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Behavioral design patterns

 Furnizează soluții pentru o mai bună interacțiune între obiecte și clase.

 Aceste design pattern-uri caracterizează controlează relațiile complexe 

dintre clase.

 Permit distribuția responsabilităților pe clase și descrie interacțiunea între 

clase și obiecte



Behavioral design patterns

 Strategy;

 Observer;

 Chain of Responsability;

 State;

 Command;

 Template Method;

 Memento;

 Interpreter;

 Mediator;

 Visitor;

 Iterator.



Strategy - nume

 Este folosit atunci când avem mai mulți algoritmi pentru rezolvarea unei

probleme, iar alegerea implementării se face la run-time.

 Fiecare comportament este dat de o clasă.

 Definește strategia adoptată la run-time.



Strategy - problemă

 Agenția de Turism dorește implementarea modului de plată al pachetelor

turistice rezervate. Modul de plată îl decide clientul în momentul în care 

trebuie să facă plata. Plata se poate realiza cu cardul, cash sau prin 

PayPal.

 Să se implementeze modulul de plată 



Strategy - structură



Strategy – participanți

 IStrategy – ModPlata – interfața sau clasă abstractă care definește la nivel 

abstract obiectele ce oferă noi moduri de prelucrare;

 Strategy – Cash, Card, PayPal – clasele concrete care implementează 
algoritmii de prelucrare.

 Obiect – Client – clasa care gestionează o referință de tipul IStrategy.



Strategy - implementare

 În cadrul fiecărei clase Strategy concret se implementează metoda de 

procesare.

 În cadrul clasei care gestionează instanța Strategy, se pune la dispoziție un 

mecanism de schimbare a metodei, și se are grija ca implementarea să 

folosească implementarea furnizată de instanța concretă a obiectului 

Strategy.



Strategy - utilizări

 Furnizarea metodei de comparare pentru metodele de sortare.

 Utilizarea validatoarelor pentru anumite controale.



Strategy – corelații

 State – cele două design pattern-uri sunt foarte asemănătoare, diferență 

fiind dată de faptul că la strategy, strategia este dată ca parametru, iar la 

state trecerea de la o stare la alta se face controlat.



Observer - nume

 Observer definește o relație de “1 : n”, în care un subiect notifică mai mulți 
observeri.

 Acest design pattern este folosit atunci când anumite elemente (obiecte) 
trebuie să fie anunțate de schimbarea stării altor obiecte.



Observer - problemă

 Agenția de turism dorește să anunțe clienții fideli ori de câte ori apar noi 

oferte. Astfel se dorește implementare a unui modul care atunci când se 

realizează o ofertă de preț sau se introduce un nou pachet să se trimită 

notificări tuturor clienților abonați la notificările agenției de turism.



Observer - structură



Observer – participanți

 Observator – Observer – clasa abastractă sau interfața care definește la 

nivel abstract obiectele ce vor fi notificate.

 ObservatorConcret – ClientFidel – clasele care definesc la nivel concret 

observatorii sau obiectele care vor fi notificate.

 Observabil – Subject – clasa abstractă sau interfața care definește la nivel 

abstract obiectele care gestionează lista de observatori și care atunci 

când își modifică starea notifică observatorii din listă.

 ObservabilConcret – Agentie – clasa concretă care gestionează lista de 

observatori.



Observer - implementare

 În cadrul clasei concrete a subiectului observabil se gestionează o listă de 

obiecte care observă.

 În metoda de trimitere notificare se parcurge lista de observatori și se 

trimite un mesaj fiecăruia prin apelul funcției specifice.



Observer - utilizări

 Model View Controler



Observer – corelații

 Singleton – Subiectul poate fi unic.



Chain of Responsibility - nume

 Acest design pattern este folosit atunci când cel care are nevoie de 
rezolvarea unei probleme nu știe exact cine poate să rezolve problema, 

însă are o listă de posibile obiecte ce pot rezolva problema.

 Aceste obiecte posibile se ordonează într-un lanț, apoi cel care are 

problema de rezolvat apelează pentru prima za din lanț.



Chain of Responsibility - problemă

 Transmiterea notificărilor către clienții fideli se realizează prin mesaje SMS 

sau prin e-mail.

 Problema este că agenția deține pentru anumiți clienți numărul de 

telefon, iar pentru alți clienți doar adresa de mail. Să se implementeze 

funcționalitatea de a trimite notificări clienților prin SMS, iar în cazul în care 

pentru anumiți clienți agenția nu are în baza de date numărul de telefon, 

să se trimită notificarea prin email. În cazul clienților pentru care nu există 

nici numărul de telefon, nici adresa de mail, se trimite managerului 
agenției o notificare cu numele clientului pentru care nu există date de 

contact.



Chain of Responsibility - structură



Chain of Responsibility – participanți

 Handler – Notificator – clasa abstractă sau interfață care definește 

interfața obiectelor ce vor gestiona cererea de procesare și de rezolvare 

a problemei.

 ConcreteHandler – NotificatorSMS, NotificatorEmail, NotificatorManager –
clasele concerete ale căror obiecte vor forma lanțul.



Chain of Responsibility - implementare

 Gestiunea următorului handler se face în clasa abstractă.

 În cazul în care un handler concrete nu poate rezolva problema apelează 

următorul handler.

 Ultimul handler din lanț trebuie implementat astfel încât să nu apeleze la 

un următor handler, deoarece acesta nu există.



Chain of Responsibility - utilizări

 DNS Resolver

 https://gieseanw.wordpress.com/2010/03/25/building-a-dns-resolver/



Chain of Responsibility – corelații

 Composite – asemănătoare la structură – în cazul ambelor design pattern-
uri parintele poate acționa ca și succesorul.



State - nume

 State este un design pattern comportamental folosit atunci când un obiect își 
schimbă comportamentul pe baza stării în care se află.

 Este foarte asemănător cu Strategy, diferența constă în modul de schimbare a stării 

respectiv a strategiei.



State - problemă

 Agenția de turism dorește implementare a unui modul pentru gestiunea 

rezervărilor realizate pentru pachetele din oferta sa. Rezervările pot fi într-

un din următoarele stări: neplatita, platita, efectuata.

 Sa se implementeze modulul dorit de către agenția de turism.



State - structură



State – participanți

 State – Stare – interfața sau clasa abstractă care definește la nivel 

abstract stările în care poate fi un obiect.

 ConcreteState – StareNeplatita, StarePlatita, StareEfectuata – stările 
concrete în care poate fi un obiect.

 Context – Rezervare – clasa care definește obiectul care va trece prin 

stările create.



State - implementare

 În cadrul fiecărei clase de stare exista metoda de setare a stării prin care 
se modifică starea contextului sau a rezervării, în cazul de față.

 Modificarea stării nu se face prin setare din programul apelator ca la 

Strategy, ci prin apelul acestei stări.



State - utilizări

 Stările rezervărilor sau a comenzilor în orice aplicație.

 Folosit pentru evitarea utilizării structurii switch sau if-else.



State – corelații

 Strategy – sunt total asemănătoare

 Toate design patten-urile comportamentale.



Command - nume

 Este folosit pentru implementarea lose coupling.

 In acest mod ascunde aplicarea de comenzi, fără se știe concret ce 

presupune acea comandă.

 Astfel clientul este decuplat de cel ce execută acțiunea.



Command - problemă

 Managerul agenției dorește ca în cadrul aplicației operatorul să poată da 

comenzi de rezervare sau vânzare pentru pachetele de cazare sau pentru 

pachetele de transport.

 Aceste comenzi vor fi realizate prin intermediul clasei Operator.



Command - structură



Command – participanți

 Command – Command – interfața care definește la nivel abstract 

comenzile sau acțiunile;

 Comenzile concrete – ComandaVanzare, ComandaRezervare – clasele 

concrete pentru fiecare comandă.

 Receiver – PachetTuristic (PachetCazare, PachetTransport) – obiectul 
responsabil cu execuția acțiunilor. În cazul de față avem o familie de 

obiecte.

 Invoker – Operator – Clasa care se ocupă cu gestiunea comenzilor.



Command - implementare

 Pentru implementare există doua situați:

 Invoker-ul să fie folosit doar pentru a invoca comenzile;

 Invoker-ul poate salva comenzile invocate, și astfel se poate face undo pe comenzile 

executate sauinvocate.

 Pentru a doua situație avem nevoie de o listă de comenzi în Invoker și de 

metode apelate pe undo() în toate clasele.



Command - utilizări

 Macro-urile

 Lucrul cu fișiere

 Oriunde se dorește revenirea la o stare anterioară prin intermediul 

comenzilor



Command – corelații

 Memento – Pentru revenirea la stările anterioare.

 Adapter – se folosește funcționalitatea deja existentă



Template Method - nume

 Folosit atunci când un algoritm este cunoscut și urmează anumiți pași 
preciși.

 Fiecare pas este realizat de câte o metoda.

 Există o metodă care implementează algoritmul și apelează toate 

celelalte metode.



Template Method - problemă

 Vânzarea unui pachet turistic se realizează de fiecare data după un 

pattern bine stabilit:

 Se caută cazare;

 Se caută transport;

 Se rezervă întreg pachetul;

 Se vinde pachetul, prin realizarea plății.

 Să se implementeze modulul care realizează vânzarea de pachete 

turistice.



Template Method - structură



Template Method– participanți

 Template – PachetTuristic – clasa abstractă care implementează metoda
template și anunță celelalte metode, care vor fi folosite în cadrul metodei 

template.

 ConcreteTemplate – PachetCazare, PachetTransport, PachetCazareTransport –
clasele concrete care vor implementa metodele abstracte, determinând astfel 

modul de realizare a template-ului.



Template Method - implementare

 În clasa abstractă, metoda template se declară finală, astfel încât să nu poată fi 

suprascrisă.

 În cadrul claselor concrete sunt implementate doar metodele folosite în metoda 

template.



Template Method - utilizări

 Atunci când modul de procesare sau de rezolvare a unei probleme 
urmează un număr finit și cunoscut de pași.

 Backtracking



Template Method – corelații

 Factory – avem o familie de obiecte.



Memento - nume

 Folosit atunci când se dorește salvarea anumitor stări pentru obiectele unei clase.

 Permite salvarea și revenirea la stările salvate ori de câte ori acest lucru este dorit.

 Backup.



Memento - problemă

 Pachetele din oferta agenției își modifică des prețul, în funcție de ofertele 

zilei sau de cererea din acea zi pentru pachete turistice.

 Agenția dorește implementarea unui modul prin care aceste prețuri să fie 

salvate, astfel încât să fie permisă revenirea la un anumit preț folosit 

anterior.

 Să se implementeze acest modul



Memento - structură



Memento – participanți

 Memento – MementoPachetTuristic – clasa care gestionează starea internă a 

obiectului. Clasa care realizează imaginile sau stările intermediare.

 Originator – PachetTuristic – Clasa care are obiecte pentru care se vor salva stări 
intermediare. Salvarea stărilor se realizează în cadrul acestei clase.

 CareTaker – ManagerPachete – Clasa care gestionează obiectele de tip Memento.



Memento - implementare

 Clasa Memento poate fi una externă și se ocupă de atributele pentru care trebuie 

realizată imaginea intermediară.

 Deoarece această clasă este folosită doar de către obiectele de tip PachetTuristic, 

clasa Memento poate fi inclusă în cadrul clasei PachetTuristic.



Memento - utilizări

 Salvarea fișierelor

 Realizarea de backup-uri.



Memento – corelații

 Command - Pentru revenirea la stările anterioare.



Recapitulare

 Design pattern-uri Creaționale:

 Singleton – se poate crea o singură instanță pentru o clasă, are constructorul privat;

 Factory – crează obiecte dintr-o familie de clase. Simple Factory, Factory Method, Abstract Factory;

 Builder – ajută la crearea obiectelor complexe cu foarte multe atribute;

 Prototype – folosit atunci când crearea unui obiect consumă foarte multe resurse. Se creează un 
prototip și este folosit pentru clonare.



Recapitulare

 Design pattern-uri Structurale:

 Adapter – adaptează un framework, astfel încât să lucreze cu un alt framework. Nu adaugă 
funcționalitate;

 Facade – simplifică lucrul cu framework-uri complexe;

 Decorator – adaugă noi funcționalități la run-time;

 Composite – folosit pentru crearea și gestiunea ierarhiilor;

 Flyweight – gestionează eficient obiectele pentru o utilizare optimă a memoriei;

 Proxy – controlarea comportamentului și impunerea de condiții;



Recapitulare

 Design pattern-uri Comportamentale:

 Strategy – schimbă la run-time metoda apelată;

 Observer – când un subiect își schimbă starea – n observatori sunt notificați;

 Chain of Responsability – se formează un lanț pentru rezolvarea unei probleme. În cazul în care o 

verigă a lanțului nu poate rezolva problema, apelează la veriga succesoare;

 State – schimbă comportamentul pe baza stării în care se află obiectul;

 Command – gestiunea de comenzi aplicate asupra obiectelor;

 Template Method – pentru gestiunea unui pattern de pași;

 Memento – salvarea și gestiunea stărilor anterioare ale obiectului;



Behavioral Design Patterns


