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Structural design patterns

 Ajută la compunerea și configurarea claselor și obiectelor;

 Design paternurile structurale sunt concentrate pe cum sunt compuse 
clasele și obiectele pentru formarea de structuri complexe (obiecte 

complexe).



Structural design patterns

 Contribuie la compoziția claselor și obiectelor, realizând decuplarea 

interfețelor de clase:

 Adapter;

 Facade;

 Decorator;

 Composite;

 Flyweight;

 Proxy;

 Bridge.



Adapter - nume

 Design pattern-ul Adapter rezolva problema utilizării anumitor clase din 
framework-uri diferite, care nu au o interfață comună.

 Clasele existente nu se vor modfică ci se va adăuga noi clase pentru 
realizarea unui Adapter între acestea. Clasa Wrapper.

 Utilizarea claselor existente se va face mascat prin intermediul adapterului
creat.

 Important: Adapterul nu adaugă funcționalitate. Funcționalitatea este 
realizată de clasele existente.



Adapter - problemă

 Agenția de turism AgeTur dorește să se ocupe și de închiriat mașini pentru 

clienții săi. De aceea cumpără un soft pentru închiriat mașini, însă 

operatorul trebuie să intre în fiecare aplicație pentru rezervarea unui 

pachet complet de cazare, transport și mașină închiriată. 

 Clasele din softul achiziționat nu sunt asemănătoare cu clasele din softul 

deținut de agenție.

 Să se rezolve problema, astfel încât, cele două soft-uri să poată fi folosite

împreună, însă fără a modifica clasele din cele două soft-uri.



Adapter - structură

http://opensourceforgeeks.blogspot.ro/2015/02/adapter-and-facade-design-patterns-in.html



Adapter - structură

 Există două tipuri de Adapter.

 Aceste tipuri diferă la modul de implementare.

 Adapter de obiecte

 Adapter de clase



Adapter - structură



Adapter – participanți

 Clasa existentă – MasinaInchiriata – este clasa achiziționată ce trebuie 

adaptată.

 Clasa utilizată – PachetTuristic – este clasa sau interfața utilizată în cadrul 
aplicației. La această clasă/interfață trebuie adaptată clasa existentă.

 Adapter – PachetMasinaInchiriata – este adaptorul creat astfel încât clasa 
existentă să poată fi folosită ca și o clasă utilizată.



Adapter - implementare

 Adapter de obiecte:

 Clasa Adapter conține o instanță a clasei existente și implementează interfața 

la care trebuie să facă adaptarea.

 Prin implementarea interfeței se asigură implementarea unui set de metode. 

Aceste metode vor face apeluri/call-uri ale metodelor specifice clasei existente 
prin intermediul instanței. 



Adapter - implementare

 Adapter de clase:

 Clasa Adapter moștenește clasa existente și implementează interfața la care 

trebuie să facă adaptarea. 

 Prin implementarea interfeței se asigură implementarea unui set de metode. 

Aceste metode vor face apeluri/call-uri ale metodelor specifice clasei existente 

prin intermediul părintelui (super). 

 Atenție: Java nu permite moștenire multiplă.



Adapter - utilizări

 Se folosește ori de câte ori este necesară conlucrarea mai multor framework-

uri și nu se dorește modificarea codului existent.



Adapter – corelații

 Fațade – ambele sunt wrappere;

 Decorator – fac același lucru, cu specificarea faptului că decorator 
adaugă și funcționalități noi;

 Proxy – ambele ascund într-un fel clasa existentă;

 Bridge – sunt asemănătoare ca și structură.



Façade - nume

 Ușurează lucrul cu framework-uri foarte complexe.

 Realizează o fațadă pentru aceste framework-uri, iar cine dorește să 

utilizeze acele framework-uri, poate folosi această fațadă, fără a fi 

necesară cunoașterea tuturor claselor, metodelor și atributelor din cadrul 

framework-ului



Façade - problemă

 Pentru realizarea rezervărilor pachetelor turistice un operator trebuie să 

creeze pachetul turistic ideal pentru client. Apoi trebuie să rezerve 
cazarea la hotelul dorit, să caute zboruri pentru clienți și să salveze noul 

pachet rezervat.

 Să se realizeze un modul care să simplifice procesul de rezervare pentru 

operator.



Façade - structură

VS



Façade – participanți

 Clasele din cadrul framework-ului folosit – Hotel, CompanieAeriana, Zbor;

 Facade – clasa care ascunde complexitatea framework-ului.



Façade - implementare

 Clasa Facade cuprinde metode care să utilizeze metodele din clasele 

framework-ului.

 Clasa Facade ascunde complexitatea prin apelurile sale.



Façade - utilizări

 Pentru framework-urile open-source disponibile.



Façade – corelații

 Singleton – Fațada poate fi o unică instanță.



Decorator - nume

 Este folosit pentru modificarea funcționalității unui obiect la runtime.

 Este folosit de asemenea pentru adăugarea de noi funcționalități unui 

obiect la runtime.

 Se pot face decorări multiple prin moștenire continuă.



Decorator - problemă

 Agenția de tursim dorește să ofere pentru o perioadă de trei luni 

posibilitatea de anulare a pachetelor rezervate. Această ofertă expiră în 
trei luni. Managerul agenției nu dorește să modifice codul, deoarece 

după trei luni trebuie să modifice iar codul sursă.

 Să se implementeze modulul care asigură oferta agenției fără a se 

modifica codul existent.



Decorator - structură



Decorator – participanți

 AbstractProduct – PachetTuristic – clasa abstractă sau interfața care 

definește familia de obiecte existente în codul sursă;

 ConcreteProduct – PachetCazare – clasa concretă existentă în codul 

sursă;

 AbstractDecorator – OfertaPachetTuristic - clasa abstractă care definește 

decoratorul;

 ConcreteDecorator – OfertaPachetCazare – clasa concretă care 

decorează ConcreteProduct.



Decorator - implementare

 În cadrul clasei abstracte OfertaPachetTuristic se implementează interfața 

care definește familia de obiecte și se creează o instanță de tipul acelei 

interfețe.

 Pentru metoda din interfață se furnizează o implementare și se adaugă noi 

funcții abstracte.

 În cadrul clasei decorator concret se implementează și noile metode din 

decoratorul abstract.



Decorator - utilizări

 Pentru adăugarea de noi funcționalități claselor existente.

 Pentru îmbunătățirea claselor existente fără a modifica codul existent și 
fără  face extindere sau moștenire



Decorator – corelații

 Adapter - fac același lucru, cu specificarea faptului că decorator adaugă 

și funcționalități noi;

 Strategy – Decorator modifică întreaga clasa, iar Strategy modifică 

comportamentul.



Composite - nume

 Este un design patterns structural folosit atunci când este necesară 

crearea unei structuri ierahice sau o structură arborescentă prin 

compunerea de obiecte.

 ATENȚIE: Composite nu este o structură de date (arbore). Composite este 

un design pattern.



Composite - problemă

 Agenția dorește realizarea unei aplicații software în care meniul să fie 

organizat într-o structură arborescentă pe categorii. Fiecare categorie 
poate conține alte subcategorii cu opțiuni, pe care operatorul să le 

acceseze. Astfel rezultă o structură ierarhică cu toate opțiunile.

 Să se implementeze modulul pentru generarea meniului aplicației 

software dorite de agenția de turism.



Composite - structură



Composite – participanți

 Componenta abstractă – OptiuneMeniu – clasă abstractă sau interfață care 

descrie toate componentele arborescenței;

 Composite – Categorie – reprezintă componenta care poate să conțină fii; 

 NodFrunza – ItemMeniu – reprezintă componentele care nu au fii. 



Composite - implementare

 Clasele Composite conțin o listă cu elemente de tip ComponentAbstracta. În 

această listă se adauga si se șterg noduri noi.

 Clasele NodFrunza implementeaza metodele de adaugare nod sau stergere

nod, chiar dacă nu au nicio implementare pentru ele.



Composite - utilizări

 Meniurile aplicațiilor;

 Meniurile de la restaurant;

 Pentru reprezentarea oricărei arborescențe.



Composite – corelații

 Decorator – Nodurile Composite pot fi privite ca Noduri frunza decorate.

 Chain of Responsability – legăturile dintre clase.



Flyweight - nume

 Este utilizat atunci când trebuie să construim foarte multe obiecte/instanțe 

ale unei clase, însă majoritatea obiectelor au o parte comună, sau 

permanentă.

 Astfel prin utilizarea design pattern-ului Flyweight se reduce consumul de 
memorie, păstrându-se într-o singură instanță partea comună.

 Partea care diferă de la un obiect la altul este salvată într-o altă clasă și 
este adăugat după construirea obiectelor.



Flyweight - problemă

 Agenția organizează excursii și cu grupuri. Toate pachetele celor din grup 

vor avea același hotel de cazare, aceeași destinație și toți vor avea sau 

nu mic dejun inclus. Identificarea realizându-se după codul pachetului. 
Opțional fiecare persoană, dacă dorește, poate să aibă cina inclusă în 

pachet și numărul de excursii în care să meargă în zilele libere.

 Să se implementeze modulul care asigură crearea de pachete 
individuale, ținându-se cont de faptul că memoria trebuie folosită în mod 

optim



Flyweight - structură



Flyweight – participanți

 Flyweight – IPachetTuristic – interfața care leagă partea extrinsecă de partea intrinsecă a 
obiectelor (partea permanentă și partea temporară);

 ConcreteFlyweight – PachetTuristic – clasa care extinde interfața Flyweight și realizează 
implementarea pentru partea permanentă a obiectului;

 UnsharedConcreteFlyweight – Optionale – clasa care definește starea temporară sau partea 
extrinsecă a obiectelor;

 FlyweightFactory – FabricaDePachete – clasa care gestionează obiecte de tip 
ConcreteFlyweight într-o colecție.



Flyweight - implementare

 Clasa FabricaDePachete conține un HashMap pentru reținerea pachetelor asemănătoare.

 Clasa PachetTuristic reține codul, hotelul, destinația și daca are sau nu mic dejun, 
deoarece aceste atribute au aceleași valori pentru mai mulți turiști.

 Clasa Optionale retine doar numărul de excursii si daca are sau nu cina, deoarece aceste 

atribute diferă foarte mult.



Flyweight - utilizări

 În jocuri, atunci când foarte multe modele seamănă, însă diferă prin 
culoare sau prin poziție (copaci, mașini, oameni, etc).



Flyweight – corelații

 Composite – nodurile frunză pot reprezenta aceeași instanță;

 Factory – construirea de obiecte este gestionată de o clasă



Proxy - nume

 Este utilizat atunci când se dorește păstrarea funcționalității unei clase, 

însă aceasta se va realiza doar în anumite condiții.

 Prin Proxy se controlează comportamentul și accesul la un obiect.



Proxy - problemă

 Agenția ia hotărârea că pachetele de transport din ofertă pot fi rezervate 

doar de către pensionari – persoane cu vârsta peste 65 de ani.

 Să se implementeze un nivel intermediar care să permită restricționarea 

rezervării doar pentru persoanele cu vârsta peste 65 de ani.



Proxy - structură



Proxy – participanți

 InterfațaEntitate – PachetTuristic – interfața obiectului real;

 Entitate – PachetTransport – clasa obiectului real. Obiectele acestei clase 

vor fi controlate de către proxy.

 Proxy – ProxyPachet – clasa care gestionează referința către obiectul real.



Proxy - implementare

 Clasa ProxyPachet implementează interfața PachetTuristic, astfel încât să 

poată fi folosit ca un pachet turistic.

 Și are un atribut de tipul PachetTransport, acesta fiind obiectul gestionat, la 

care da acces în mod controlat.

 Metoda rezervaPachet() a instanței va fi apelată doar în cazul în care 

condițiile sunt îndeplinite.



Proxy - utilizări

 De fiecare dată când se dorește realizarea de permisiuni pentru anumite 

obiecte sau pentru accesul la anumite modificări ale obiectelor.



Proxy – corelații

 Adapter - ambele ascund într-un fel clasa existentă;

 Decorator – Proxy permite accesul la anumite funcționalități, iar Decorator 

adaugă noi funcționalități.

 Facade – este tot o interfață pentru obiectul real;
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