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Bevezetés 

Projekt definíció 

Az alapvető algoritmusok adatszerkezetek és a hozzájuk tartozó algoritmusok ismerete 

elengedhetetlen a programozók számára. Ha implementálásukkal nem is, de 

működésükkel és használatukkal érdemes tisztában lenni, hiszen ezek segítségével az 

ember időt spórolhat, mikor saját projektjén dolgozik, mivel rögtön tudja, hogy az adott 

probléma megoldásához fel tud használni egy adott adatszerkezetet. 

 

A program lényege, hogy vizuálisan szemlélteti az adatszerkezetek működését, ehhez 

első lépésben az implementálásukra volt szükség. Mivel a különböző műveleteket 

bemutató animáció lényegesen lassabbak mint maga az algoritmus, így nem volt elég, 

hogy egy adott esemény bekövetkezésekor azonnal látható a 3D-s reprezentálása, hanem 

ezeket el kellett tárolni és sorban, egymás után lejátszani. 

 

A dokumentáció során elő fog jönni néhány kifejezés, melyek a program fejlesztése 

során létrehozott elemek megnevezésére szolgálnak: 

1.1.1. Demó: az egyes adatszerkezeteket bemutató szimuláció. A felhasználónak 

lehetősége van különböző algoritmusok működésének megnézésére, 

amelyek 3D-san vannak bemutatva. 

1.1.2. Adatszerkezet típus: 8 darab adatszerkezet működését lehet megnézni: 

 láncolt lista 

 ciklikus kétirányú láncolt lista 

 sor 

 prioritásos sor 

 verem 

 bináris kereső fa 

 kupac 

 AVL fa 

1.1.3. Adatszerkezet altípus: prioritásos sor esetén 2 altípus is van: 

 rendezett 

 rendezetlen 

1.1.4. Animációs elem: egy rövid „jelenet”, ami lehet mozgás, színváltás, vagy 

akár szöveg megjelenítés 
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1.1.5. Animáció: egy algoritmus bemutatására szolgáló animációs elemek 

sorozata 

1.1.6. Algoritmus lépés: az algoritmus során egy adott művelet, például 2 csúcs 

összehasonlítása. 

 

Technológiai háttér 

1.1.1. Unity 

A Unity egy játékmotor, mely az úgy nevezett Unity Editor kezelőfelület segítségével 

könnyíti meg a játék fejlesztők dolgát. Itt könnyen lehet új projekteket létrehozni, 

tesztelni az elkészült játékokat, valamint kezelni a játékot. Azok az emberek is könnyedén 

tudnak egyszerűbb játékot létrehozni akik nem értenek a programozáshoz, hiszen az a 

része csak az úgy nevezett script-ek írásához kell. 

Akik még nem találkoztak a Unity-vel, azok a hivatalos honlapon található betanító 

videók segítségével gyorsan megismerkedhetnek vele. Itt minden elemmel lehet 

foglalkozni és a kezdődőktől kezdve a tapasztaltabbakig mindenkinek tud új dolgot 

nyújtani. Ezen kívül a kész program forráskódjának tanulmányozása is jó tanulás azok 

számára, akik már kicsit foglalkoztak a játékmotorral, hiszen sok olyan elemet tartalmaz, 

amiket máshol is fel lehet használni. További jó lehetőség a Unity-s képességek 

fejlesztésére, ha kész programok forrás kódját 

 

1.1.2. Mono 

A Unity script-jeit 3 nyelven lehet elkészíteni: C#, JavaScript és Boo. A C# esetén 

érdekesség, hogy nem a .Net keretrendszert, hanem az úgy nevezett Mono-t használja. Ez 

lényegében ugyanazt tudja mint a .Net, ám azzal ellentétben nyílt forráskódú és támogatja 

a Mac, illetve Linux környezeteket is. Az előbbi miatt igen fontos, hogy a Unity ezt 

használja, mivel Windows mellett Mac-en lehet még játékokat fejleszteni (Linux-ra még 

hivatalos verzió nincs). Az egyetlen hátránya, hogy Unity esetén a .Net 2.0-nak megfelelő 

verziójú Mono-t használ, így sok fontos és hasznos funkcióval nem rendelkezik, mint 

például a Tuple típussal vagy a ?. operátorral. 
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Felhasználói dokumentáció 

Rendszerkövetelmények 

Mivel a program Unity-ben készült, ezért a rendszerkövetelményei megegyeznek a 

játékmotor hivatalos oldalán (https://unity3d.com/) feltüntetett, asztali környezetek 

esetén megadott Unity-s játékok futtatásának feltételeivel: 

1. Operációs rendszer: Windows 7 Service Pack 1+, Max OS X 10.9+, Ubuntu 

12.04+, SteamOS+ 

2. Videókártya: DirectX 9 vagy DirectX 11 

3. Merevlemez: 50 Mb szabad hely 

 

A program telepítése és konfigurálása 

A program futtatásához nincsenek különösebb előfeltételek, csak a főmappát kell a 

merevlemezre másolni. Ez minden esetben tartalmaz egy Data mappát, amiben a 

különböző erőforrások, szükséges könyvtárak és lefordított modellek (asset-ek) 

találhatóak. Emellett a program van Windows (FE.exe) és Linux (FE.x86_64) esetén, míg 

Mac-nél az FE.app\Contents\MacOS mappában található (FE). A program indításakor 

egy konfigurációs ablak fog elindulni, ahol ki lehet választani a „Graphics” fülön, hogy 

milyen legyen a képernyő felbontása, teljes képernyős vagy ablakos módban induljon, a 

grafika minőségét, illetve több monitor esetén azt, hogy melyiken induljon el. Emellett 

még van egy Input fül is, ám ennél a programnál nincs jelentősége az itt állítható 

billentyűzet kiosztásnak, így ezzel nem kell foglalkozni. 

 

1. ábra: konfigurációs ablak 
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A program használata 

A program azon embereknek készült, akik számára az adatszerkezetek fogalma új, és 

a program segítségével szeretnék gyorsan és érthetően megtanulni működésüket, 

használatukat. Ennek következtében minimális háttértudásra van csak szükség hozzá, az 

alapvető kifejezések ismerete elegendő a megértéséhez, úgy mint gráf csúcs, pointer 

illetve a primitív típusok. 

 

A navigáció egyszerű és könnyen megérthető, a program bármely pontjára néhány 

lépésben el lehet jutni. Ezen kívül egyszerre mindig maximum egy dialógus ablak van 

megnyitva, ezzel is egyszerűsítve, gyorsítva a használatot. 

 

Az alábbi ábrán a felhasználói esetek láthatóak, mely jól szemlélteti, miképp lehet 

használni a programot: 

 

2. ábra: use-case diagram 
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Nyelv választás és váltás 

A programban kettő nyelv található, angol és magyar. Ezek minden szövegre kihatnak, 

így a különböző UI elemeken (gombok, feliratok) levő szövegekre, valamint az 

animációkat elmagyarázó kísérő szövegekre is. 

 

A program indulásakor, először a nyelv választó dialógus ablak jelenik meg, amin 2 

gomb található, angol, illetve magyar feliratokkal. Itt minden indítás esetén kötelező 

választani egy nyelvet, majd ez után lehet folytatni csak. 

 

Az alábbi ábrán látható a nyelvválasztó dialógus ablak, ami a felhasználót fogadja 

indítás során: 

 

3. ábra: nyelv választó panel 

 

Ha megtörtént a kötelező nyelv választás, azután is van lehetőség változtatni rajta. A 

következő dialógus már a főmenü, ahol a bal alsó sarokban levő gomb segítségével tudja 

a felhasználó megváltoztatni a nyelvet. Mivel csak angol és magyar van, így a 

gombnyomás azonnal nyelv váltást is eredményez, az éppen nem aktív nyelvre, tehát 

nincs szükség az összes lehetséges nyelv felsorolásából kiválasztani, a felhasználó által 

kívántat használatra. 

 

A lenti ábrán a pirossal bekeretezve látható a nyelv váltásra szolgáló gomb: 
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4. ábra: nyelv váltás kiemelve a főmenüben 

 

Mint látható a képen, épp a magyar nyelv van beállítva, így értelem szerűen a „Nyelv 

váltás” feliratú, gomb megnyomásával angolra váltana a program nyelve. 

 

Főmenü 

Az előző ábrán (3.) látható a főmenü. Ennek 3 fő része van: 

1. Demó gombok: a 2 oszlopba rendezett, összesen 8 darab gomb, melyekkel a 

rajtuk feltüntetett adatszerkezet demóját lehet indítani, amely esetben először 

majd a beállításokat kell első lépésben megcsinálni (például típus választás). 

2. Nyelv váltás gomb: az előző pontban már bemutatott, bal alsó sarokba 

elhelyezkedő gomb, mellyel a program nyelvét lehet megváltoztatni. 

3. Kilépés gomb: a jobb alsó sarokban levő gomb, mellyel le lehet állítani a 

program futását. 

 

Altípus kiválasztás 

Az altípus kiválasztására szolgáló dialógus ablak egyedül akkor jön elő, amikor a 

főmenüben a prioritásos sort választjuk. Erre azért van szükség, mivel az említett 

adatszerkezetnek 2 típusa is van, rendezett, illetve rendezetlen. Magának az ablaknak 3 

része van: 
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1. Szöveg: leírja mit is kell tenni a dialógus ablakon, azaz ki kell választani milyen típusú 

legyen a prioritásos sor. 

2. Rendezett Prioritásos Sor gomb: ebben az esetben rendezett lesz a sor, azaz a sorba 

behelyezett elemek rendezve kerülnek be. 

3. Rendezetlen Prioritásos Sor gomb: itt értelemszerűen rendezetlen lesz a sor, vagyis 

az elemek nem lesznek rendezve berakáskor, abban a sorrendben maradnak, ahogy 

bekerültek. 

 

Az alábbi ábrán látható az altípus kiválasztására szolgáló dialógus ablak, prioritásos 

sor esetén: 

 

5. ábra: priorításos sor altípus választó panele 

 

Típus kiválasztás 

Ha a főmenüben kiválasztunk egyet a 8 adatszerkezet közül, akkor első lépésben feljön 

egy dialógus ablak. Az ablaknak 3 fontos része van: 

1. Szöveg: ez nyújt információt arról, hogy ki kell választani egy típust, ami majd az 

adott adatszerkezetben lesz tárolva. 

2. Lenyitható lista: az ebben tárolt típusok közül lehet választani. Ezek a típusok minden 

adatszerkezet esetén ugyan azok: egész szám (Integer), tort szám (Double), logikai 

érték (Boolean), karakter (Character), illetve szöveg (String). 

3. Gomb: a kiválasztott típussal elindítja a demót. 

 

A kiválasztott típusnak fontos szerepe van, hiszen az adott adatszerkezetbe csak ilyen 

elemeket lehet belerakni, ha mással próbálkozik a felhasználó, akkor hibaüzenetet kap. 
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A lenti képen látható a típus választó dialógus ablak láncolt lista esetén: 

 

6. ábra: adatszerkezet elem típus választó panel 

 

A különböző adatszerkezeteknél mindig ugyanez a típus választó dialógus ablak 

jelenik meg indítás esetén, az egyetlen különbség köztük a megjelenített szöveg, azon 

belül is értelemszerűen az adatszerkezet neve. 

 

Segéd panel és tippek 

A főmenüből, illetve a demók közben is elérhető 1-1 segédlet. Ezekben a használathoz 

van leírás, melyek segítségével a felhasználó könynen eligazodhat a program 

működésében ha valami nem lenne világos (például gyorsbillentyűk). A másik ilyen 

segéd elem a tippek (tooltip), amely gombok fölé állva jön elő. Ezeken rövid leírás 

található arról, mire is való az adott gomb. Az alábbi ábrán a panelre látható példa 

rendezett priorításos sor esetén: 

 

7. ábra: Segéd panel 
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Demó felület 

Típus választás után lehet kezdeni a kiválasztott adatszerkezet tanulmányozását, az 

úgy nevezett demó módban. Ennek négy része van, ami minden esetben része az adott 

demónak: 

1. Parancs gombok: a képernyő jobb oldalán találhatóak az adatszerkezet típusától 

függően változó számú gombok, melyek segítségével ki lehet adni az utasítást az 

adatszerkezetnek, például helyezzen be egy új elemet, keressen meg egy elemet, 

stb. Az oszlop alján minden esetben a demóból való kilépés gombja van, ezzel 

lehet visszatérni a főmenübe. 

2. Animációs terület: az egész képernyő, itt láthatóak az animációkon keresztül 

bemutatott algoritmusok működése. 

3. Érték láthatóság kapcsoló: a bal alsó sarokban levő jelölőnégyzet segítségével 

lehet beállítani, hogy látható legyenek-e a csúcsokon az általuk tárolt értékek. 

4. Segédlet menü: a bal alsó sarokban levő gomb (rajta egy ’i’ karakter) segítségével 

nyitható meg az adott demóhoz tartozó segéd menü. 

 

Egy általános demóra, a lenti képen látható példa, pirossal jelölve a gomb sávot, ahol 

jól látszik alul, elkülönülve a kilépés gomb. Kékkel jelölve látható az értékek láthatóságát 

állító jelölőnégyzet, valamint alatta zöld négyzetben a segédlet menü megnyitásához 

szükséges gomb. A képernyő közepén az adott adatszerkezet (bináris kereső fa) jelenlegi 

állapotában: 

 

8. ábra: demó gomb sávja a binárisk kereső fa esetén 
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Valamint az alábbi ábrán ugyanez a gomb oszlop látható kinagyítva: 

 

9. ábra: Bináris  keresőfa esetén a gomb oszlop 

Ezeken kívül még 2 olyan elemmel lehet találkozni egyes demóknál, melyek olyan 

értelemben állandóak, hogy amíg a felhasználó nem lép vissza a főmenübe, folyamatosan 

látszódnak: 

1. Számláló panel: az adott adatszerkezetben jelenleg tárolt elemek száma 

2. Tartalom megjelenítő panel: a tárolt elemekhez nyújt olyan segéd információt, 

melyre az animáció önmagában nem képes, például prioritásos sor esetén jelzi, 

hogy az elemek egy tömbben vannak tárolva. 

 

Az alábbi ábrán látható ez a két elem, pirossal jelölve a számláló panel, míg kékkel a 

tartalom megjelenítő panel prioritásos sor esetén: 



12 

 

 

10. ábra: számláló panel (piros) és tartalom megjelenító panel (kék) rendezett priorításos sor esetén 

 

Az állandó elemeken kívül vannak még dinamikusak is, melyek az animációkhoz 

nyújtanak információkat, segítséget: 

1. Beviteli panel: amikor a programnak szüksége van egy értékre új elem 

hozzáadásához, elem törléséhez vagy kereséséhez, akkor ezen keresztül lehet 

beadni neki. 4 része van: 

1. Szöveg: leírja mihez kell az adat 

2. Beviteli mező: ide kell megadni az értéket ami az adott művelethez kell 

3. Gomb: a művelet végrehajtása 

4. Hiba üzenet: a gomb alatti terület, amikor valami probléma van a megadott 

értékkel (például nem egyezik a kiválasztott típussal), akkor ide kerül a 

hibaüzenet. 

 

11. ábra: rossz típus megadása esetén megjelenő hiba 
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2. Információs panel: animáció során ezen lesznek kiírva az algoritmus éppen 

megjelenített lépése, például az adott elem helyének megtalálása. Ez a képernyő 

alján helyezkedik el, a kilépés gombbal egy szinten. 

 

12. ábra: információs panel 

 

3. Felsorolás panel: az információs panelhez hasonló mind működésben, mind 

elhelyezkedésben, az egyetlen különbség, hogy ez nagyobb, mivel nagyobb 

információ mennyiség kerül rá. Ennek akkor van haszna, mikor például bináris 

fa esetén a bejárásból kapott elem sorrendet jeleníti meg a program. 

 

13. ábra: felsorolás panel 

 

4. Csúcs panel: ha kurzorral kijelölünk egy csúcsot reprezentáló kockát, akkor egy 

kis panel jelenik meg alul középen, melyben az adott csúcsban tárolt érték látható. 

Ez a panel egészen addig a képernyőn marad, amíg a felhasználó nem klikkel 

valahova, vagy nem indít animációt. 

 

14. ábra: csúcs panel 

 

5. Pointer panel: a csúcs panelhez hasonlóan működik, ebben az esetben a 

pointereket szimbolizáló nyilakat kell kijelölni. Ez és a csúcs panel egy időben 

nem lehet megjelenítve. Ekkor szintén alul középen megjelenik egy panel 3 

adattal: 

1. Kiinduló csúcs: azon csúcs értéke, amely tárolja a pointert, a vizuális 

megjelenésben, innen indul a nyíl. 

2. Mutatott csúcs: az a csúcs amire mutat a pointer, az animációban ide mutat 

a nyíl. 
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3. Leírás: speciális pointer esetén ide kerül az információ, például a pointer fej 

elemre, gyökér elemre mutat. 

 

15. ábra: pointer panel 

Kamerairányítás 

A demók során az egyes adatszerkezetek hamar olyan sok elemet kaphatnak, hogy 

nem lehet kirajzolni őket a képernyőre. Emiatt a felhasználónak lehetősége van mozgatni 

a kamerát, hogy átállítsa úgy, hogy minden elem látszódjon, vagy épp ellenkezőleg, és 

egy adott elemre, vagy elemcsoportra fókuszáljon. 

A kamera mozgatása az egér segítségével történik. Le kell nyomni a képernyőn bárhol 

a bal egérgombot (kivéve UI elem fölött) majd felengedés nélkül elmozdítjuk a kurzort 

valamelyik irányba. Két féle mozgás van: 

1. Horizontális: ha balra vagy jobbra mozgatja a felhasználó a kurzort (lenyomott 

állapotban), akkor az adott irányba fog elmozdulni a kamera. 

2. Vertikális: ez való a zoom-olásra, ha felfele mozog a kurzor a képernyőn, akkor 

a kamera előre fele halad, közelít az elemek felé. Lefelé mozgatva épp az 

ellenkezője történik, távolodni fog az adatszerkezettől. 

 

A két mozgás nem zárja ki egymást, egy időben is használhatóak. Ha például a 

képernyő közepéről indítjuk a kurzort és a jobb felső sarokba mozgatjuk, akkor a kamera 

közelíteni fog az az elemek felé, de közben jobbra is elmozdul. 

A sebességet is lehet irányítani, minél messzebb mozgatjuk a kurzort a kezdeti 

pozíciójától, annál gyorsabb lesz a mozgás. 

A kamera egészen addig fog mozogni az adott irányba, amíg a felhasználó fel nem 

engedi a lenyomott (bal) egérgombot. 
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Gyorsbillentyűk 

A demók során lehetőség van gyorsbillentyűk használatára. Ezeknek 4 típusa van: 

1. Műveleti: a különböző műveleteket, amiknek bemutatását a jobb oldalon levő 

gombok segítségével lehet elindítani, lehetőség van gyorsbillentyűkkel is 

használni. Ehhez a Ctrl és egy funkció gombot kell egyszerre lenyomni. A 

funkció gomb attól függ, melyik műveletet adnánk ki, meg kell nézni, hogy a 

gombok között fentről hányadik az adott algoritmust bemutató, és az ehhez 

tartozó funkció gomb kell. Például, ha az első gombon jelzett utasítást akarjuk 

végrehajtani, akkor a Ctrl + F1 kombináció kell (ez minden esetben az új elem 

felvétele az adott adatszerkezetbe). Fontos megjegyezni, hogy a kilépés gomb 

nem tartozik ide, annak másik gyorsbillentyűje van. 

2. Kamera: a kamerát tetszőleges helyre el lehet mozgatni, ennek következtében 

lehetséges, hogy a kezdő állapotába való visszamozgatás túl sok időt venne 

igénybe, esetleg nem tudni merre kell mozgatni. Ennek megoldására van egy 

gyors megoldás, a Ctrl + jobb egérgomb kombináció, amely azonnal 

visszaállítja a kamerát a kezdő pozícióba, ahonnan az egész demó indulásakor 

is volt. 

3. Elfogadás: a beviteli panelen levő gomb funkciójával egyenértékű a szerepe, 

azaz például ha megadtuk új elem berakásakor az értéket, elég ezt használni. 

Ebben az esetben az Enter gomb lenyomására van szükség. 

4. Kilépés: az előző két típustól eltérően, ennél a gyorsbillentyűnél nincs szükség 

a Ctrl billentyűre, elegendő az Esc-et megnyomni. Továbbá fontos különbség, 

hogy míg a másik három használata animáció közben nem lehetséges, addig 

ennek funkcióját bármikor elérhetjük, például, ha éppen rendeződnek az 

elemek, de nem fejeződtek még be, akkor az Esc lenyomásával 

visszaléphetünk a főmenübe. Ezen kívül a beviteli panel bezárásához, például 

téves megnyitás esetén is ezt kell használni, erre más módszer nincs is. 

 

Érdemes még megjegyezni, hogy ezek csak a demók közben használhatóak, hiába 

próbálna meg a felhasználó Esc-el kilépni a főmenüben az egész programból, ott nem fog 

működni, ahogy az se, hogy például Ctrl + F1 kombinációval elindítsa a sorban első 

adatszerkezet demóját. 
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 Animációs elemek 

Az egyes algoritmusok bemutatásakor látható animáció, különböző animációs elemek 

folytonos lejátszásából áll össze. Ezek különböző típusúak lehetnek, de közös 

jellemzőjük, hogy színezésekkel, mozgatásokkal, illetve szöveges információ nyújtással 

dolgoznak. Az alábbi animációs elemekkel lehet találkozni a programban: 

1. Csúcs ellenőrzés: egy adatszerkezethez tartozó műveletben az egyik 

legegyszerűbb művelet, hogy megvizsgálunk egy adott csúcsot. Ennek a 

vizuális megjelenítése egyszerűen annyi, hogy sárgán felvillan az adott csúcs, 

majd ha tartozik hozzá, akkor a belőle kiinduló pointer és az információs 

panelben megjelenik az adott vizsgálathoz tartozó eredmény. 

Az alábbi ábrán az látható, amint egy egyszerű láncolt listában olyan csúcsot 

keres az algoritmus, ami az 5-öt tárolja magában, jelenleg a listában levő öt 

elemből a harmadikat vizsgálja, ami a 2, tehát információként jelzi, hogy nem 

egyezik a keresett értékkel. 

 

16. ábra: csúcs ellenőrzés példa 

 

2. Csúcs helye megtalálva: új elem beszúrása esetén abban az esetben ha 

megtalálja az algoritmus az új csúcs helyét az adatszerkezetben, egy átlátszó, 

zöld kocka test villan fel néhányszor az új elem helyén, és az információs 

panelben jelzi, hogy megtalálta az algoritmus az új elem helyét. Ezt követően 

oda is mozog az új elem, mely már megjelent a képernyő bal felső sarkában, 

ám nincs még betéve az adatszerkezetbe. A lenti példában látható pirossal 

bekeretezve a helyet jelölő zöld négyzet amint épp felvillan egy bináris fában. 
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17. ábra: beszúrandó csúcs helyének megtalálására példa 

 

3. Keresett csúcs megtalálva: a sikeres keresés műveletek esetén lehet ezzel az 

animációs elemmel találkozni, mikor a megtalált elem zölden villan párat, 

valamint az információs panelbe kiírja, hogy sikeres volt a keresés. Az ábrán 

látható, amikor egy bináris fában keresi a felhasználó a 10-es értéket, amit az 

algoritmus megi s talál a gyökér jobb gyerekében. 

 

18. ábra: keresett csúcs megtalálására példa 

 

4. Keresett csúcs nem található: a csúcs megtalálás párja, amikor nem található 

egy elem egy adott adatszerkezetben. Ebben az esetben a csúcs helyének 

megtalálásakor látható átlátszó csúcs villan fel, azzal a különbséggel, hogy ez 
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piros. Ez azon a helyen történik, ahol a keresett értéknek lennie kéne, vagy 

amely irányba tovább kéne haladni, hogy megtalálja az algoritmus. Ezen kívül 

szintén jelzi az információs panelben, hogy az adott értéket nem sikerült 

megtalálni. Az alábbi példán az látható amint egy bináris fában a 0-t keresi az 

algoritmus, ám nincs benne, ezért éppen villog a pirossal bekeretezett piros 

kocka test. 

 

19. ábra: nem talált csúcsra példa 

 

5. Eltávolítandó csúcs megtalálva: az egyszerű csúcs eltávolítás esetén, ha az 

adott érték megtalálható az adatszerkezetben, pirosan villan fel az eltávolítandó 

csúcs, és jelzi a keresés sikerességet az információs panelben is, majd törli a 

kocka testet. A lenti példán látható, amint az algoritmus sikeresen megtalálta a 

keresett 11-es értéket egy bináris fa levél csúcsában, és ezt piros villogással 

jelzi. 
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20. ábra: eltávolítandó csúcs megtalálására példa 

 

6. Csúcs törlése: az egyik legegyszerűbb animáció, a törlendő csúcs egyszerűen 

eltűnik az adatszerkezetből. Ezután demótól függően frissítve lesz a maradék 

csúcs, illetve azok a pointerek, amelyek a törölt csúcsba mutattak. 

 

7. Méret változás: azoknál az adatszerkezeteknél, ahol tárolva van a méret, új 

elem felvételekor, vagy tárolt elem törlésekor a változást a számláló panelen 

lehet látni, amint az pirosan villog és megváltozik a benne levő érték (az 

adatszerkezet mérete). Az alábbi ábrán látható amint egy méret változást jelez 

a program, mivel egy egyszerű láncol listába bekerült a 7. elem. 

 

21. ábra: méret változásra példa 
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8. Pointer változás: amikor egy pointer kiinduló vagy mutatott csúcsa 

megváltozik, akkor a pointert reprezentáló nyíl pozíciója, iránya vagy mérete 

is változik. Ezt általában egy rendezés követi, aminek következtében a nyíl 

elnyeri végső alakját. Az alábbi ábrán az látható, amint egy egyszerű láncolt 

listába beszúrjuk a második elemet, ekkor 2 pointer is változik. Az első a fej 

elemre mutató, ami eddig a már meglevő csúcsra mutatott (fehér kocka test), 

ám az új elem (kék kocka test) behelyezésével már arra fog. A másik az új elem 

(kék kocka test) következő csúcsra mutató pointere, ami a létrejöttekor nem 

mutatott semmire, ám amin be lett helyezve a listába, az utoljára behelyezett 

csúcsra (fehér kocka test) fog mutatni. 

 

22. ábra: pointer változásra példa 

 

9. Csúcsok összehasonlítása és süllyesztése: ez a speciális animációs elem a 

kupac esetén látható, amikor egy új elem bekerül, vagy egy elem törlése után 

új csúcs lesz. Ilyen esetben az egyik összehasonlítandó csúcs piros lesz, míg a 

másik, egy alatta levő kék, és az információs panelben látható, hogy szükség 

van-e cserére. Ha igen, abban az esetben következő lépésként a két csúcs 

kicserélődik. Az alábbi példában az látható, hogy a piros csúcs értéke a 10, ami 

nagyobb mint a kék csúcs értéke, azaz a 2, tehát cserélni kell majd őket. 
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23. ábra: csúcsok összehasonlítására példa 

 

10. Új maximum csúcs megtalálva: szintén egy speciális eset, amely a rendezetlen 

prioritásos sor esetén jön elő, azon belül is, amikor a program a maximális 

elemet keresi, és e közben bejárja a teljes adatszerkezetet, feljegyezve az 

aktuális legnagyobb értéket, amit folyamatosan megjelenít az információs 

panelen, valamint kékkel jelöli azt a csúcsot, amelyik tárolja az adott értéket. 

Ha a csúcs vizsgálat (1. animációs elem) talál egy nagyobb értéket, akkor átvált 

arra. A lenti képen látható, hogy éppen az első csúcs tárolja a jelenlegi 

maximális értéket, az 5-öt, és éppen a 3. csúcsot vizsgálja. Ha ennek értéke 

nagyobb lesz mint az 5-öt, akkor innentől kezdve ez a kocka test lesz kék 

színnel jelölve, valamint az ő általa tárolt érték lesz kiírva az információs 

panelre. 

 

24. ábra: átmeneti maximum csúcsra példa 
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11. Vizsgált csúcs kisebb / nagyobb: bináris fák esetén, amikor vagy beszúrás 

történik, vagy egy adott érték keresése, akkor a sikertelen csúcs ellenőrzés után 

2 irányba mehet tovább a bejárás, jobbra vagy balra. Ezt jelzi az alábbi 

animációs elem, a sima csúcs ellenőrzéshez hasonlóan. Kiírja az információs 

panelre mi lesz a következő lépés, valamint az éppen vizsgált csúcsot sárga 

villogással jelöli, majd a megfelelő irányba mutató nyilat is. Az alábbi ábrán 

látható, hogy éppen a gyökér csúcs jobb gyerekét ellenőrzi, aminek értéke a 10 

és ez kisebb mint a keresett érték, a 100, azaz a jobb gyerekét kell következő 

lépésben megvizsgálni. 

 

25. ábra: bináris fában történő csúcs vizsgálatra példa 

 

12. Új részfa gyökér csúcs megtalálva: bináris fáknál törlés esetén fordulhat elő, 

hogy közbenső csúcs lesz törölve. Ebben az esetben miután jelezte a program, 

melyik csúcsot kell eltávolítani, sárga villogással megmutatja, melyik csúcs 

fog a helyére kerülni utána, illetve az információs panelbe kiírja annak értékét. 

Az alábbi példában a sárgával jelölt kocka testben tárolt érték, azaz a 100 kerül 

majd a törlendő elem helyére. 
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26. ábra: új részfa gyökér csúcs megtalálására példa 

 

13. Új részfa gyökér csúcs beállítása: az előző animációs elem párja, rögtön azt 

követően következik be. Az előzőleg sárgával jelzett csúcs most is sárga 

színnel felvillan néhányszor, ezután kéken villog a csúcs, ami tartalmazza a 

törlendő értéket. Eközben végig olvasható az információs panelen, hogy mi is 

történik, azaz az első csúcs (sárga) értékét átmásolja a másodikba (kék). A lenti 

ábrán látható, amint a kékkel jelölt kocka test által reprezentált csúcs a 100-at 

tartalmazza, ami a törlendő érték, és ennek helyére másolódik be az új érték, a 

200, melynek a tároló csúcsát előzőleg már jelezte a program sárga villogással. 

 

27. ábra: új részfa gyökér csúcs beállítására példa 
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14. Csúcs sorba tétele: a bináris fa szintfolytonos bejárása esetén azok a csúcsok, 

amelyek még nem kerültek bejárásra, de már „találkozott” velük az algoritmus, 

szürke színnel lesznek jelölve. A folytatásban ezeknek a színe mindenképp 

változni fog. A lenti példában a pirossal bekeretezett kocka test egy ilyen elem, 

látszódik, hogy a felsorolási panelben 5 érték van, pontosan annyi mint ahány 

világos kék csúcs, azaz a szürke még nem került kiírásra. 

 

28. ábra: csúcs sorba tételére példa 

 

15. Csúcs bejárva: a csúcs sorba tételénél említve volt, hogy a szürke csúcsok 

világoskékké válnak majd, ez a lépés a csúcs bejárása animációs elem. Ebben 

az esetben már megtörtént az adott csúcs feldolgozása, utána már nem 

foglalkozik vele az algoritmus és meg van a sorban a végleges helye. Az alábbi 

példában látható, hogy 4 kék kocka test van, és ugyanennyi érték van kiírva a 

felsorolási panelen. 

 

29. ábra: csúcs bejárására példa 
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16. Egygyerekes csúcs törlése: bináris fák esetén olyan csúcs törlése esetén, 

amelyből csak egy másik csúcs vezet ki lefele (azaz 1 gyerek van) törlés esetén 

a törlendő kocka test pirossal van jelölve és a hozzá tartozó, alatta levő elemek 

(a részfája) sárgával. Amint a pirossal jelölt kocka test törölve lett, a sárga 

elemek felmozognak a helyére. Az alábbi ábrán látható, amint a teljes fa jobb 

részfájának gyökér csúcsa lesz törölve, így a sárgával jelzett csúcsok feljebb 

fognak mozogni a törlés után. 

 

30. ábra: egygyerekes csúcs törlésére példa 

 

17. Leghosszabb út: bináris fák esetében a magasság lekérdezésekor a program 

folyamatosan jelzi, hogy az algoritmus adott állapotában melyik utat tartja a 

leghosszabbnak. Ezeket az átmeneti állapotokat zöld színnel jelzi, így 

kezdetben 1 zöld kocka test lesz, majd mire véget ér az algoritmus megtalálja 

a leghosszabbat. A példában látható, hogy egy ilyen átmeneti állapoton áll az 

algoritmus, hiszen a zölddel jelzett út 3 elemből áll, míg a jobb oldalon 

látszódik, hogy lenne 4 hosszú is. 

 

31. ábra: átmeneti leghosszabb útra példa 
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18. Magasság: az előző animációs elemhez szorosan kapcsolódik. Amint a 

leghosszabb utak közül megvan az egész fában a leghosszabb, azaz a 

magasság, az utolsó zöld út átvált pirosra, és az információs panelben kiírásra 

kerül az eredmény. A lenti példában látható, hogy az adott bináris fa esetében 

4 a magasság. 

 

32. ábra: magasság megtalálására példa 

 

19. Forgatás: az AVL fák esetén találkozhat a felhasználó ezzel az animációs 

elemmel. Ebben az esetben egy részfa lesz kijelölve, aminek gyökere kékkel, 

ez jelöli az éppen vizsgálta elemet, amelytől kezdve nézzük a részfát amiben 

forgatás lehetséges, míg a többi kocka test pirossal van jelölve. Ehhez az 

információs panelben szöveg nyújt információt, milyen típusú forgatásról is 

van szó, ha egyáltalán kell. Ezután az elemek elmozognak az új pozíciójukba, 

abban az esetben ha szükség volt forgatásra. Az alábbi képen látható egy példa 

arra az esetre, mikor plusz plusz forgatásra van szükség, így ezt a lépést egy 

átmozgatás fogja kísérni. 

 

33. ábra: forgatás jelzésére példa  



27 

 

Fejlesztői dokumentáció 

Felhasznált technológiák 

A program elkészítéséhez a Unity 3D keretrendszert használtam, illetve annak 

szerkesztő programját, a Unity Editort, ami letölthető a hivatlalos honlapról 

(https://unity3d.com/). Ennek segítségével könnyen elkészíthettem a programban 

használt UI elemeket (például a gombok, panelek, stb.), mivel a szerkesztő lehetőséget 

nyújt drag and drop módszerrel az elemek behúzására, majd a különböző paraméterek 

változtatását valós időben frissíti, így fordítás nélkül látható az eredmény, amely például 

a pozicionálásnál igen hasznosnak bizonyulnak. Ezen kívül egy debug verzió futtatására 

is lehetőség van, amelynek nagy előnye, hogy futás közben is lehetőség van a paraméterek 

módosítására, például a felhasznált scriptekben levő osztályok publikus mezőit is lehet 

futás közben változtatni, szintén nagy segítséget nyújtva a fejlesztésben, erre jó példa, 

hogy ezzel a módszerrel gyorsan megtalálható a megfelelő érték, mely az egyes 3D-s 

objektumok mozgatási sebességét reprezentálja. Az első ábrán látható a „Scene” nézet, 

ahol futtatás közben (debug módban) látható a program. 

 

34. ábra: Unity Editor Scene nézet ablak 

  

A második ábra a hierarchia, amiben az előre elkészített elemek találhatóak fa 

szerkezetben. Ide csak a bonyolultabb objektumok lett előre felvéve (például a panelek, 

ahol drag and drop módszerrel könnyen be lehetett állítani a UI elemek pozícióját), a 

felhasznált 3D-s objektumok nagy része scriptben lesz létrehozva. 
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35. ábra: Unity Editor hierarchia ablak 

 

Az utolsó ábrán az úgy nevezett „Inspector” látható, amin a hierarchiában kijelölt 

objektum paraméterei vannak (jelen esetben a típus váalsztón levő lenyíló lista). 
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36. ábra: Unity Editor Inspector ablak 

 

Tervezés 

A program elkülöníthető nézeti és model rétegekre, habár előbbinek jóval nagyobb a 

szerepe. A model réteggel az adatszerkezeteknél lehet találkozni, illetve a hozzájuk 

használt elemeknél, például a különböző csúcsok, szimulációs objektumok. Ezen kívül a 
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program felosztható különböző egységekre aszerint is, milyen feladatokat látnak el az 

egyes osztályok: 

1. Szimulációs típusok 

2. Lokalizáció 

3. UI kezelők 

4. Komplex kezelők 

5. Demók 

6. Egyéb osztályok 

 

Szimulációs típusok 

Saját típusok bevezetésére azért volt szükség, mivel a demók indításakor megadandó 

elem típus csak futási időben derül ki, így a factory design pattern segítségével kellett 

megoldani az adatszerkezetek paraméterezését, ebből kifolyólag az elemek típusa a típus 

hierarchiában legfelül levő típus, az object kellett, hogy legyen, ám ez túl sok 

hibalehetőséget jelentett volna, mivel minden C#-os osztály ebből származik. Ezáltal ha 

bekerülne az adatszerkezet típus választójába, mint választható típus akkor 

kontrolálhatatlanul lehetne bármilyen elemet belerakni. A SimulationObject 

bevezetésével egy, az object-hez hasonló ősosztályt kaptunk, ám mivel ez absztract, így 

nem lehet objektumot létrehozni belőlük, csak valamelyik belőle származtatott 

osztályból. Ezek az osztályok a szimulációs típusok, név szerint: 

1. SimulationInt (egész szám) 

2. SimulationDouble (tört szám) 

3. SimulationBool (logikai érték) 

4. SimulationChar (karakter) 

5. SimulationString (szöveg) 

 

A lenti ábrán látható a szimulációs típusok osztálydiagramja, valamint az 

ElemTypeString amiről később lesz szó. Csak a SimulationObject mezői és metódusai 

látható benne, a belőle származó osztályoknál ezek azonosok, azok közül majd egy lesz 

megmutatva. 
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37. ábra: szimulációs objektumok osztály diagram 

 

Ezek hasonlóan működnek, csak a bennük eltárolt érték különbözik. Mindegyiket létre 

lehet hozni paraméter nélküli, illetve az adott tárolt típusú paraméterrel is. Implicit 

konverzió van az osztály és az általuk reprezentált típusok között mind két irányba, az 

object-ből örökölt összehasonlító (CompareTo) és stringé alakító (ToString) metódusok 

felül lettek definiálva, valamint lehet szöveget illeszteni (Parse) és azt próbálni 

(TryParse). Ezek mindenhol ugyanúgy működnek, csak két speciális eset van. Az egyik 

a SimulationDouble, ahol Parse és TryParse esetén szükség van szám stílus, illetve 

CultureInfo megadására, hogy mindenképp, géptől függetlenül a ’,’ legyen az elválasztó 

szimbólum a szám egész, illetve tört része között. A másik a SimulationBool, ahol Parse 

és TryParse esetén lehetséges a „0” és „1” stringek megadása is, így ezeket külön le kellett 

kezelni, hogy a metódusok ne hibát dobjanak. A lenti ábrán látható a SimulationInt 

osztálydiagrammja példaként. Mindegyik szimulációs típusnak ugyanígy néz ki, csak a 

tárolt elem (_value) típusa különbözik. 

 

38. ábra: SimulationInt osztáldiagramm 

 



32 

 

A szimulációs típusok másik fontos része a típus „gyárak” (factory-k), melyek szerepe, 

hogy el tudják dönteni, és ha lehetséges, akkor létrehozzák az egyes szimulációs 

típusokat. Mindegyikhez tartozik 1-1 darab factory osztály (IntFactory, DoubleFactory, 

BoolFactory, CharFactory és StringFactory), melyek mind az ITypeFactory interface-ből 

származnak. Ez az interface biztosítja a használó osztályoknak, hogy minden esetben 

képes az adott factory ellenőrizni, hogy az adott érték elkészíthető-e, illetve ha igen, akkor 

el is tudja készíteni. Ehhez mindössze egy string-re van szükség, amit parse-olás 

segítségével tud elemezni, illetve felhasználni. Így azoknak az osztályoknak amelyek 

használják, egy egyszerű sémát alkalmazva képesek szimulációs objektumokat kezelni: 

 

A minta kódban az f függvény kap egy factory-t, amit a hívó specifikál, milyen típust 

is képes létrehozni, valamint egy string-et, amiból szeretnénk az adott factory-nak 

megfelelő értéket előállítani. Ehhez először egy ellenőrzést végez a program, hogy 

lehetséges, és ha igen, akkor létre is hozza. Ugyan ez az objektum SimulationObject-ként 

van deklarálva, ám az előzőleg bemutatott szimulációs típusok úgy lettek implementálva, 

hogy lehetséges legyen őket használni. 

 

A TypeFactory egy statikus osztály, amely egy ITypeFactory tömbben (Factories) 

tárol minden factory típusból egy-egy példányt és a CreateValue(String) metódusa 

segítségével, a kapott paraméter segítségével visszaadja azt a factory-t, amelyikre először 

teljesül, hogy a kapott típust reprezentáló string megfelelő, azaz a CanCreate(String) 

igazat ad vissza. 

 

Az adatszerkezetek modelljében, a factory-t nem kell minden egyes függvény híváskor 

megadni, hanem az adott objektum konstruálásakor kötelező megadni paraméterként, 

melyet osztály mezőként tárol, így onnantól kezdve folyamatosan ellenőrzi, hogy 

megfelelő típusokat kap-e. Ez lényegében a típus paraméterezést (generic) helyettesíti, 

melyre azért volt szükség mivel a Unity-ben a játékbeli objektumokat, az úgy nevezett 

MonoBehaviour osztályból származtatott saját osztályokkal lehet csak irányítani, ám 

public void f (ITypeFactory factory, string value) 

{ 

if (factory.CanCreateValue (value)) 

{ 

 SimulationObject obj = factory.Create (value); 

} 

} 
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ezeket nem a hagyományos módon kell megkonstruálni (azaz konstruktor meghívásával), 

mint komponenst lehet megadni őket, generikus paraméterként, így nincs lehetőség 

típussal paraméterezni őket. 

 

A típusokhoz tartozik még a statikus ElemTypeString osztály. Ez egy statikus 

metódust tartalmaz, a ToString(ElemType)-ot, amely egy ElemType típusú enum értéket 

vár és attól függően, hogy ez mi, visszaadja az adott szimulációs típus által reprezentált 

primitív típus nevét string-ként. Az ElemType-ban az összes létrehozott szimulációs 

elemnek van egy megfelelő érték. 

 

Lokalizáció 

A nyelv választást a TranslatableString nevű osztály statikus metódusaival és mezőivel 

lehet irányítani. Kezdetben be kell állítani egy nyelvet neki, ami alapértelmezetten a 

„None”, és amíg ez a beállította típus, addig nem lehet használni. Jelenleg csak 2 nyelv 

lehetséges, az angol és magyar, ám lehetőség van újak felvételére is, ami 4 egyszerű 

lépésben megtehető: 

1. a Language enum-ba fel kell venni egy új értéket; 

2. a GetCurrentCulture() metódusban, abban az esetben, ha az új nyelv van 

kiválasztva, vissza kell adni a CultureInfo-ját (ennek például a magyar nyelv 

esetében nagyon fontos szerepe van, hiszen enélkül nem lenne képes a program 

ékezetes karaktereket megjeleníteni); 

3. létre kell hozni az új nyelvhez tartozó json fájlt, ami a token-érték párokat 

tartalmazza; 

4. a LoadTranslationTable() metódusban le kell kezelni, hogy az adott nyelv 

esetén, hol található a forrás fájl helye a gépen. 

 

Egy TranslatablString objektum létrehozásakor paraméterként meg kell adni egy 

string-et, ami a kívánt szó vagy kifejezés tokenje. Ezek a tokenek a kulcsok, amik minden 

nyelv esetén definiálva kellenek, hogy legyenek és tartozik hozzájuk egy jelentés, ami 

nyelvtől függően különbözik. Ezeket a párokat egy statikus szótárban tárolja a 

TranslatableString, ám mindig csak az éppen aktuális nyelvet tölti be, így kihasználva a 

szótárnak azt a tulajdonságát, hogy egy kulcshoz (tokenhez) csak egy érték tartozhat, 

egyértelmű mit kell visszaadni. Ha rossz tokent kap a létrehozáskor az adott példány, 
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akkor egy speciális tokent tárol el, a „WRONG_TOKEN”-t, amely szintén a json fájlban 

definiálva kell legyen. A konstruktorban kapott tokent a TranslatableString példány 

eltárolja, és az implicit castolásnak köszönhetően, ha string-nek adjuk értékül a példányt, 

akkor oda már a tokenhez tartozó szót vagy kifejezést fogja visszaadni. 

 

Nyelvváltás esetén a TranslatableString Lang property-jét kell állítani. Ekkor a 

LoadTranslationTable() metódus segítségével újra tölti a szótárat, mely annyiból áll, hogy 

ha a megadott elérési útvonalon megtalálja a szükséges json fájlt, akkor a Unity által 

biztosított json parser segítségével deszerializálja, azaz kiolvassa a fájlból a párokat. 

Ehhez szükség volt megadni, milyen „mintát” kell keresnie a parser-nek. Erre a „mintára” 

kell illeszkednie minden forrásfájlnak. A fájl token-jelentés párokból áll, amiket egy 

KeyValuePair tömböt tartalmazó Dictionary nevű osztályba olvas be a parser. A 

KeyValuePair, ahogy neve is mutatja kulcs-érték párokat tárol. A lenti példában látható, 

hogy néz ki a forrásfájl: 

 

 

Fontos, hogy az elején szerepeljen a „KeyValuePairs”, ugyanis a Dictionary 

osztályban ez a kulcs-érték párokat tartalmazó tömb neve, így a minta illesztés csak úgy 

fog működni, ha ezek egyezni. Ugyan ez igaz a „Key” és „Value” kulcsszavakra is, ami 

a KeyValuePair osztály két mezőjének neve. A teljes fájl tartalmat egy kapcsos zárójel 

pár fogja közre, ezen belül van a Dictionary, aminek tömbje a négyzetes zárójel közti 

rész. Ebben megint csak kapcsos zárójelben, vesszővel elválasztva vannak felsorolva a 

kulcs-érték párok, melyekben a token (például „TOKEN_0”) és a hozzá tartozó kifejezés 

(például „Expression_0) találhatóak, amiket szintén vesszővel kel elválasztani. Új token 

felvétele esetén könnyen bővíthető a forrás fájl, mindössze a kapcsos zárójelen belülre, 

be kell szúrni, vagy a végére konkatenálni egy új kulcs-érték párt, ám figyelni kell arra, 

hogy az új token még ne szerepeljen a fájlban, mivel az beolvasáskor hibát eredményez. 

{ 

 „KeyValuePairs”: [ 
  { 

  „Key”: „TOKEN_0”, 
  „Value”: „Expression_0” 

  }, 

  { 

  „Key”: „TOKEN_1”, 
  „Value”: „Expression_1” 

  } 

} 
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Ezen kívül fontos még, hogy minden használatban levő token definiálva legyen az összes 

nyelvi fájlban, mivel a hiányuk szintén futási hibát eredményez. 

 

A nyelv választáskor történő szótár újratöltés utolsó lépése, hogy az objektum egy 

eseményen keresztül (LanguageChanged) értesít mindenkit a változásról aki feliratkozott. 

A programban ezt a főmenü használja ki, hiszen ezen a panelen történik a nyelv váltás, 

így az ottani feliratoknak (a gombokon) értesülniük kell róla, és frissíteni a szövegeket az 

új nyelvnek megfelelően. 

 

A lenti ábrán látható a lokalizációhoz kapcsolódó elemek osztálydiagramja. 

 

39. ábra: Lokalizáció osztálydiagramja 

 

UI kezelők 

Ide tartoznak azok az osztályok, melyek valamilyen Unity-s UI elemet irányítanak. 

Ehhez mindegyiknek a MonoBehaviour osztályból kell származniuk. Mivel több ilyen 

típusú osztály is van, ezért be lett vezetve egy közös ős, a UIManager absztrakt osztály. 

Ez származik a MonoBehaviour-ből, valamint implementálja az IDisposable interface-t 

is. Összesen 3 ebből származó „menedzser” osztály van használva a programban: 

 ButtonManager: nevéből is látszódik, hogy a gomb elemekhez készült, és azok 

tulajdonságait tudja irányítani. Két inicializáláshoz szükséges metódusa a 

SetText(String, String), amely a kapott szöveget felírja a gombra, és opcionális 

paraméterként megadható, hogy az adott UI elemen mi a neve a szöveget 
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tartalmazó elemnek. Ez alapértelmezetten a „Text”, így ha nem változott, akkor 

nem szükséges megadni paraméterként, ezzel a szöveggel fogja keresni, 

ellenben ha mégse ez lenne, vagy a megadott névvel nem található, akkor hibát 

fog dobni. A másik hasonló metódus az AddListener, amely egy Action-t 

(visszatérés nélküli függvényt) vár paraméterül és ezt feliratja a gomb 

„onClick” eseményére (azaz a megnyomásakor küldött jelzésre). Egy gombra 

több eseménykezelő függvényt is fel lehet íratni, ebben az esetben, sorban az 

összes meg lesz hívva gombnyomás esetén. Ennek a metódusnak van egy párja, 

a RemoveListener, ami az adott függvényt leiratja a gombról, illetve ha 

paraméter nélkül hívják meg, akkor az összes feliratkozott függvényt fogja. 

Erre akkor van szükség, mikor az adott program részt bezárja a felhasználó, ám 

később újra megnyithatja, így megnyitáskor a függvények újra fel lesznek 

íratva és semmi sem tiltja, hogy egy többször is bekerüljön, így bezáráskor le 

kell íratni mindent, különben egyre többször lesz meghívva minden. A két 

inicializációs metódus egybe is vonható, erre való az Init(String, Action, 

String), mely egy lépésben megcsinálja mindkét lépést. Lehetséges a gomb 

nyomást szimulálni is, azaz nem kell ténylegesen megtörténnie, ahhoz, hogy 

meghívódjanak a feliratott függvények, erre az Invoke() való, aminek például 

a gyorsbillentyűk során van szerepe. Az osztályhoz tartozó gombot, nem lehet 

külön lekérni, ugyanakkor az implicit konverziónak köszönhetően az adott 

objektum használható gomb-ként is. Ezeken kívül a ButtonManager-en 

keresztül is meghívhatók a gomb egyes metódusai, a SetActive(Boolean), ami 

megjeleníti, illetve eltünteti a gombot, illetve a SetStatus(Boolean), ami 

beállítja, hogy használható-e (azaz reagál-e a gombnyomásra). 

 PanelManager: a panelekhez használható osztály. Akárcsak a ButtonManager-

nek, ennek is van inicializáló metódusa, az Init(String), ahol a gomb 

vezérlőhöz hasonlóan egy feltételes paraméter van, amivel meg lehet adni, mi 

a neve a panel szövegét tartalmazó elemnek. Ezt a szöveget egy Text nevű 

property-n keresztül lehet beállítani, illetve lekérdezni. A panel ki és 

bekapcsolását a SetActive(Boolean) metódussal lehet kontrolálni. A panelt 

lehet villogtatni, ami annyiból áll, hogy egy kapott színre változik a háttérszín, 

majd szintén megadható várakozási idő után vissza. Ezt a hívónak csak meg 

kell ismételnie néhányszor. Erre a Flash(Color, Single) metódus használható, 

amely annyit tesz, hogy elindítja a FlashPanel(Color, Single) coroutine-t. A 
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coroutine-ok a többszálúságot tudják remekül helyettesíteni, mivel a Unity-ben 

minden egy szálon fut, de természetesen a fejlesztők létrehozhatnak többet is. 

Erre azért van szükség, mivel ha azt szeretnénk, hogy várakozzon egy adott 

függvény, akkor az egész program várakozni fog (lévén hogy 1 szálon fut). A 

coroutine-ok IEnumerator-t adnak vissza (ez kötelező) így képesek a yield 

kulcsszó használatára, azaz a hívó függvény tovább halad, ám a meghívott több 

értéket is tud visszaadni. A Unity ennek segítségével a be nem fejeződött 

coroutine-ok és a program tényleges helye között váltogat. Ezeknek egyik 

leggyakoribb felhasználása a várakozás (adott időig, vagy a következő frame-

ig) ami a panel színváltásnál is használva van. Mivel a coroutine-okat nem 

lehet lekövetni, hol is tartanak (vagy egyáltalán futnak-e még), ezért az osztály 

tartalmaz egy logikai property-t, a Flashing-et, amit a villogás kezdetekor 

igazra állít, a végén pedig hamisra, így ennek segítségével lehet tudni, hogy 

tart-e még a színváltakozás. 

 ScrollPanelManager: az utolsó UIManager, ami a PanelManager-ből 

származik. A ScrollPanel egy olyan speciális panel, amelyen van csúszka, így 

nem szükséges úgy elhelyezni az elemeket, hogy mindegyik egyszerre 

látszódjon. Ehhez egy RectTansform-ra (_contentPanel) előre elkészített 

prefab alapján elemeket tud rakni. A panelnek 2 része van: 

o statikus szöveg (_staticText): ez az első elem a sorban ami 

inicializáláskor felkerül a panelre, és végig ott marad, legfeljebb üres 

string-re lesz beállítva, így nem látszódik. Ez általában a panel 

tartalmáról ad információt. A panel inicializálását az Init(String, String) 

metódus végzi, amelynek kötelező megadni a statikus szöveg értékét, 

illetve meg lehet adni, az ezt tartalmazó elem nevét, amellyel 

megtalálható. 

o panel elemek (_layoutElements): egy lista amely a dinamikusan 

felhelyezhető, és levehető elemeket tartalmazza. Minél több elem van 

benne, a panelen annál tovább lehet görgetni. Ennek módosítására az 

osztályon kívülről csak az AddContent-el van lehetőség, ami egy 

string-ekből álló listát vár paraméterül, amely szövegekből létrehozza 

a panelre felhelyehető elemeket az AddText(String) privát metódussal, 

majd az így létrehozott listát beállítja. Mivel csak listákat lehet 

megadni, így először törölni kell a fent levő elemeket. Erre való a 
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Clear(Boolean), amely egyesével törli az összes UI elemet, illetve ha a 

feltételes logikai értéket megadják, akkor a statikus szöveget is 

eltávolítja. Ugyanakkor, mivel a Clear privát, így kívülről nem lehet 

meghívni, tehát a statikus szöveg azon tulajdonsága, hogy 

inicializálástól kezdve fent van, nem sérül, mivel az osztályon belül 

pont az Init végzi, hogy a panel használatának kezdetekor, az üres 

legyen, ám rögtön utána a kapott értéket be is állítja a statikus 

szövegnek. Az utolsó metódus ami ezekhez az elemekhez tartozik a 

ChangeTextColor(Color, List<Int32>), mellyel az adott színűre lehet 

változtatni, azokat az elemeket, amelyek indexei meg lettek adva a 

második paraméterül kapott listában. 

A UI kezelők osztálydiagramja az alábbi képen látható. Ezen a MonoBehaviour 

osztály és az IDisposable interface is fel vannak tüntetve a UIManager őseiként, ám mivel 

ezek külső könyvtárakból származnak, ezért üresek. 

 

40. ábra: UI kezelők osztálydiagramja 
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Komplex kezelők 

Ezek az osztályok különböző folyamatokat, illetve speciális paneleket kezelnek a 

programon belül. Speciális panelek alatt azt kell érteni, hogy míg a PanelManager csak 

egy általános panel volt, nem tartalmazott semmi extra UI elemet, csak egy Text-et, addig 

ezeken  már előre megadott elemek lehetnek (például gomb, beviteli mező, stb.). 

Mindegyikre igaz, hogy valamilyen objektumot irányítanak (nem feltétlenül 3D-sat), így 

értelemszerűen a MonoBehaviour osztályból származnak. Az alábbi 7 ilyen kezelő 

egység van a program során használva: 

 GameManager: a program központi eleme, ez irányítja a főmenüt, ami egy fajta 

kiinduló pont, innen lehet eljutni bárhova, illetve ide lehet visszajutni minden 

honnan. A program indulásakor megkeresi a hierarchia ablakban jelölt elemek 

között a nyelvválasztó, főmenü és típusválasztó vászonokat. Ezután a 

SetupLanguageMenu() metódus segítségével konfigurálja a nyelvválasztó panelt. 

Ez annyit takar, hogy beállítja rajta a statikus szöveget, valamint a két gomb 

feliratait és a lenyomásukkor meghívandó függvényt, a SetLanguage(Language) 

metódust. Ez majd a kapott nyelvet beállítja a TranslatableString-nek, bezárja a 

nyelvválasztó panelt és megnyitja a főmenüt, illetve feliratja az UpdateTexts() 

függvényt a nyelv változás eseményre, így ha ez bekövetkezik akkor 

automatikusan változik a főmenü nyelve is. Ezen kívül fontos megemlíteni, hogy 

a prioritásos sor típusát kiválasztó panel is itt lesz konfigurálva. Erre azért nem 

volt hamarabb lehetőség, mivel ez a művelet igényelte az aktuális nyelv ismeretét, 

ám amíg a nyelvválasztás nem történt meg, addig az a „None” volt, ami hibát 

eredményezne. A nyelvválasztónak van még egy érdekessége, mégpedig a 

statikus szöveg. Az egész programon belül ez az egyetlen, ahol mindkét 

választható nyelven ki van írva egyszerre egy szöveg (az utasítás), hiszen itt még 

nem lehet tudni melyiket érti a felhasználó. A nyelv kiválasztása után meghívódik 

a SetupMainMenu(), ami a főmenün levő gombok lenyomás eseményére feliratja 

a SetupDatastructureDemo(Datastructure) függvény, amely a kapott 

adatszerkezettel (aminek típusa a lenyomott gombtól függ) elindítja a 

típusválasztást kezelő objektum működését (erről majd később lesz szó a 

TypeSelector leírásában). A bal alsó sarokban levő nyelv váltó gombra a 

ChangeLanguage() függvény van feliratva, ami mindössze annyit csinál, hogy a 

TranslatableString-nek állítja a Lang property-jét, ami majd egy eseményen 
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keresztül a főmenüt fogja értesíteni, hogy meg kell változtatni a feliratokat. Az 

utolsó UI elem a főmenüben, a jobb alsó sarokban található kilépés gomb. Ennek 

lenyomásakor, szintén a megfelelő eseményre feliratott Exit() fut le. Ez csak 

annyit csinál, hogy bezárja a főmenü paneljét, majd megszakítja a program 

futását, azaz bezárja a programot. A lenti ábrán látható a GameManager 

osztálydiagramja. 

 

41. ábra: GameManager osztálydiagram 

 

 TypeSelector: a típus választó panel irányítására lett létrehozva. Ez fogja 

létrehozni a demóért felelős objektumot (_viewManager). Ehhez első lépésben 

szükség van egy felhasználói inputra, a típusra, amivel majd az adott 

adatszerkezet használva lesz. Ezt a felhasználó egy lenyíló listából tudja 
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kiválasztani, majd a megerősítéseként, meg kell nyomni a gombot ami a panelen 

található. Az eseményre amit ez kivált fel van íratva a ChooseType() függvény. 

Ez a lenyíló listában kiválasztott értéket átkonvertálja ElemType-á, majd eltárolja 

a _currType osztály változóban. Ezután a ChooseType() az ElemTypeString 

statikus osztály ToString() metódusának segítségével a _currType segítségével 

megkapja a string megfelelőjét, amit átadva a TypeFactory CreateValue(String) 

metódusának meglesz a kiválasztott típushoz megfelelő factory. Ezt eltárolja a 

_fact mezőjében, majd ezzel paraméterezi fel a létrehozott demó menedzser 

CreateModel(ITypeFactory) metódusát. Itt egyedül a két prioritásos sornak a 

model létrehozása tér el, mivel ezek ugyanazt a demó kezelőt használják, így meg 

kell adni még azt is egy második paraméterként, hogy melyik típus lett 

kiválasztva. Azt, hogy melyik típusú demót kell létrehozni, a 

SetDatastructureType(Datastructure) metódusában kapott értékből tudja, melyet 

a GameManager leírásánál említett StartNewDemo(Datastructure) állít be a 

kapott adatszerkezetet reprezentáló enum típus alapján. Ezen kívül itt kapcsolja 

be a panelt, és állítja be a feliratot. A felirat beállítása a SetPanelText()-en belül 

történik TranslatableString segítségével, ám érdekesség, hogy a külső 

forrásfájlból származó szövegbe belerak a String.Format segítségével egy másik 

TranslatableString-et, egészen pontosan az aktuális adatszerkezet nevét, amit a 

GetTypeName() ad meg. A ChooseType utolsó lépése, hogy a létrehozott demó 

menedzser kilépés eseményére feliratja az Exit() metódusát. Ez megsemmisíti a 

menedzsert, illetve az ahhoz tartozó minden elemet, ám ami még fontosabb 

meghívja a saját kilépés eseményét, az ExitEvent-et, amire a GameManager fel 

van iratkozva, így ekkor újra elindul. A lenti ábrán látható, hogy is épül fel a 

típusválasztó. 
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42. ábra: TypeSelector osztálydiagram 

 PrQueueSelector: a TypeSelector-hoz hasonló panelkezelő, csak ez a prioritásos 

sor választásakor megjelenő panelhez készült. A két gomb gombnyomás 

eseményére a SetupDatastructureDemo(Datastructure) függvény van feliratva. A 

megnyomott gombtól függően vagy rendezett, vagy rendezetlen prioritásos sort 

kap paraméterül, amellyel egy TypeSelector objektum 

StartNewDemo(Datastructure) metódusát hívja meg, illetve bezárja a panelt. A 

lenti ábrán látható az osztálydiagramja. 
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43. ábra: PrQueueSelector osztálydiagram 

 

 CameraController: a kamera mozgatására szolgáló osztály. Kezdetben a (0,0,-20) 

pozícióban van elhelyezve és minden demó indításkor ide lesz beállítva (egyéb 

esetben csak panelek látszódnak, abban az esetben meg nem számít hol áll). Az 

Update() metódus, amit a Unity minden frame-ben meghív két dolgot vizsgál 

folyamatosan, abban az esetben, ha aktív a kamera, amit az Enable property-vel 

lehet vizsgálni, ami publikus és statikus, így kívülről bárki állíthatja. Az Update() 

először azt vizsgálja, hogy le van-e nyomva a bal kontrol billentyű és a bal egér 

gomb. Abban az esetben ha igen, a kamera helyét beállítja a kezdeti pozícióra. A 

másik vizsgált dolog a mozgatás. Ehhez az szükséges, hogy a jobb egérgomb le 

legyen nyomva (a kontrol billentyű nem) és így mozgassuk az egeret. Ennek 

lekezelés úgy történik, hogy első alkalommal mikor le van nyomva a gomb, akkor 

elmenti a kurzor pozícióját a _dragOrigin mezőbe. Ezután a következő frame-től 

kezdve (amíg le van nyomva a gomb) kiszámolja a két egymás követő frame-ek 

közt megtett távolságát a kurzornak, majd ennek a vektornak a segítségével 

mozgatja el a kamerát. Még egy fontos feladata van a kamera menedzsernek a 

folyamatosan vizsgáltokon kívül, megvizsgálja, hogy adott GameObject-ek benne 

vannak-e a kamera által belátott részben, és ha nem, akkor a kamerát úgy 

mozgassa, hogy bele kerüljenek, vagy ha lehet, közelítsen rájuk, minél kevesebb 
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szabad terület maradjon a szélén. Ezt a SetCamera(GameObject[]) metódussal 

lehet elindítani, ami a SetCameraPosition(GameObject[]) coroutine-t indítja. Ez 

először eldönti az AllObjectsInCameraSight(GameObject[]) metódus 

segítségével, hogy minden elem látszódik-e. Ehhez segítségül az 

ObjectInCameraSight(GameObject)-et használja, ami egy elemről tudja 

eldönteni. Ha látszódik minden, akkor addig közelíti a kamerát amíg ez igaz 

marad. Ha már nem látszódik minden, akkor túlment a célon, ezért egyet 

visszalép. Ezután még egy lépésre szükség van, mivel az objektumok 

láthatóságának vizsgálata nem tudja az adott GameObject összes pontját 

vizsgálni, így lehetséges, hogy csak egy kis része volt látható, de mégis azt jelezte, 

hogy látszódik. Emiatt abban az esetben ha történt mozgás, a kamerát hátrébb kell 

vinni, hogy biztos az összes megadott objektum teljesen látszódjon. A másik eset 

ha alapból nem látszódik az összes megadott elem, akkor mindössze annyi a 

teendő, hogy addig vinni egyre hátrébb a kamerát, amíg nem teljesül ez. Lent 

látható a hozzá tartozó osztálydiagram. 

 

44. ábra: CameraController osztálydiagram 
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 HelpManager: a főmenü és demók esetén előhozható panel kezelője. Két részből 

áll, a felső maga a leírást tartalmazó szöveg, ami demók esetén tartalmazza a 

gyorsbillentyűk leírását. Ezek beállítása scriptből történik, mivel minden demónál 

eltér a műveleteket bemutató gombok száma. A többi szöveg rész a nyelvi 

fájlokban van tárolva. A második része a legalsó sor, ami mindössze azt jelzi, 

hogy az ESC lenyomásával lehet bezárni. Mikor ez a panel aktív, ugyan 

látszódnak demó esetén az egyéb UI elemek és a létrehozott 3D-s adatszerkezet, 

ám nem reagálnak a felhasználói parancsokra, csak miután be lett zárva a 

segítségnyújtó menü. Lent látható a HelpManager osztálydiagramja. 

 

45. ábra: HelpManager osztálydiagram 

 

 NodeController: ez már 3D-os objektum kezelését végzi, nevezetesen a csúcsokét. 

Ezek  ránézésre egyszerű kocka testek, ám sok funkciójuk van: 

o mozgatás: a Move(Vector3) segítségével a paraméterként megadott térbeli 

koordinátára mozog az objektum. Ehhez a MoveTo(Vector3) coroutine-t 

indítja el, amely első lépésben igazra állítja a Moving logika mezőt, amin 

keresztül kívülről is bárki tudja, hogy zajlik-e még a mozgatás és majd a 

végén lesz visszaállítva hamisra. Ezután egészen addig amíg a megadott 
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pozíciótól nem lesz adott deltányi távolságra, a Vector3 statikus 

MoveToward(Vector3, Vector3, float) függvényének segítségével, előre 

kiszámolt lépésközönként mozgatja. Ezt a lépésközt az osztály publikus 

Speed változóját állítva lehet módosítani (alapértelmezetten ez 1). 

Miközben változik a pozíció, minden lépés után a NodeMoved esemény 

segítségével ezt jelzi is. Erre majd a pointereket reprezentáló nyilaknak 

lesz szüksége. A Move(Vector3)-on kívül még a SetPosition(Vector3) 

segítségével lehet megváltoztatni a csúcsok helyzetét, ám ez azonnal 

áthelyezi őket a megadott pozícióra. 

o színváltás: erre az egyik lehetőség, hogy megadunk egy színt és egy idő 

intervallumot (float-ként) a Flash(Color, Single) metódusnak, ami 

elindítja a FlashObject(Color, Single) coroutine-t. EZ, abban az esetbe ha 

a megadott idő nagyobb mint 0, akkor átállítja a Flashing mezőt igazra, 

ami a végén fog visszaállítani. Ez ugyanazt a célt szolgálja mint mozgatás 

esetén a Moving, azaz, hogy lehessen ellenőrizni, tart-e még a coroutine. 

Ezután elmenti az eredti színt, átállítja a kapott színűre az objektumot, a 

WaitForSeconds(float) segítségével megvárja, hogy leteljen a megadott 

időintervallum, majd visszaállítja az eredeti színűre. A második lehetőség 

színváltásra a Flash(Single) csak egy várakozási időt vár. Ebben az 

esetben az objektum átlátszóságát veszi lejjebb, majd a megadott időnyi 

várakozás után visszaállítja. Ehhez a SetTransparency(Single) metódust 

használja, amit kívülről is bárki meghívhat. Az utolsó színváltáshoz 

köthető metódus a publikus SetColor(Color) ami a kapott színűre állítja a 

csúcsot reprezentáló objektumot. 

Ezeken kívül érdemes megemlíteni a GetInformation eseményt, mely akkor 

hívódik meg, ha az objektumra rányomnak jobb egérgombbal. Ekkor ennek 

segítségével lehet a megfelelő adatokat lekérdezni (erről majd a ViewNode-ok 

esetén részletesebben). Ennél az eseménynél (illetve a NodeMoved és MoveEnd 

események) a Callback() delegate van használva, ami egy függvénymutató és 

ebben az esetben se paramétert nem vár, se nem ad vissza értéket. A lenti ábrán 

látható az osztálydiagramja. 



47 

 

 

46. ábra: NodeController osztálydiagram 

 

 PointerManager: ez lényegében egy csomagoló (wrapper) osztály a Pointer 

osztálynak, ami a pointereket reprezentáló nyíl 3D-s objektum kezelésére van. 

Erre azért volt szükség, mivel vannak inicializációs lépések, amelyeket nem 

lehetett az Init-re hagyni, így szükség volt egy konstruktorra, ami majd beállítja a 

Pointer adott mezőinek értékét. Ezen kívül a ChangePointerType(PointerType, 

SimpleVIewNode<TViewNode>) segítségével meg lehet változtatni a nyíl 

objektum típusát. Ennek 2 fajtája van, egy, illetve két irányú. Ehhez szükség van 

a kiinduló és a mutatott objektumok átmentésére, valamint szintén meg kell 

csinálni az inicializálását. Még érdekesség, hogy van egy 

ReferenceEquals(Pointer) metódusa, amitől azt lehet lekérdezni, hogy a Pointer 

amit tárol ugyanaz-e mint a paraméterben kapott. Erre azért volt szükség, mivel a 

tárolt Pointer privát és nem lehet kívülről elérni, de más Pointerekkel össze lehet 

hasonlítani ezzel a metódussal. A továbbiakban a Pointer osztályról lesz szó, ám 

ennek minden publikus metódusát meg lehet hívni a PointerManager-en keresztül. 
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A pointer objektumoknak 2 nagyon fontos tulajdonsága van, hogy honnan és, 

hogy hova mutatnak. Ezeket a FromObj és ToObj mezők tárolják. Beállításukkor 

(SetFrom<TViewNode>(IViewNode) és SetTo<TViewNode>(IViewNode)) ha 

volt már beállítva érték nekik, akkor leiratkozni a mozgást, illetve megsemmisítést 

jelző eseményeikről. Ezután az új objektumnál ugyanezekre feliratják az 

ObjectDestroyed<TViewNode>(object, EventArgs) (ha a kiinduló csúcs küldi, 

akkor megsemmisíti a pointert is, ha a mutatott, akkor csak null-ra állítja a tárolt 

értéket) és PositionChanged<TViewNode>(object, EventArgs). Ez utóbbi 

megvizsgálja, hogy melyik csúcs van beállítva, majd ezeknek a pozíciójukkal 

meghívja a SetPosition(Vector3, Vector3) metódust. Abban az esetben ha az 

egyik nincs megadva (azaz null), akkor az előre beállított FromNullDirection 

vagy ToNullDirection értékek segítségével kiszámolja és eltárolja a FromPostion, 

illetve ToPosition mezőkben honna vagy hova kell mutatni. A FromNullDirection 

vagy ToNullDirection egy-egy Vector3 amely egy irányt mutat, pontosan az ilyen 

helyzetekre, például ha egy pointernek csak kiinduló csúcsa van akkor így meg 

lehet adni, hogy lefelé mutasson. A SetPosition(Vector3, Vector3) ezután 

kiszámolja a 2 pozíció távolságát és az irányt. A távolság kiszámolásához először 

megnézi, hogy a kocka testek melyik 2 oldala között van a legkisebb távolság 

(SetShortestDistance(Vector3, Vector3)), majd egy előre megkapott eltolás 

(Offset) segítségével megkeresi azt a két pozíciót, amely ezeknek az oldalaknak a 

közepe (mivel a csúcsok pozíciója a kockák közepe). Miután megvan a 2 

tényleges pozíció (amit a SetPointerEndPositions(Vector3, Vector3) számol ki) 

amik között a pointernek lennie kell, már csak annyi a teendő, hogy megkeresse 

a középpontot, majd erre a megfelelő irányba ráillessze az objektumot. Ezen kívül 

még lehet színt váltani a reprezentáló nyílnak a Flash(Color, Single) segítségével. 

Ez hasonló képpen működik mint a NodeController esetén, azaz elindítja a 

FlashPointer(Color, Single) coroutine-t, majd átváltja a kapott színre az 

objektumét és a várakozási idő lejárta után vissza az eredetire. A Flashing logikai 

mező segítségével itt is folyamatosan lehet információt kapni, hogy véget ért-e 

már a művelet. Érdemes még megemlíteni a Pointer esetén a 

SamePositionException kivételt, ami abban az esetben lehet, ha a 

SetPointerEndPositions(Vector3, Vector3) két olyan pozíciót kap, melyek 

megegyeznek, így egyrészt ugyanott vannak a térben (lehetséges, hogy e két 
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objektum egy és ugyanaz), illetve a pointer mérete 0 lenne, így nem lenne látható. 

A lenti ábrán látható, hogyan is épül fel a pointereket kezelő egység. 

 

47. ábra:PointerManager osztálydiagram 
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Demók 

A demóknak két része van, a nézeti és a modell. Mindkét esetben van egy absztrakt 

osztály, amelyből majd származnak a különböző adatszerkezetekhez tartozó osztályok. 

Ezek nézeti és modell Node-okat használnak, amik között szintén kapcsolat van. 

 DatastructureView: nézet esetén ez az absztrakt osztály, ami a MonoBehaviour-

ból származik. Ez általános, minden demó esetén használt funkciókkal 

rendelkezik, amik közül a legfontosabb az animációs rendszer. A modell általál 

végzett műveletek megjelenítéséhez szükséges animációs elemek kezelésére való. 

Ez abból áll, hogy a kapott animációs elemet eltárolja az AnimationQueue nevű 

sorban, amiben olyan rendezett hármasok vannak, melyek első tagja egy 

EventHandler(object, EventArgs) ami az adott animációs elem „lejátszásának” 

függvénye. A második egy object, a harmadik pedig egy EventArgs, amik majd 

az EventHandler(object, EventArgs) paraméterei lesznek. A sorban eltárolt 

elemeket akkor kezdi el „lejátszani” amikor a StartUpdateCheck() metódus 

segítségével az Animate logikai érték igazra lesz állítva. Ezt az Update()-ben 

vizsgálja és ha igaz, akkor először hamisra állítja, majd ha van elem az animációs 

elemek listájában, akkor az AnimationLock nevű osztály változót igazra állítja (ez 

jelzi, hogy éppen fut-e animáció) és elindítja a DoAnimation() coroutine-t. Ez a 

sorból kiszedi a következő elemet, majd meghívja a tárolt metódust a 2 tárolt 

paraméterrel. Ezután addig vár amíg az AnimationLock nem lesz hamis (ezt az 

animációs elemek teszik), ekkor az Animation-t igazra állítja, feltéve ha van még 

elem a sorban, így az Update()-ben kezdődik elölről minden. Az animációk alatt 

a DisableButtons() segítségével az összes gomb ami új animációt indítana ki van 

kapcsolva egészen addig amíg az animációs sor ki nem ürül. Ezen kívül a 

DatastructureView konfigurálja a SetupManager() metódus segítségével a demót, 

csak a gombok beállítása a konkrét demók feladata, ám ezt is innen hívják meg, a 

SetupButtons() absztrakt metódus segítségével. A beviteli panelek is itt vannak 

lekezelve, ám ez csak általános mivel több féle is lehet (például új elem hozzáadás, 

törlés, keresés). Úgy működik, hogy az adott demó gombok beállításakor 

meghívhatja az OpenInputPanel(ButtonManager) metódust, amely a panelen levő 

gombra ráköt egy névtelen függvényt. Ez a GetInputFieldValue(ButtonManager)-

t hívja meg, ami a beviteli mezőben levő értéket és a kapott paramétert átadja az 

InvokeButton(ButtonManager, Sring)-nek majd jelzi a hívónak, hogy sikeres 
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volt-e a művelet. Ha igen, akkor az OpenInputPanel(ButtonManager) bezárja a 

panelt. Az említett InvokeButton(ButtonManager, String) egy absztrakt metódus, 

amelyben a demók beállíthatják, hogy az egyes algoritmusok bemutatását indító 

gombok (a képernyő jobb oldalán) melyik metódust indítsák el, abban az esetben 

ha az felhasználói értéket is vár. Az egyéb paneleket is ez az osztály irányítja. Az 

InfoPanel-re a WriteInfo(String) segítségével lehet kiiratni szöveget, a 

SetNodeInformation(SimulationObject) a csúcsban tárolt értéket tudja kiírni a 

NodeInfoPanel-re. A PointerInfoPanel a pointerek információit tudja kiírni, a 

SetFromNodeValue(SimulationObject) a pointer kiinduló csúcsának értékét, míg 

a SetToNodeValue(SimulationObject)  a mutatott csúcsnak az értékét írja ki a 

megfelelő helyre. Ezeken kívül még lehetséges egyéb információt is megadni a 

SetDescription(String) metódus segítségével. A DatastructureView-ban van 

definiálva a CreateSignNode(Vector3, Color), ami egy speciális csúcs típust, a 

TestViewNode-ot tudja létrehozni az adott helyen, az adott színnel (erről majd 

később részletesebben lesz szó). A különböző gyorsbillentyűk is itt vannak 

lekezelve. Ehhez tárolva van egy statikus readonly KeyCode tömb (KeyCodes), 

amiket arra használ, hogy ha az Update() metódus futása során le van nyomva a 

bal kontrol billentyű, akkor ezeken végig iterálva megnézi van-e olyan ami szintén 

le van nyomva. Ebben az esetben az adott gomb kombinációhoz tartozó UI gomb 

lenyomás eseményét hívja meg. Ezeken kívül még az ESC billentyűt figyeli az 

Update(), aminek hatására a kilépés gombbal történik hasonló (ehhez nem tartozik 

kombinációs elem a tömbben). Abban az esetben ha meg van nyitva a beviteli 

panel és lenyomják az Enter-t, a panelen levő gomb lesz meghívva. Az utolsó 

metódus amit érdemes megemlíteni az Exit(). Ez hívódik meg, mikor a kilépés 

gomb meg lesz nyomva. Ekkor bezárja az összes megnyitott panelt, a gombokat 

kikapcsolja, a kamerát visszaállítja a kezdő pozícióba és ami a legfontosabb 

meghívja az ExitEvent eseményét, amit a TypeSelector lekezel és így vissza 

jutunk a főmenübe. A lenti ábrán látható a DatastructureView osztálydiagramja, 

de ezen az ábrán nincsenek feltüntetve a belőle származó adatszerkezetek saját 

nézet kezelő osztályai. 
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48. ábra: DatastructureView osztálydiagram 
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 SimpleDatastructureView: a DatastructureView-ból származó osztály, amely a 

számláló panel kezelését adja pluszban hozzá. Erre azért volt szükség, mivel azt 

nem használja minden osztály, így felesleges lett volna az absztrakt osztályba 

rakni. Az OnSizeChanged(object, EventArgs) metódust fel lehet iratni az érték 

változás eseményre, így mikor az bekövetkezik, ez elindítja a SizeChanged() 

coroutine-t, ami villant egyet a panelen és az UpdateCountPanel() absztrakt 

metódus segítségével frissíti a rajta levő éréket. Ezen kívül lehetőség van a 

SignCount() coroutine segítségével jelezni a panelt, ami háromszor felvillantja 

pirosan azt. Lent látható az osztálydiagramja. 

 

49. ábra: SimpleDatastructureView osztálydiagram 

 

 BinaryTreeDatastructureView: az előzőhöz hasonlóan ez is csak plusz funkciókat 

ad a DatastructureView-hoz, olyanokat amik a bináris fákhoz szükségesek és 

használhatóak fel. Az egyik ilyen a felsorolási panel, amire a fa bejárások 

eredménye lesz kiírva. Ezt a SetEnumeratorPanelText(String, Boolean) 

metódussal lehet megtenni, ahol a második, feltételes logikai érték paraméterrel 

meg lehet adni, hogy konkatenálja-e a szöveget, vagy csak a kapottat írja ki. Az 

alábbi animáció elemeket is ez az osztály implementálja: 



54 

 

o OnGoToLeftChild(object, EventArgs) és OnGoToRightChild(object, 

EventArgs): a kapott csúcsból történő tovább lépést jelzi bal és jobb 

gyerekbe, melynél először a csúcs, majd az adott pointer villan egyet. 

o OnNodePlaceFound: ha megvan egy csúcs helye a fában, akkor a kapott 

szülő, és az ahhoz képest irány segítségével egy zöld TestViewNode jön 

létre, majd villan párat és eltűnik. 

o OnNodeNotFound: ha egy csúcsot nem talál az algoritmus, akkor a 

legutolsó vizsgált csúcs és egy irány segítségével, a következő pozícióban 

ahol lennie kéne felvillan egy piros TestViewNode néhányszor. 

o OnNewRoot: ugyan az a funkciója mint az OnNodePlaceFound-nak, ám 

mivel az első, gyökér csúcs esetén még nincs szülő, ezért kellett külön egy 

metódus erre az esetre. 

o OnStartSearch: a csúcs keresés kezdetekor lejátszott animációs elem, ami 

a gyökér csúcsra mutató pointert villantja meg egyszer. 

o NodeFound: ha egy keresett csúcsot megtalál az algoritmus, akkor ezzel a 

metódussal lehet jelezni. Az információs panelre kiírja a paraméterül 

kapott szöveget és a kapott csúcsot párszor zölden villogtatja. 

o NodeChecked: amikor egy csúcsban tárolt érték meg lett vizsgálva 

(például keresés esetén, hogy az-e a keresett érték), akkor sárgán villan 

párat. 

o SuccessorFound: törlésnél mikor az új részfa gyökér csúcsot keresi és 

megtalálja az algoritmus, ez hívódik meg. A NodeFound-ot hívja meg, 

azzal a különbséggel, hogy más lesz a felirat. 

o Succession: a SuccessorFound után következik, a törölt csúcsba mikor 

átmásolódik az „örökös” értéke, először sárgán villog az új értéket 

tartalmazó csúcs, majd kéken ahova át lesz másolva. 

 

A lenti ábrán látható a BinaryTreeDatastructureView osztálydiagramja. 
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50. ábra: BinaryTreeDatastructureView osztálydiagram 

 nézeti csúcsok: az összes nézeti csúcs az IViewNode interface-ből származik. 

Ennek az egyetlen szerepe, hogy lehet általánosan hivatkozni rájuk (például az 

EventArgs-ok ezt használják ki). A ViewNode absztrakt osztály származik belőle, 

amely általános tulajdonságokat és funkciókat tartalmaz. Ilyen az absztrakt 

NodeController property-je, amivel kikényszeríti, hogy az összes belőle származó 

osztálynak lenni kell egy 3D-s csúcsnak. Ezt tudja mozgatni (Move(Vector3)), a 

színét változtatni (Flash(Single), Flash(Color, Single), SetColor(Color)). Ez alatt 

még van egy absztrakt szint, a SimpleViewNode<TViewNode>. Itt már 
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megjelennek az események, melyekre majd az adatszerkezet feliratja az animációs 

elemeit. Ezek olyan általános események, mint például a Checked (csúcs 

megvizsgálva), Found (csúcs megtalálva), vagy a Destroyed (csúcs törölve). 

Fontos megemlíteni az OnEnqueueAnimation(EventHandler, EventArgs) 

metódust. Ez fogja majd (az EnqueueAnimation eseményen keresztül) meghívni 

a DatastructureView animáció sorba rakására szolgáló metódust. Ebben az 

osztályban már megjelennek a modell csúcsok, valamint az azokban tárolt értéket 

visszaadó Value property. Ebből az alábbi csúcs típusok származnak, amiket már 

fel is használnak a demók: 

o OneWayViewNode: olyan csúcsokhoz amik 1 pointert tartalmaznak, ezt a 

_nextPointerManager-ben tárolja. A konstruktorában a modell csúcs 

eseményeire feliratja a megfelelő metódusait, amelyek annyit tesznek, 

hogy az említett OnEnqueueAnimation(EventHandler, EventArgs) 

segítségével berakják a megfelelő animációs eseményt a sorba. Ezek 

szintén események, melyek előre be lettek állítva, így a csúcs nem tud arról 

milyen animációs elem fog bekerülni a sorba, vagy egyáltalán, hogy az 

mit csinál. Ezen kívül még a konstruktorban konfigurálja a 

NodeController-t amit tárol. Ez annyit takar, hogy létrehozza a 3D-s 

objektumot, rárakja a NodeControllert mint komponenst és beállítja a 

publikus értékeit, valamint feliratkozik az eseményeire. 

o TwoWayViewNode: ehhez a csúcshoz már 2 pointer tartozik, a 

_nextPointerManager és a _prevPointerManager. Néhány eseményt 

eltekíntve ugyanúgy működik mint a OneWayViewNode. 

o SimpleTreeViewNode: akárcsak a TwoWayViewNode-nak, ennek is 2 

pointere van, a LeftPointerManager és a RightPointerManager. Mivel a 

bináris fáknak igen sok és bonyolult algoritmusa van, ezért itt már szép 

számban találhatóak animációs elemekhez tartozó események, 

ugyanakkor ezen kívül nem különbözik az előző két csúcs típustól a 

működése. 

 

Az utolsó csúcs típus a TestViewNode, ami egy speciális csúcs. A ViewNode-ból 

származik és a program során sosem marad meg sokáig. Feladata, hogy csak jelez 

valamit (például egy pozíciót), éppen ezért a létrehozásakor az átlátszósága le lesz 

véve. Nem tartozik hozzá modell és események sincsenek benne (azaz animációs 
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elemek sincsenek hozzá rendelve). A lenti ábrán látható a nézeti csúcsok 

osztálydiagramja (a jobb láthatóság érdekében 2 részben). 

 

51. ábra: nézeti csúcsok osztálydiagram (absztrakt és teszt osztályok) 
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52. ábra: nézeti csúcsok osztálydiagram (csúcs típus osztályok) 

 DatastructureModel: a DatastructureView-val ellentétben ez jóval kevesebb 

általános adatszerkezet tulajdonságot definiál. Az egyik ilyen a MethodDone 
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esemény, amellyel egy algoritmus végét lehet jelezni a nézeti osztályok felé. Erre 

akkor lehet szükség mikor egy művelet sor végén frissítés szükséges. Ezen kívül 

egy absztrakt metódus található még itt, a Count(), amely  az adott adatszerkezet 

elemeinek számát adja vissza. A méret értelem szerűen mindegyiknél létező 

fogalom. 

 BinaryTreeModel: a BinaryTreeDatastructureView modell párja. Implementálja 

az IEnumerable interface-t, ami azt jelzi, hogy az adott osztályon végig lehet 

iterálni (például ez szükséges ahhoz, hogy egy foreach végig tudjon menni az 

elemein). Ehhez a GetEnumerator() metódust használja, ami a 

GetEnumerator(IndexedBinaryTreeNode)-ot hívja meg, majd az így kapott 

IEnumerable<IndexedBinaryTreeNode> érték felsorolását adja vissza. Az 

említett IndexedBinaryTreeNode egy speciális csúcs (ez nem származik az 

IModelNode-ból, és semmilyen más csúcsból se, csak az object-ből), ami egy fa 

csúcsot (SimpleBinaryTreeNode típusú Node mező), a csúcs fában elfoglalt 

szintjét (Level) és az adott sorban az indexét (Index) tárolja. A nézeti osztályok 

ennek segítségével el tudják helyezni majd térben őket. Érdekesség, hogy 2 

metódus is van a magasság lekérdezésére. Erre azért volt szükség mivel ehhez 

animáció is tartozik így kellett egy verzió ami események hívásával történik, és 

egy amit például a modell használhat és nem fognak felesleges esemény hívások 

bekövetkezni, ráadásul ha azokra fel is van iratkozva valaki, akkor olyan 

animációs elemek kerülnének a sorba, amik nem kellenének. Ez az osztály képes 

még visszaadni részfát is, kiindulva abból a csúcsból amit paraméterül kap 

(GetSubtree(SimpleBInaryTreeNode, List<SimpleBianryTreeNode>). Ezeken 

kívül a különböző algoritmus beli lépésekhez tartozó események már 

megjelennek. Ezeket a lépéseket jelző események fogják értesíteni a nézeti 

elemeket (adatszerkezet kezelő osztály vagy csúcs), amik lekezelik és a megfelelő 

animációs elemeket eltárolják. Itt az alábbiak találhatóak: LongestRoads 

(magasság keresés közben az aktuális leghosszabb út a fában), HeightFound 

(magasság keresésnél a végeredmény, tárolva a megtalált leghosszabb úttal), 

PlaceFound (új elem beszúrásakor a hely megtalálása, amihez a szülő csúcs és az 

ahhoz viszonyított helye van megadva), CheckedNodeGreater és 

CheckedNodeLess (egy vizsgált csúcs értéke nagyobb vagy kisebb a kapott 

értéknél, például keresés esetén), NewRoot (új gyökér elem beszúrása), 

NodeNotFound (a keresett elem nem található, paraméterei ugyanazok mint a 
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NodeFound esetén), ChangingModelState (az algoritmus során megváltozik a fa 

állapota, így, hogy a nézet tudjon erről megkapja a változás előtti állapotot, ez 

akkor szükséges, ha több változás is történik egy algoritmus során, így nem elég 

csak a átrendezni a végső állapotra), StartSearch (keresés kezdete). Ehhez az 

osztályhoz szorosan kapcsolódik a BinaryTreeNodePosition enum, aminek 

segítségével lehet megadni, hogy egy csúcs jobb vagy bal gyerek, esetleg gyökér 

elem. A lenti ábrán látható az osztálydiagram. 

 

53. ábra: BinaryTreeModel osztálydiagram 

 modell csúcsok: a nézeti csúcsokhoz hasonlóan itt is van egy interface az öröklési 

fa gyökerében. Ez az IModelNode, ami algoritmus lépések jelzéséhez szükséges 

események, így amelyik osztály implementálja ezt az interface-t, abban biztos 

használhatóak lesznek ezek is. Ezen kívül a csúcsban tárolt érték (Value, ami egy 

SimulationObject) létezése is jelezve van. Ezt az interface-t a SimpleModelNode 
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valósítja meg, amely pluszban hozzáadja a PlaceFound eseményt. Ez a bináris 

fáknál látott hasonló eseménnyel, ellentéttel kap egy SimpleModelNode csúcsot, 

amely jelzi, hogy melyik csúcshoz viszonyítva van meg az új helye. Azt, hogy mi 

ez a viszonyítás majd a demó nézeti kezelője fogja meghatározni. Ebből az 

osztályból a már ténylegesen használt csúcs típusok származnak: 

o OneWayModelNode: olyan csúcsok esetén használandó, mikor 1 másik 

csúcsra van pointerük, referenciájuk (_next). Ezt egy property-n (Next) 

keresztül lehet lekérdezni és állítani, ez utóbbi esetén a SetNext 

eseményen keresztül, aki fel van iratkozva rá, értesítést is kap a 

változásról. Ez van használva például egyszerű láncolt lista esetében is 

(LinkedListModel). 

o TwoWayModelNode: ebben az esetben már 2 pointer, referencia (_next, 

_prev) is van másik TwoWayModelNode-okra. Mindkettőhöz tartozik 

egy-egy proeprty (Next, Prev) amiken keresztül lelkendezhetőké és 

állíthatóak. Állítás esetén a NextPointerSet, illetve a PrevPointerSet 

események segítségével lehet jelezni, hogy változás történt. Ezek 

hasonlóan működnek, mint OneWayModelNode esetén. A kétirányú 

ciklikus láncolt lista (CircularDoublyLinkedListModel) esetén 

találkozhatunk ezzel a csúcs típussal. 

o SimpleBinaryTreeNode: 3 SimpleBinaryTreeNode pointer, referencia 

található benne (_left, _right, _parent), amelyek a 2 gyerek, illetve a szülő 

csúcsot tárolják. Az előzőekhez hasonlóan ezeknek is van egy-egy 

property (Left, Right, Parent) a lekérdezésükre, állításukra, valamint 

eseményeken keresztül ezekről értesítést is küldenek, ám ezeken kívül a 

bináris fák bonyolultsága miatt sok egyéb esemény is megjelenik az egyes 

algoritmus lépések jelzésére. 

 

A lenti ábrán látható a modell csúcsok osztálydiagramja. 
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54. ábra: modell csúcsok osztálydiagram 

 EventArgs: egészen pontosan az EventArgs-ból származó egyedi osztályok, 

melyek szerepe, hogy a különböző animációs elemeknek a paramétereit tárolják. 

Ezek ugyan EventArgs-ot várnak paraméterül minden esetben, ám a kezelő 

metódusok átkonvertálják azt a megfelelő típusra, így elérik a tárolt elemeket, 

amik az adott animációs elem tényleges paramétere. Az alábbi típusok vannak: 

o BinaryTreeEventArgs: IndexedBinaryTreeNode-ok listáját és egy 

magasságot tartalmaz, amik segítségével egy bináris fa kirajzolására van 

lehetőség. A magasság arra az esetre kell, ha egy adott állapot 

megváltozik, és vele a magasság is, akkor meglegyen a régi állapot. 

o  BinaryTreeNodePlaceFoundEventArgs: két IModelNode és egy 

BinaryTreeNodePosition van benne, amik segítségével egy új csúcs 

pozícióját lehet megtalálni bináris fa esetén. 
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o BinaryTreeNodePlaceNotFoundEventArgs: egy IModelNode-ot és egy 

BinaryTreeNodePosition-t tárol, amikkel jelezni lehet, hol kellett volna 

lennie egy keresett csúcsnak a bináris fában, ám nem található. 

o ModelNodeEventArgs: egy IModelNode van benne, ezt olyan esetben 

használják a demók, mikor még nem létezik nézeti csúcs amin keresztül 

értesíteni lehetne a demó nézet kezelőt, így az majd a modell csúcs alapján 

keresi meg azt az elkészülése után. 

o DoubleModelNodesEventArgs: a ModelNodeEventArgs-ból származó 

osztály amely egy ásodik IModelNode-ot is hozzáad a paraméterekhez. 

o ViewNodeEventArgs: egy IViewNode-ot tárol, amelyet a demó nézet 

kezelője felhasználhat arra, amire az adott animációs elemnek szüksége 

van. 

o DoubleViewNodesEventArgs: a ViewNodeEventArgs-hoz ad hozzá egy 

második IViewNode paramétert. 

o TripleVIewNodesEventArgs: a DoubleViewNodesEventArgs-ból 

származik, és kiegészíti azt egy harmadik IViewNode-al. 

o MixedNodesEventArgs: egy-egy IViewNode, illetve IModelNode van 

benne. 

o ImprovedMixedNodesEventArgs: a MixedNodesEventArgs kibővítése 

egy SimulationObject-el. 

o MultipleModelNodesEventArgs: a ModelNodeEventArgs általános 

verziója (, de nem származik belőle), ami egy listányi IModelNode-ot 

tárol. 

o ImprovedMultipleModelNodesEventArgs: egy SimulationObejct-el 

egészíti ki a MultipleModelNodesEventArgs-ot. 

o MultipleViewNodesEventArgs: a ViewNodeEventArgs általános verziója 

(, de nem származik belőle), ami egy listányi IViewNode-ot tárol. 

o ImprovedMultipleViewNodesEventArgs: egy SimulationObject-el 

egészíti ki a MultipleViewNodesEventArgs-ot egészíti ki 

o ImprovedViewNodeEentArgs: a ViewNodeEventArgs-ból származó 

osztály, amely egy SimulationObejct-el egészíti ki azt. 

o ObjectEventArgs: egy SimulationObject-et tárol. 

o RotationEventArgs: egy RotationType-ot (egy enum, ami a különböző 

AVL fa forgatásokat jelzik) tárol. 



64 

 

o SubtreeChangeEventArgs: a MultipleModelNodesEventArgs-ból 

származó osztály, ami azt egy második IModelNode-okból álló lsitával 

egészíti ki. 

Lent látható az EventArgs-ok osztálydiagramja (ennek kiterjedtsége miatt nem 

olvashatóak jól az egyes mezők, ám az előbbi leírásból ez is látható). 

 

55. ábra: EventArgs osztálydiagram 
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 demó működés: egy teljes demókat a nézeti osztályok irányítják. Ezek a 

DatastructureView-ból származnak (közvetve vagy közvetlenül), tehát így a 

MonoBehaviour is az ősük. Ebből következik, hogy nem hagyományos módon 

lesz létrehozva (azaz közvetlenül a konstruktor hívással), hanem mint komponenst 

adják hozzá egy objektumhoz. Ekkor csak az Awake() hívodik meg, ami a 

DatastructureView-ban van definiálva, ám az ősosztály biztosít egy 

CustomAwake() (ehhez hasonlóan van egy CustomUpdate() is) virtuális 

metódust, amit felülírva minden leszármazott elvégezheti az egyedi demó kezdeti 

műveleteit. Itt történnek a különböző mezők inicializálásai általában. Ezen kívül 

még a SetupButtons() fog lezajlani kezdéskor, amiről már volt említés a 

DatastructureView-ban. Ez előre megadott konstans egész számok segítségével 

megkeresi a szükséges műveleti gombokat, hozzájuk ad egy ButtonManager-t 

mint komponenst és eltárolja azokat a Buttons listában. Ezután azon végig iterálva 

megadja nekik a felirataikat, illetve rájuk köti a gombnyomás eseményt lekezelő 

metódusokat, vagy az OpenInputPanel(ButtonManager)-t hívja meg. Ezen kívül 

még implementálva van a SetButtonsText(ButtonManager, TranslatableString, 

TranslatableString), amely a beviteli panel megnyitásakor hívodik meg és  a 

kapott gomb alapján (amelyik meg lett nyomva) beállítja annak feliratait. Ezen 

kívül még az InvokeButton(ButtonManager, String) van amit az ősosztály hív. Ez 

szintén a beviteli panelhez kell, konkrétan a rajta levő gomb megnyomásakor adja 

meg, melyik metódust kell meghívni a kapott String-el (ami a beviteli mezőbe lett 

írva). Magát a demó működését a CreateModel(ITypeFactory) meghívásával lehet 

elindítani (ezt a TypeSelector fogja meghívni). Ez az adott nézeti típushoz 

létrehozza a megfelelő DatastructureModel-t, amit eltárol a _model mezőben. 

Ezután ennek az eseményeire feliratkozik. Ezt néveteln függvények segítségével  

teszi, amik az örökölt EnqueueAnimation(EventHandler, object, EventArgs)-al 

berakják az animációs sorba az adott algoritmus lépés esetén „lejátszandó” 

animációs elemet. Ebben az esetben az EventHandler mindig egy olyan 

visszatérési érték nélküli metódus, amely az EventArgs-ot átkonvertálja a 

szükséges típusura, majd ha az sikerült, akkor a benne tárolt paraméterekkel 

elindítja a megfelelő coroutine-t. A coroutine-ok mind egyedi animációs elemet 

„játszanak” le, ám közös bennük, hogy a végén az AnimationLock-ot átállítják 

hamisra, ezzel jelezvén, hogy véget ért a művelet. A különböző, gombokra kötött 

műveletek majd a modell adott metódusát hívják meg, ami miközben elvégzi az 
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algoritmust, a megfelelő eseményeken keresztül értesíti valamilyen úton a nézeti 

kezelőt. Ezeknek a metódusoknak a végén fontos, hogy meg hívódjon a 

StartUpdateCheck(), mivel ezzel indulnak el az animációk (eddigre az animációs 

listába bekerül az összes animációs elem). Ezek között a műveletek között az új 

elem felvételét szolgáló különleges. Ez minden adatszerkezet esetén megtalálható 

(legyen Add, Insert vagy Push a neve), és hasonló a működésük is. Először berakja 

az új elemet a modell megfelelő metódusával. Fontos, hogy ezek mindig vissza is 

adják az új elemet, így a nézeti kezelő ezt át tudja adni paraméterként az új 

csúcshoz tartozó nézeti csúcsnak, ami majd ekkor iratkozik fel annak 

eseményeire. Emiatt volt szükség olyan animációs elemekre is, amik modell 

csúcsot kapnak és az alapján keresik meg a megfelelő nézeti csúcsot, mivel új 

elem felvételekor az új modell csúcs eseményeire még nem iratozott fel senki. 

Miután elkészül a nézeti csúcs, a nézeti kezelő eltárolja egy listában (_nodeList), 

majd feliratkozik az összes eseményére, kezdve az EnqueueAnimation-el, ami 

mindig szükséges, hiszen enélkül a nézeti csúcsok nem tudnák berakni az 

animációs sorba az adott animációs elemet. Még megemlítendő a 

DestroyObject(object) metódus, ami a kapott objektumot megpróbálja a használt 

nézeti csúcs típussá alakítani, és ha sikerül, akkor kiveszi a csúcsok listájából majd 

megsemmisíti azt. Az utolsó fontos metódus az Exit(), ami kilépéskor hívodik 

meg. Ez az elöbb említett DestroyObject(object) segítségével az összes nézeti 

csúcsot megsemmisíti, a UI elemeket alaphelyzetbe állítja, megsemmisíti 

önmagát (ez nem azonnal következik be) majd meghívja az ősosztály Exit() 

metódusát, hogy azok a kilépéskor végzendő lépések is végrehajtódjanak. A lenti 

ábrákon látható a modellek, majd a nézeti kezelők osztálydiagramjai (a láthatóság 

érdekében a mezők és funkciók nem látszódnak). 
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56. ábra: modellek osztáyldiagramja 
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57. ábra: nézet kezelők osztálydiagramja 
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Egyéb osztályok 

A program használata során van néhány kisebb segéd osztály is. Ezek nem 

specifikusan ehhez a projekthez készültek, máshol is felhasználhatók. 

 Assertek: a Unity ugyan nyújt assert-eket, ám ezeket nem lehetett 

feltétel vizsgálatkor használni. Ennek megoldására lett bevezetve az 

FEAssert statikus osztály, melyben az NUnit (ez nem Unity-s 

namespace) fontosabb assertjei vannak újra implementálva. Ez annyit 

takar, hogy egy try-catch blokkban a megfelelő assert vizsgálatot 

elvégzi, és abban az esetben, ha nem teljesül, azaz AssertionException 

hibát dob, akkor ezt kiírja az output-ba, vagy release verzió esetén a log 

fájlba, így nem szakad meg a program működése, és elágazásoknál is 

használható. Lent látható az osztálydiagramja. 

 

58. ábra: FEAssert osztálydiagram 

 Kivételek: a program során több egyedi kivételre is szükség volt, 

melyek az Exceptions.cs fájlban lettek definiálva. 

 

59. ábra: kivételek osztálydiagramja 
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 Kiegészítő metódusok: létező, nem saját osztályok esetén voltak 

metódusok melyeket többször is használni kellett a program során. 

Ezek egyszerűsítésére néhány kiegészítő metódus lett bevezetve. Az 

első ilyen a DoubleForeach<T1,T2>(this IEnumerable<T1>, 

IEnumerable<T2>, Action<T1,T2>) ami 2 felsorolható 

adatszerkezeten egy időben iterál végig és a kapott névtelen függvényt 

alkalmazza az elem párokra. Ezen kívül szintén a felsorolható 

típusokhoz lett étrehozva a Count(this IEnumerator), ami mindössze 

megszámolja a tárolt elemeket. Az utolsó ide tartozó metódus az 

AddElements<T>(this List<T>, params T[]), ami T elemeket 

tartalmazó listákhoz lett definiálva. Ez előre meg nem határozott számú 

T elemet kaphat paraméterül, majd mindent hozzáadja a listához, így 

nem egyesével kell ezt megtenni. 

 

60. ábra: kiegészítő metódusok osztálydiagramja 

 

 Prefab gyártás: egy roppant egyszerű statikus osztály, a PrefabFactory 

tartozik ide, ami a GetPrefab(String) metódusa segítségével a kapott 

prefab név alapján megkeresi azt, betölti a források közül, majd 

visszaadja mint GameObject-et, így már könnyen lehet létrehozni az 

általa reprezentált 3D-s objektumokat. 

 

61. ábra: PrefabFactory osztálydiagram 
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 Tuple: ide két osztály tartozik, a Pair<T1, T2> (párok), illetve a 

Triplet<T1, T2, T3> (rendezett számhármasok). Ezekre azért volt 

szükség, mivel a Mono a C# 2.0-nak felel meg, ám ott még nem volt 

használható a Tuple típus, így ezt kellett helyettesíteni. 

 

62. ábra: Tuple típusok osztálydiagramja 

Tesztelés 

A tesztelés két részletben zajlott. A UI elemek tesztelését folyamatosan a fejlesztés 

során, minden új funkció bevezetése után megtörtént. Ez olyan lépéseket tartalmazott, 

amelyek az adott változásokhoz köthető, már meglevő elemeket, funkciók helyes 

működését vizsgálták. Ilyen volt például az, hogy ha egy meglevő nézeti csúcson 

módosítani kellett valamit, ami befolyásolhatott egy animációs elemet, akkor az adott 

animációs elemet tartalmazó, minden animációt meg kellett nézni, hogy nem történt-e 

változás benne. Amennyiben valahol hibával találkoztam, a Unity Debug osztálya igen 

hasznos segítséget jelentett. A Debug.Log(String) statikus metódus segítségével a debug 

verzióban (amit az editorban lehet futtatni) jól lehetett  a hiba forrását keresni. Ez a Unity 

Editor output ablakába írta ki az adott szöveget, release verzió esetén pedig a log fájlba, 

amire szintén szükség volt. A másik tesztelés a modellekhez kapcsolódott. Ez unit tesztek 

segítségével zajlott, mégpedig úgy, hogy minden adatszerkezethez készült 1-1 teszt 

metódus, ami az adott modell minden publikus metódusát tesztelte. Az adatszerkezeteken 

kívül még a szimulációs objektumokhoz készült unit teszt. Ezeket csak egyszer kellett 

futtatni, a fejlesztés végén. A fejlesztés során is természetesen jöttek elő hibák ezekkel 

kapcsolatban, amik ha akadályozták a munkát azonnal ki lettek javítva, egyébként 

feljegyzésre kerültek a feladatok listában. A unit tesztek alatt már nem jöttek elő 

komolyabb problémák, csak olyan kisebbek mint például a SimulationDouble esetén a 

lokalizáció szükségessége (ez a program futása közben addig se jelentett problémát). 
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63. ábra: Unit tesztek osztálydiagramja 
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Továbbfejlesztési lehetőségek 

A projekt úgy készült, hogy könnyen lehessen új adatszerkezetek demóit 

implementálni hozzá. Ehhez mindössze annyi szükséges, hogy a DatastructureView-ból 

kell egy új osztályt származtatni, implementálni az absztrakt metódusokat. Ezután csak a 

különböző animációs elemeket kell elkészíteni amik majd az adott modell eseményeit 

kezelik le. Természetesen modellt is lehet létrehozni, ez esetben a DatastructureModel-

ből kell származtatni, és mindössze annyi a teendő, hogy a szükséges algoritmus 

lépéseknél egy-egy megfelelő esemény hívás történjen. 

Ezen kívül komolyabb tovább fejlesztési lehetőség, hogy lehessen a felhasználónak 

saját szimulációs típusokat létrehoznia, amiket a típus választóban ki is választhat, majd 

használhat. 
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Összegzés 

A témabejelentőben megadott funkciókat sikerült implementálni, és mindegyik az előre 

eltervezett színvonalat nyújtja. A fejlesztés során mind a Unity, mind a C# ismereteimet 

sikerült bővíteni, ugyanakkor az egyetemen megszerzett tudásomat is nagyban fel tudtam 

használni. 

A projekt fejlesztése során megtapasztaltam, hogy is zajlik egy összetettebb program 

elkészítése, hogy mennyi munka van akár csak egy egység megtervezésében majd 

beillesztésében a programba. A tervezés fontossága is fontos szerepet nyert, amikor 

utólag kellett módosítani valamint, jól érzékelhető volt, hogy több időt vesz igénybe a 

módosítás, mintha az elején sikerül észrevenni. 

Összeségében egy komplex programot sikerült létrehozni, aminek a tovább fejlesztésére 

bőven van lehetőség, így ez egy jó alap lehet egy sokkal összetettebb szoftverhez. 
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