, ha más nem is, de a pontos
tartózkodási helyük nem egyezhet meg. Az absztrakció elve alapján azonban két
objektum állapota könnyen megegyezhet.

Általában elkerüljük a nevek használatát egyedi objektumok meghatározása
esetén, mivel általában az objektumoknak nincs természetes nevük. Ehelyett leírá-
sokat használunk azért, hogy végül is egyedi entitásokat fejezzenek ki. Az objek-
tumok jellemzõi fogják majd elvégezni ezt a leírást.

A fent említett fogalmak az objektumok statikus jellemzõit  alkotják. A dinamikus
modell a rendszer idõbeli viselkedését írja le, viselkedés alatt az objektumokat érõ
hatások, események és ezek sorrendje, a mûveletek, a metódusok végrehajtásának
ütemezése, az állapotok és azok változásai értendõk. A dinamikus modell esetén
nyilvánvaló, hogy több objektum kapcsolatát, vagy egy objektum és az õt érõ
környezeti hatásokat vizsgáljuk. Az objektumok nincsenek egyedül, nem egy-egy
üres világban élnek. Az ember állandóan kapcsolatokat keres objektumok között.
Relációkat állít fel, az osztályozás során gyakran az osztályokat bõvebb osztályok-
ba sorolja vagy egy objektumhoz több, más objektumot rendel hozzá. Az objek-
tumok tehát kapcsolatban vannak egymással. Alapvetõen két fajta kapcsolatról
beszélhetünk: ismeretségi, együttmûködési kapcsolatról, illetve tartalmazási vagy egész-
rész kapcsolatról.

Két objektum között akkor létezik ismeretségi kapcsolat, ha azok egymástól
függetlenül is tudnak létezni, de szükség esetén a két objektum együtt tud
mûködni, ismerik egymást. Egész-rész kapcsolatról akkor beszélünk, ha az egyik
objektum része a másik objektumnak, s így egymástól függnek: ha megszûnik az
egyik objektum, megszûnik a másik is.

Ha két objektum valamilyen kapcsolatban van egymással, akkor kommunikál-
hatnak is. A kommunikáció üzenetküldés formájában történik. Az üzenet nem más,
mint egy kívülrõl elérhetõ metódus hívása. Az üzenetet a megszólítandó objek-
tum azonosítójával minõsítjük, és az üzenetnek lehetnek paraméterei: Objek-
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tum.Üzenet(Paraméterek) . Ha az objektumtól valamilyen választ várunk az üzenetre,
akkor ezt a változó paramétereken keresztül vagy a metódus visszatérési értéke-
ként kaphatjuk meg. Ezt a konstrukciót még minõsítésnek is szokás nevezni.

Mindezek ismeretében, elérkeztünk ahhoz a ponthoz, ahol definiálhatjuk az
objektumorientált program fogalmát. Egy objektumorientált program egymással kom-
munikáló objektumok összessége, melyben minden objektumnak megvan a jól meghatározott
feladata.

1.  ábra
 Objektumok, mint osztályok példányai: minden objektumnak egyéni

azonosítója van. Az objektumokat osztályokba soroljuk,
az osztályokat pedig a maguk során bõvebb osztályokba.

3. Jelölési módok, diagramok

kulcsszavak: osztálydiagram, objektumdiagram
Célunk egy egységes jelölésmód bevezetése. Elõzõ paragrafusunkban megis-

merkedhettünk az osztály, az objektum, az adatok, a metódusok, az állapot fogalmával.
Azt mondtuk, hogy az osztály nem más, mint adatok és metódusok összessége, az
objektumok pedig az osztályok példányai, és egy-egy pillanatban egy objektumot
mindig egy adott állapot jellemez. Ezeket a meghatározásokat próbáljuk most
diagramok segítségével ábrázolni.

Vonatok

MOB-277

Járm ûvek

Szárazföldi
Járm ûvek

Vízi
Járm ûvek

Légi
Járm ûvek

Autók Repül õk LéggömbökHajók Csónakok

TOM-512

VIT-322

NAV-492

POL-007
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3.1  Osztálydiagram

Osztály

adat
adat: típus
adat: típus = érték
…

metódus
metódus(paraméterlista)
metódus: típus
metódus(paraméterlista): típus
…

az osztály neve

adatok

metódusok

2. ábra
 Az osztálydiagram tartalmazza az osztály nevét, az adatokat és a metódusokat

3.2  Objektumdiagram

Objektum: Osztály

adat1 = érték 1

adat2 = érték 2

…
adatn = érték n

az objektum azonosítója,
az osztály neve,
amelynek példánya

állapot

3. ábra
 Az objektumdiagram tartalmazza az osztály nevét,

amelybõl példányosítottuk és az objektum pillanatnyi állapotát

3.3  A példányosítás ábrázolása

Osztály Objektum

vagy, ha több objektumot példányosítunk:

Osztály

példányszám

Objektum

4. ábra
 A példányosítás ábrázolása

4.  Egybezártság

kulcsszavak: zártság, védelem, Self
Az adatok és az õket kezelõ metódusok zártak egy osztályra nézve, egyetlen

közös egészet alkotnak. Így hatékonyabb valóságmodellt képeznek, hisz kölcsö-
nösen függnek egymástól. A metódusoknak nincs értelmük adatok nélkül és az
adatoknak sincs értelme õket módosító, felhasználó metódusok nélkül.
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Az egységbezárás (encapsulation) azt jelenti, hogy az adatstruktúrákat és az adott
struktúrájú adatokat kezelõ metódusokat kombináljuk; azokat egy egységként
kezeljük, és elzárjuk õket a külvilág elõl. Az objektumok állapota és a viselkedése,
a feladatok elvégzésének a hogyan-ja az objektum belügye. Az aktuális belsõ imp-
lementáció (mûvelet) el van rejtve a rendszer többi részétõl. Az objektum belseje
sérthetetlen. Az védi adatait, nem engedi, hogy ahhoz idegen objektumok hozzá-
férjenek, hanem csak saját eljárásai dolgozhatnak velük.

Az egybezártság az objektumorientáltság elsõ tulajdonsága.

4.1  A Self (this) fogalma
Az osztály, objektum definíciójából és a diagramokból is kitûnik, hogy az

osztály memóriabeli ábrázolása nem más, mint egy absztrakt adatstruktúra ábrá-
zolása. Adatokat és metódusokat ábrázolunk. Pontosabban az osztály tulajdon-
képpen egy típusleíró (deszkriptor) sablon, amely adatleírókat és metódus címeket
tartalmaz. A példányosítás folyamata során az objektum, az egybezárás tulajdon-
ságát felhasználva, létrehozza a kezdõállapotot és utasítások elvégzésére felszólító
üzeneteket vár. Az objektum jellemzõje tehát az állapot. Az objektum leírójában
már nem szerepelnek a metódusok. Tudjuk, hogy az objektumok bizonyos osz-
tályok példányai, az osztályok rendelkeznek a metódusokkal, így - akár helymeg-
takarítás céljából is - mikor létrehozzuk az objektumokat nem másoljuk le még
egyszer a metódusokat is, hanem csak egy állapotot hozunk létre.

Joggal vetõdhet fel az a kérdés, hogy ha egy osztályból több objektumot pél-
dányosítunk, akkor honnan tudjuk, hogy most pont melyik objektum hívta meg a
megfelelõ metódust, és a metódus melyik objektum adataival fog dolgozni? Szük-
ségünk van tehát egy olyan mutatóra, amely mindig a metódust meghívó példány-
ra mutat. E célt szolgálja a Self (egyes nyelvekben this) paraméter. A Self (this)
metódushíváskor egyértelmûen rámutat azokra az adatokra, amelyekkel a metó-
dusnak dolgoznia kell. Ez azt is jelenti, hogy ha az objektum saját magának akar
üzenetet küldeni, akkor a Self.Üzenet(Paraméterek) konstrukciót kell, hogy használja,
vagyis metódustörzsekben az aktuális példányra mindig a Self (this) segítségével
hivatkozhatunk.

5.  Adatrejtés, interfészek

(kulcsszavak: külvilág, interfész, adatrejtés, public, private)
Az egybezártság tulajdonsága azt is jelentette, hogy az objektum elrejti bel-

ügyeit, ezáltal más programrészek nem tudják elrontani az objektum belsejét, és
az objektum belsejében keletkezett hiba sem tud átterjedni más programrészekre.
Ahhoz, hogy az objektum kommunikálni tudjon a külvilággal és zárt is maradjon,
szükséges egy valamilyen kapu, híd, szûrõ felállítása, amely pontosan annyi in-
formációt enged kiszivárogtatni, amennyi az objektum biztonságát nem veszé-
lyezteti, de segítségével hatékonyan fel tudjuk használni az objektumot. Ez a
szûrõ az interfész. Az egybezártság tehát az alábbi szabályok segítségével valósul
meg: az objektum csak olyan üzenetekre reagál, amelyekre megtanították; az objektumot csak
az interfészen keresztül lehet elérni; az objektum interfésze a lehetõ legkisebb legyen; az adatok
csak a metódusokon keresztül legyenek elérhetõk.
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Az objektummal csak az interfészen keresztül lehet kommunikálni. Az objek-
tumorientált technológia adatokat és tevékenységsorozatokat is egybe csomagol
egy egységbe zár, az egységbezárás vagy becsomagolás az alapelemek belsõ álla-
potának elrejtését és interaktív tulajdonságainak megadását jelenti egy mûködési
interfész segítségével (azoknak az eseményeknek a definiálásával, amelyekben ez
az elem részt tud venni).

Élesen elkülönül tehát az interfész  és az implementáció fogalma és helye.
Az interfész felállítása a programozó feladata, és ezt úgy tudja elvégezni, hogy

az objektum osztályában konkrétan megadja az elérhetõ metódusokat. Tehát
megadja az adatok és metódusok azon részhalmazát, amelyek a külvilág számára
elérhetõk. Ezek az adatok és metódusok nyilvánosak (public), a rejtett adatok és a
rejtett metódusok pedig nem nyilvános, privát (private) elérhetõségûek. A privát
elérhetõségû adatokat, metódusokat csak az objektum, belsõleg, használhatja, a
külvilág számára ezek láthatatlanok és elérhetetlenek. Errõl az interfész szûrése
gondoskodik.

Az objektumorientált programozási nyelvek mechanizmusokat biztosítanak,
általában valamilyen direktívák szintjén (public, private) a nyilvános és rejtett
adatok, metódusok megadására, s így konkrét láthatósági területeket tudunk definiál-
ni.

Osztálydiagramok esetén is konkrétan meg szoktuk adni a nyilvános és privát
adatokat, metódusokat. Ezekre a következõ jelöléseket használjuk:

5. ábra
Nyilvános és privát adatok, metódusok.

6.  Osztályadat (osztályváltozó),
osztálymetódusok – példányadat (példányváltozó), példánymetódusok

kulcsszavak: példányadat, példánymetódus, osztályadat, osztálymetódus
Az eddigiek során azt mondtuk, hogy az osztály leíró, deklaratív entitás, míg

az objektum az osztály példánya. Mi konkrétan objektumokkal dolgozunk és nem
osztályokkal. Ha szükségünk van egy adott objektumra, akkor példányosítunk és
az objektum interfészén keresztül, üzenetküldések segítségével befolyásoljuk az
objektum mûködését egy adott cél elérése érdekében.

Világos tehát, hogy az adatokat az objektum tartalmazza és az adatok pillanat-
nyi értékei meghatározzák az objektum egy-egy állapotát. Ezért ezeket az adato-
kat példányadatoknak nevezzük. A metódusok az objektum adatain fejtik ki a hatá-
sukat és a metódusokat egy Objektum.Metódus(Paraméterek)  üzenettel lehet meghív-
ni. Épp ezért ezeket a metódusokat példánymetódusoknak nevezzük.

Osztály

+ Nyilvános adat
- Privát adat

+ Nyilvános metódus
- Privát metódus
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Megvalósításként azt állítottuk, hogy az osztály leírja a típust és az objektum
létrehozza, lefoglalja az adatok számára a megfelelõ memóriahelyet, a Self para-
méter segítségével a metódusok pedig mindig tudják azt, hogy melyik objektum
adataival dolgozzanak.

Léteznek azonban olyan általános adatok, metódusok, amelyek nem egy-egy
objektumhoz tartoznak, hanem egy osztályhoz. Az így deklarált adat helye az
osztály helyfoglalásakor foglalódik le és az osztály helyének felszabadulásakor
szabadul fel. Ezek az adatok az osztályról tárolnak információkat és nem változ-
nak az egyes objektumok állapotváltozásaikkor. Ezeket az adatokat osztályadatok-
nak hívjuk. Egyes programozási nyelvekben ezek az osztályváltozók tulajdonkép-
pen statikus (static) adatok és az objektumok is használni tudják õket úgy, hogy egy
adott osztályváltozóból pontosan egy létezik, az osztály minden egyes példánya
ezen osztozik. Az osztályváltozók kezdõértéket csak egyszer, az osztály
inicializációja alkalmával kapnak, és az inicializáció egymáshoz képest elõfordulási
sorrendben történik.

Léteznek speciális metódusok is, amelyek hatásukat nem az objektum adatain
fejtik ki, hanem az osztályon vagy az osztályadatokon. Ezek a metódusok az osz-
tálymetódusok. Természetesen az osztálymetódusok nem használhatják az objektu-
mok adatait, hisz ez állapotváltással járhat. Az osztálymetódusok tulajdonképpen
nem is ismerik az objektumok adatait, tehát hatást sem fejthetnek ki rajtuk. Az
osztálymetódusok a Self (this) paraméterhez sem férhetnek hozzá, hisz az osztály
mûveleteivel kapcsolatban nincs értelme kijelölni az aktív példányt. Az osztály-
metódusok akkor is végrehajtódnak, mikor az illetõ osztálynak nincsenek példá-
nyai.

Léteznek speciális osztálymetódusok is, amelyeknek a feladatuk pont a példá-
nyok létrehozása. Ezekrõl a késõbbiekben bõvebben lesz szó.

Az osztálymetódusokat mindig az Osztály.Metódus(Paraméterek)  üzenettel lehet
meghívni. Ha nem minõsítünk egy osztálymetódus hívást, akkor mindig az aktuá-
lis példány osztályának a megfelelõ osztálymetódusa hívódik meg.

Osztálydiagramok esetén is fel szoktuk tüntetni, ha egy adat osztályadat vagy
ha egy metódus osztálymetódus:

Osztály

+ Nyilvános példányadat
- Privát példányadat
+ C Nyilvános osztályadat
- C Privát osztályadat

+ Nyilvános példánymetódus
- Privát példánymetódus
+ C Nyilvános osztálymetódus
- C Privát osztálymetódus

6. ábra
Példányadatok, példánymetódusok, osztályadatok, osztálymetódusok

Az egyszerûség kedvéért a példányadatokat adatoknak, a példánymetódusokat
metódusoknak nevezzük és csak az osztályadat, osztálymetódus fogalmakat külö-
nítjük el (így természetes).

A következõ részekben az öröklõdésrõl és a polimorfizmusról lesz szó.

Kovács D. Lehel-István, Kolozsvár


