
OOP 5. 
Objektum, osztály

1. Az objektum és operációi

2. Az objektum állapota

3. Az objektum azonossága

4. Osztály, példány



1. Az objektum

• A valós világban előforduló dolog, melynek vannak adatai és van 
viselkedésmódja

• Logikailag összetartozó adatok és rajtuk dolgozó rutinok (eljárások / 
függvények), vagyis metódusok összessége.

• Az objektum információt tárol, és kérésre feladatot hajt végre.

• Az objektum felelős feladatainak korrekt elvégzéséért.

• Minden objektum valamilyen viselkedésminta szerint működik.
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1. Az objektum operációi

Adatok:

• Az objektum információi, attribútumai.

Metódusok:

• Eljárás vagy függvény, amely az objektum adatain dolgozik.

• Üzenet hatására az objektum azonos nevű metódusa végrehajtásra 
kerül.

• Hatására az objektum adatai megváltozhatnak.
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1. Az objektum adatai és metódusai
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1. Az objektum adatai és metódusai

5



2. Az objektum állapota
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Állapot: Adatok pillanatnyi értékei.

• Az objektum valamely metódusának futásakor az objektum adatai, 
vagyis állapota megváltozhat.

• Két azonos osztályhoz tartozó objektumnak akkor és csak akkor 
ugyanaz az állapota, ha az adatok értékei rendre megegyeznek.



3. Az objektum azonossága
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• Az objektumok egyértelműen azonosíthatók.

• Az objektum azonossága független a tárolt értékétől.

• Két objektum akkor sem azonos, ha állapotaik megegyeznek!

• Az objektumot lehetőleg ne az adataival azonosítsuk, mert 
azok megváltozhatnak!



4. Osztály, példány
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• Az osztály olyan objektumminta (típus), amelynek alapján 
példányokat (objektumokat) hozhatunk létre.

• Példány = objektum = előfordulás

• Minden objektum egy jól meghatározott osztályhoz tartozik.

• Az osztály-objektum viszony a hagyományos típus-változó 
viszony objektumorientált megfelelője.

• Egy objektum születésekor annak osztálya egyértelműen meg 
van határozva.

• Az osztály és példány összetartozását a rendszer felügyeli.



4. Osztály, példány
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Feladatok

1. Használja fel a fejezetben található Ember osztályt:
a) Hozzon létre egy Gergő nevű embert! Kezdeti pozíciója legyen (30,5), irányszöge 

pedig 120! Kövesse végig Gergő állapotát, ha Gergő a következő üzeneteket kapja: 
megy(10), fordul(120), megy(13), elmegy(0,0)!

b) Hozzon létre egy Matyi nevű embert is, és a két ember folyamatosan menjen egy 
adott pont felé, amíg el nem éri azt a pontot!

2. Képzeljen el egy számla objektumot! Szimulálja a pénzbetétet és -kivétet! 
Készítse el a Számla osztály UML tervét és pszeudokódját! Ezután hozzon 
létre három számlát, amelyekre különböző összegeket betesz, illetve 
amelyekről különféle összegeket kivesz.

3. Találjon ki, és specifikáljon egy tetszőleges osztályt: határozza meg és írja 
le pontosan a feladatát! Ezután készítse el UML tervét és pszeudokódját! 
Végül hozzon létre az osztályból példányokat, és használja őket!
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