
2001-2002/4 143

valami” elv. A gyorsuló mozgásnak viszont valóban előfeltétele az állandó mozgató, vagyis
állandó erő. És ugyanez áll a bolygókra is.

Isaac Newton

Azt is mondhatjuk, hogy addig míg Kepler és Galilei a mechani-
kában főként a „hogyan mozog?” kérdésre keresték a választ, Newton a
„miért mozog úgy?” kérdésre szeretett volna választ adni.

Vagyis, míg elődei a kinematika alapjait fektették le, ő a dinamikát
dolgozta ki az égi és földi eseményekre egyaránt. Ezeken túlmenően
magyarázatot tudott adni az árapályra, az üstökösök pályaalakjára, a
Föld lapultságára és a napéjegyenlőségi pontok precessziójára.

Newton nemcsak a bolygók mozgásával, de azok feltételezett ki-
alakulásával is foglalkozott.

De addig, míg René Descartes (1596–1650) azt az örvény elmélettel magyarázta, mely
szerint az ősanyagból az örvények hatására váltak ki a bolygók és a csillagok, Newton e
sűrűsödést egyszerűen a gravitációval magyarázza.

Az ókor és középkor statikusnak mondott világképét, a geocentrikus nézetet átváltó
heliocent rikus nézetet, s a kepleri és a Galilei-féle világképek együttesét felváltja a 17.
században a dinamikus világkép. Maga a kopernikuszi kép még inkább statikus volt ,
mint dinamikus, dinamikussá csak Keplernél, majd Newtonnál válik.

Szenkovits Ferenc

Komponensorientált paradigma

A komponens fogalma
A minta (pattern) és a keretrendszerek (framework) szerinti fejlesztés egyre fontosabb

szerephez jut a szoftvergyártásban. Ez a szerep elsősorban a kód újrafelhasználhatósá-
gában rejlik, de nem csak kódot, hanem már meglévő tapasztalatokat, módszereket,
tudást, programterveket, alkalmazásokat is fel lehet használni mintaként más alkalmazá-
sok fejlesztéséhez.

Az újrafelhasználható kódot szoftver komponensnek nevezzük. A működő program
elkészítése így nem más, mint a már meglévő komponensek összeillesztése, összevágása,
összerakása. A komponensek használata lecsökkenti az alkalmazás fejlesztésére szánt
időt, és megnöveli az alkalmazás minőségét, hisz a beépített komponenseket már hasz-
nálták, tesztelték. Komponenseket azért is jó használni, mert ezek számos jó tulajdon-
sággal rendelkeznek: felhasználóbarát, szabványos, rugalmas, általános, újrafelhasznál-
ható, megbízható, hatékony, jól dokumentált és a használatukhoz nem kell tudni, hogy
pontosan hogyan is működnek. Az implementációjuk el van rejtve a külvilágtól.

A komponensek önálló objektumok (így nem lehetnek például absztrakt objektu-
mok), önálló működéssel rendelkeznek. A komponenseket telepíteni lehet és egy jól
dokumentált interfésszel rendelkeznek. A komponensek képesek arra, hogy különböző
operációs rendszerek, hálózatok, számítógépek, alkalmazások, programozási nyelvek
között megteremtsék a kapcsolatokat.

A komponensek felhasználása, alkalmazásokba, programokba való építése olyan esz-
közök, környezetek segítségével történik, amelyek képesek a beépítés megvalósítására.
Ezeket az eszközöket gyors alkalmazásfejlesztő eszközöknek (RAD – Rapid Application
Development) nevezzük.
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A komponensorientált programozás a komponensek összerakását, vagy új komponensek
fejlesztését jelent i. Ha az objektumorientált paradigmát úgy határoztuk meg, mint: egybe-
zártság + információrejtés (teljes, részleges) + öröklődés + polimorfizmus + futás alatti kötés (teljes,
részleges), akkor a komponens orientált paradigmát úgy határozhatjuk meg, mint: egybezárt-
ság + információrejtés (teljes) + öröklődés (csak interfészeken keresztül, hogy az információrejtés teljes
legyen) + polimorfizmus + futás alatti kötés (teljes) + biztonság + perszisztencia.

A komponenseket három fő osztályba soroljuk:
− minimális komponensek
− szuperkomponensek
− business objektumok
a.) Minimális komponensek

Ezeket a komponenseket több kritérium szerint is osztályozhatjuk. Ilyen kritériumok
a méret, az öröklődés általi kiterjeszthetőség, az absztrakció mélysége, szemcsézettsége.

Méret szerint a komponenseket két kategóriába soroljuk: könnyű komponensek (light-
weight), amelyek egy jól meghatározott működési kerettel rendelkeznek, funkcionalitásuk
jól definiá lt (például Window s kontrollok), és nehéz komponensek (heavy-weight), amelyek
komplex funkcionalitással vagy funkcionalitásokkal bírnak.

Az öröklődés általi kiterjeszthetőség szempontjából a komponensek lehetnek
kiterjeszthető (white box) és nem kiterjeszthető (black box) komponensek. Az öröklődés az a
pont, ahol megtörik az adatrejtés, hisz a nyilvános vagy védett metódusok, adatok lát-
hatóvá válnak a leszármazottak felé. Ezért gyakran inkább „letilt juk” az öröklődést,
nehogy ez a biztonság rovására menjen, megsértse az adatrejtést.

Az absztrakció mélysége és a szemcsézettség szerint beszélhetünk erősen szemcsézett
(large-grained vagy coarse-grained) és gyengén szemcsézett (fine-grained) komponensekről. Az
erősen szemcsézett komponensek magasabb, a gyengén szemcsézett komponensek
alacsonyabb absztrakciós szintet igényelnek. A gyengén szemcsézett komponensek ala-
csony funkcionalitási fokkal rendelkeznek és más komponensekkel kell, hogy
együttműködjenek. Több gyengén szemcsézett komponens aggregációja erősen szem-
csézett komponenst eredményez.

b.) Szuperkomponensek
Olyan komponensek, amelyek a minimális komponensek hálózati működését, és en-

nek a megvalósítását szolgálják. A szuperkomponensek biztosítják a minimális kompo-
nensek védelmét, a hozzáférési jogokat, a regisztrációhoz szükséges információkat, a
verziószám kontrollokat, a megosztáshoz és hozzáférhetőséghez szükséges információ-
kat, tranzakció-kezelést, üzenet-protokollokat, telepítési információkat, tesztelési és
öntesztelési információkat, az eseményvezénylést, a perszisztencia megvalósítását, a
komponensek közötti dinamikus kapcsolatok kezelését, szkript-nyelvek segítségével
történő vezérléseket stb.

c.) Business objektumok
A komponensek fejlettségi hierarchiá jának legfelső fokán ezek az objektumok állnak.

Ezek olyan szuperkomponensek, amelyek egy jól megszerkesztett, osztott komponens-
infrastruktúrába vannak szervezve, és amelyek több funkcionalitási terület interakcióját
valósítják meg. Lényeges szerep jut a komponensek közötti kommunikációnak.

Mindegyik komponens lehet látható (vizuális) vagy nem látható (nem vizuális), annak
függvényében, hogy az alkalmazás futása során megjelennek, láthatóvá válnak, vagy
elrejtve maradnak a felhasználó számára.

A komponensorientált programozás objektum modelljei a SOM, COM és a CORBA.


