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Konklúzió
A több mint száz év óta alkalmazott cianidos technológia kiválóan alkalmas mind

arany, mind ezüst kinyerésére. A kémiailag átgondolt és megvalósított eljárással több
száz aranybánya muködik a világon.

A baleset oka nem a kémiai eljárásban keresendo, hanem minden esetben az emberi
mulasztással magyarázható, s nem volt ez másképp az AURUL S.A. bányavállalat eseté-
ben sem. Emberi felelotlenség következménye a 2000. év fordulóján lezajló „cián”
mérgezési katasztrófa, amely teljesen kiirtotta a Szamos élovilágát, a magyarországi
Tisza-szakaszon elpusztította a vízi élet 80%-át, és a jugoszláv, bolgár és román szaka-
szokon is jelentos pusztítást végzett.

Az a tény, hogy a magyarországi vizek 90%-a a szomszédos országokból származik,
valamint a februári katasztrófa, Magyarország védtelenségét mutatják a vízszennyezés
ügyében. Véleményünk szerint a közeljövoben a Dunai Egyezmény mintájára létre
kellene hozni egy Tiszai Egyezményt. Reményeink szerint egy ilyen egyezmény létreho-
zása után:

1) egy közös katasztrófa-elhárítási terv léphetne életbe;
2) a Tisza mentén élok és dolgozók felelosségteljesebbekké válhatnának;
3) a jogi eljárás hasonló baleset után egyszerubb és hatékonyabb lenne.

S ennek eredményeképp a Tisza egészséges és tiszta maradna az emberiség örömére
és gyönyöruségére.

Bakos Evelin, Hamar Mátyás, Lefter Zsuzsanna, Pazár Péter
Fazekas Mihály Fovárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Budapest

Objektumorientált paradigma

IV. rész

2.  Polimorfizmus
(kulcsszavak: polimorfizmus, futás alatti kötés, konstruktorok, destruktorok, VMT,

DMT, statikus, virtuális, dinamikus metódusok, override)
Az egybezártság és az öröklodés mellett a polimorfizmus az objektumorientáltság

harmadik, és talán legszebb, legtermészetesebb tulajdonsága. A polimorfizmus (több-
alakúság, alakváltás) azt jelenti, hogy ugyanarra az üzenetre különbözo objektumok
különbözoképpen reagálhatnak, minden objektum a saját (az üzenetnek megfelelo)
metódusával. A polimorfizmus négyféleképpen nyilvánulhat meg:

a) Operátorok felüldefiniálása (overloading)
Ez a típusú polimorfizmus az operátorokra vonatkozik. Hasznos és egyértelmu,

hogy különbözo adattípusokra ugyanazt vagy hasonló jellegu muveletet ugyanazzal az
operátorral jelöljük. Például a + operátor összeadást jelent egész számok, valós számok
esetén is. De ezek alaptípusok. Felvetodhet az a kérdés, hogy ha definiálni akarunk egy
Complex  osztályt, amely a komplex számokat és az ezekkel végezheto muveleteket
ábrázolja, tartalmazza, az összeadást végzo metódust miért ne nevezhetnénk át operá-
torrá, és legyen ennek is a jele a +. Másképp fogalmazva, miért ne bovítenénk ki a +
operátor szerepkörét úgy, hogy metódus legyen és a komplex számokkal végzett össze-
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adást is el tudja végezni (vagyis ha van három a, b, c: Complex  objektumom, akkor a c
= a.add(b); metódushívást egyszeruen c = a + b;-nek tudjuk írni).

Természetesen az operátorok felüldefiniálása nem változtathatja meg a muvelet jel-
legét: az operandusainak számát, a prioritását, vagy az asszociativitását.

b) Polimorfizmus a paraméterátadásban: metódusnevek túlterhelése
Egy osztály több metódusát is nevezhetjük ugyanúgy, ha a paraméterlistája külön-

bözo, vagyis a formális paraméterek száma és/vagy típusa nem egyezik meg. A metódus
neve és a metódus paraméterlistája képezi a metódus aláírását (signature), és ez az aláírás
azonosítja egyértelmuen az illeto metódust. A metódusnevek túlterhelése és az öröklo-
dés számos kérdést vet fel. Az egyszerubb kérdés a túlterhelt metódusok felüldefiniálá-
sának a kérdése. Természetesen egy metódus csak a vele pontosan megegyezo aláírású
metódust definiálhatja felül. A bonyolultabb kérdés az azonos nevu metódusok közüli
választás pontos algoritmusa, különös tekintettel arra az esetre, mikor a túlterhelt metó-
dusok egymásnak megfelelo paraméterei os–leszármazott viszonyban vannak, így a
helyettesíthetoség szabálya életben van, vagy tekintettel azokra az esetekre, mikor alap-
értelmezett (default ) paramétereket használunk, és a metódus hívásakor, a ki nem írt
paraméter vagy paraméterek miatt a metódus aláírása megegyezik egy másik metódus
aláírásával. A szabály ilyenkor az, hogy ha a kód nem egyértelmu, a fordítóprogram
hibát jelez, más esetekben elfogadja a kódot.

c) Absztrakt polimorfizmus (deferring)
A polimorfizmus legalább olyan fontos a program tervezése, mint a kódmegosztás

szempontjából. Az ososztályok definiálnak egy közös interfészt, egy közös metódus-
készletet, amelyen keresztül a leszármazottak egységesen kezelhetok. A hierarchia tet e-
jén álló ososztályok szerepe inkább az, hogy a leszármazottak interfészének egységessé-
gét biztosítsa, nem pedig az, hogy konkrét megoldást adjon valamire. Így ezek az osztá-
lyok törzsnélküli, absztrakt metódusokat deklarálnak. Az absztrakt polimorfizmus az
olyan metódusokkal foglalkozik, amelyek az osökben csak deklarálva voltak és a konk-
rét implementációjuk a leszármazottakban történik meg. A másik feladatköre az úgyn e-
vezett sablon (template) osztályok vagy generikus (generic) osztályok. Ezek olyan osztályok,
amelyek a kódírás pillanatában még ismeretlen típusú adatokkal operálnak, vagy olyan
általános osztályok, amelyek különbözo típusú, de hasonló jellegu adatokra tudnak
muködési keretet biztosítani. Ennek feltétele, hogy a hívás pillanatában az adat típusát
is, mintegy plusz paraméterként megkapja az osztály.

d) Metódusok felüldefiniálása (overriding)
A polimorfizmus talán legtöbbször használt formája a metódusok felülírása. Az

öröklodés biztosítja azt, hogy a leszármazott osztályok öröklik az ososztály összes me-
tódusát, így használni is tudják azokat. Mi történik azonban akkor, ha a leszármazott
osztályban a metódus másképp kell, hogy viselkedjen, vagyis más kóddal kell, hogy
rendelkezzen? Ezt a lehetoséget biztosítja a metódusok felüldefiniálása. Vagyis az öröklo-
dési hierarchiában különbözo osztályokhoz ugyanolyan névvel definiálhatunk különbö-
zo kódú metódusokat. Ezáltal egy metódusnévhez több kód is tartozhat, attól függoen,
hogy hol helyezkedik el a hierarchiában. Természetesen lehetoséget kell biztosítani
annak is, hogy a leszármazott osztály metódusából meg tudjuk hívni az ososztály
ugyanolyan nevu metódusát, vagyis azt a metódust, amelyet épp most definiálunk felül.
Ezt, mint már láttuk, megtehetjük az Ososztály .Metódus(paraméterlista);  vagy az inherited
(vagy super)  Metódus(paraméterlista); konstrukciókkal.
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Felvetodhet az a kérdés is, hogy osztálymetódusokat felül lehet-e definiálni. A válasz
erre a kérdésre: nem. Az osztálymetódusok nem példányokon, hanem magán az osztá-
lyon fejtik ki hatásukat, így, mint a késobbiekben látni fogjuk, nem dinamikus kötést,
hanem statikus kötést biztosítanak, ami nem biztosít lehetoséget a felüldefiniálásra.
Osztálymetódusokat viszont el lehet fedni. Egy osztálymetódus elfedi az osökben defini-
ált, vele megegyezo aláírású metódusokat. A felüldefiniálás dinamikus vagy virtuális
(futás alatti) kötést vonz, az elfedés pedig statikus kötést. Megkötés, hogy példánymetó-
dusokat osztálymetódusokkal nem lehet elfedni.

A polimorfizmus az OOP harmadik tulajdonsága.
Mindezek pedig hogyan valósulnak meg; mi a statikus, mi a dinamikus kötés? – láthatjuk a

következokben.

2.1.  Futás alatti (kései) kötés – statikus, virtuális, dinamikus metódusok
A futás alatti kötés az objektumorientált paradigma egyik legszebb, de talán legne-

hezebben értheto fogalma. Megoldást szolgáltat azonban a polimorfizmus megvalósítá-
sára. A futás alatti kötés azt jelenti, hogy bizonyos metódusok nem fordítási idoben,
hanem késobb, futáskor kötodnek a hívás helyéhez. Vegyük a következo példát:

B

metódus m 2;

A

metódus m 1;
metódus m 2;

b: B

1. ábra
 Mit szeretnénk elérni?

Legyen két osztályunk: A és B. Az A osztályban deklaráljunk két metódust, m1-et és
m2-ot úgy, hogy az m1 metódus a maga futása során használja (meghívja) az m2 metó-
dust. Ezt az egybezártság minden további nélkül megengedi. Az A osztályból származ-
tassuk le a B osztályt. Az öröklodés szerint a B osztály örökli A-nak minden metódusát,
tehát az m1-et és az m2-t is, és használni is tudja ezeket. Polimorfizmust használva defi-
niáljuk felül B-ben az m2 metódust, minden további nélkül megtehetjük ezt. Hozzuk
létre a B egy példányát: b: B, és küldjük ki a b.m1; üzenetet. De a b.m1; metódus meg-
hívja az A.m1; metódust, hisz a B osztályban nincs ilyen nevu metódus, ezt örökölte. Az
A osztályt már lefordította a fordító, és az m1 metódushoz hozzá van kötve az m2 me-
tódus. Tehát a futás során hiába adtuk ki a b.m1; üzenetet, nem a B-beli m2 metódus
fog meghívódni. Ez azt jelentené, hogy hiába létezik polimorfizmus, a gyakorlatban sok
hasznát nem tudjuk venni? Nem. Csak nem használtuk megfeleloen a metódusokat. Mi
a fenti példában statikus metódusokat használtunk. A statikus metódus címe már fordí-
táskor ismert, és a fordítóprogram bele is fordítja ezt a kódba. A megoldás az lenne, ha
a fordító nem köti hozzá az m1 metódushoz az m2-t, hanem a kötést futási idore ha-
lasztja. Két ilyen fajta metódusról beszélhetünk: a virtuális (virtual) és a dinamikus
(dynamic) metódusokról. Ezek olyan metódusok, amelynek címét a program késobb,
futási idoben számítja ki és köti le, így elérhetjük azt, hogy mindig az aktuális objektum
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osztályának a metódusa fusson. A virtuális és a dinamikus metódusok között csak meg-
oldási módszerbeli különbségek vannak, amelyek nem elvi jelentoséguek. Ha virtuális
vagy dinamikus metódusokat akarunk használni, akkor az osztály kell, hogy rendelkez-
zen legalább egy speciális metódussal, amely elokészíti az objektumokat a futás alatti
kötés megvalósítására. Ezt a metódust konstruktornak (constructor) hívjuk. Ugyancsak kell
rendelkezzen az osztály legalább még egy speciális metódussal, amely megszunteti ezt a
felkészítést. Ezt destruktornak (destructor) nevezzük. Szabály vonatkozik arra is, hogy ha
az öröklodési ágon egy metódus virtuális vagy dinamikus, akkor attól a ponttól kezdve,
mindig virtuális vagy dinamikus kell hogy legyen, és a paramétereinek száma és típusa
meg kell hogy egyezzen. Ugyanakkor szabály vonatkozik arra is, hogy a konstruktor kell
legyen az elso metódus, amit meghívunk, és a destruktor az utolsó. A destruktor hívása
után nem használhatjuk már az objektumot. A fenti példa így válik tehát helyessé:

B

metódus m2; virtual;

A

metódus m1; virtual;
metódus m2; virtual;

v a g y :

B

metódus m2; dynamic;

A

metódus m1; dynamic;
metódus m2; dynamic;

2. ábra
 A futás alatti kötés. A teljes polimorfizmus (pure polymorphism)

Kovács Lehel

Pályázat
Ifjú Kutatók Nemzetközi Konferenciája

Kolozsvár, 2001. január 20.

A kolozsvári BBTE Módszertani tanszéke pályázatot hirdet középiskolás diákok számára
négy szakterületen (matematika, fizika, informatika, környezetvédelem) végzett eredeti tudomá-
nyos kutatások angol nyelvu bemutatójára. Az egy oldalon angolul megfogalmazott beszámolót
(címük, telefonszámuk feltüntetésével) kérjük az alábbi címre 2001. január 1-ig eljuttatni: Dr.
Kovács Zoltán, 3400 Cluj-Napoca, Str. M. Kogãlniceanu nr. 4. Metodica predãrii fizicii. A dolgo-
zatot e-mailen is el lehet kuldeni a kovzoli@phys.ubbcluj.ro vagy a kovzoli7@yahoo.com címen.

A beszámolók alapján hívjuk meg a kolozsvári elodöntore, 2001. január 20-án 12 órára, a
fenti címre azokat, akiknek a pályázatát elfogadtuk. Ekkor a versenyzok 10 percben, angol nyel-
ven bemutatják a zsuri elott az eredményeiket. A gyozteseket díjazzuk. Közülük  választjuk ki
azokat, akiket a 2001 áprilisában Lengyelországban (Katowiceben) sorra kerülo döntobe javaso-
lunk. A lengyelországi utazás költségeit a versenyzoknek maguknak kell állni. Érdeklodni telefo-
non az esti órákban: 064-139548. 1

                                                                
1 A Firka1-ben leközölt változatban az idopont és helyszín hibásan jelent meg.


