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Áttekintés

Az UML modellezési nyelv 



A tananyag fejezetei 

 Az UML áttekintése

 Az UML környezete

 A rendszer funkcionális 
követelményeinek 
meghatározása

 Nemfunkcionális 
követelmények

 OCL

 A rendszer folyamatainak 
modellezése

 A rendszer strukturális 
modellezésének alapkövei

 Osztálydiagramok szerepe 
a szoftverfejlesztés 
fázisaiban

 Állapotautomaták

 Csomagdiagramok, 
telepítési diagram

 Az interakciók modellezése

 CASE eszközök használata 
a szoftvertervezésben

 Modellezés a szervezetek 
mindennapjaiban
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Az UML történeti áttekintése

 Módszertanok és az 

UML története

 70-es évek:

 Első szoftverfejlesztési 

módszerek, strukturált 

programozás

 80-as évek

 Első objektumorientált 

módszerek

 90-es évek 

 Több módszer 

megjelenése
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Módszertanok

 1994: 

 Jim Rumbaugh (OMT), 

Grandy Booch ,  Ivar 

Jackobson (OOSE) együtt 

fejlesztik az UML-t

 1995:

 szabványosítási 

törekvések az OMG 

részéről

 1996 UML 0.9 kiadása

 1.x

 2007 március: UML 2.0
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Az UML jelentősége

 Átmeneti állapot egy fejlődő tudásterületen

 Jelölései és fogalmai nem feltétlenül újak

 Pl. UML 2.0 szekvencia diagramja  ITU-T szabvány 
MSC-kből formálódott

 Idődiagramok  elektrotechnikusok alkalmazzák

 Composite structures  SARA-ból

 Osztálydiagramok  ER-diagramok unokái

 UML feladata a tudásterület megszilárdítása

 Integráció, szabványosítás

 Modellezési szabályok kialakítása
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Az UML jelentősége

 Integráció

 Az UML különböző résznyelvei integráltak, közös 

 infrastruktúrájuk és a metamodellel közös 
koncepcionális vonatkoztatási keretük van

 Szabályok kialakítása

 Az UML jól bevált koncepciók gondosan válogatott, 
egymással összehangolt palettáját nyújtja

 egymásra hivatkoznak, egymáshoz illeszkednek, 
kapaszkodót nyújtanak a modellező számára

 Szabványosítás

 Az UML szabványosított, vagyis a modellek és az 
ismeretek egyaránt hordozhatók
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Az UML jelentősége

 A szabványosítás a legnagyobb jelentőségű újítása 
az UML-nek

 A különböző megközelítések integrálása egyetlen 
egységes modellezőnyelvben

 Egységesítette a szoftvertervező eszközök 
elszigetelt piaci szegmenseit  a UML eszközök 
egységes piaca jött létre

 Az elérhető eszközök száma és képességei 
jelentősen növekedtek

 Minél többen használják annál jobban terjed 
(tanfolyamok, eszközgyártók, tudósok)
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Az UML felépítése

 Metamodellezési megközelítésből indul ki

 A nyelv magja tömör maradhat

 Képes lefedni egy olyan terjedelmes nyelvet mint 
az UML 

 Összefüggést teremt a különböző nyelvi elemek 
között

 Metamodellezés

 Minden konkrét rendszer egy modell példánya

 Minden modell egy metamodell példánya (UML 
metamodell)

Minden metamodell egy meta-metamodell példánya 
(Meta Object Facility)
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UML Metamodell

 Rendszer  Modell példánya  Metamodell 

példánya  Meta-metamodell példánya
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Az UML Metamodell

 Az MOF önmaga példányaként lett definiálva

 M0, …, M3 szintek

 Mi szint elemei az Mi+1, …, M3 szint elemeinek példányai
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UML Metamodell

 Az M2 szinten belül az UML három rétegre 
tagolódik

 Mag (infrastructure)

 Nyelv (superstructure)

 Kiterjesztések (profiles)
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UML metamodell

 Az egyes rétegek szegmensekre osztódnak

 A rétegek szegmensei csomagokra tagolódnak

 A superstructure (UML) csomagjai
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Áttekintés

 Számos gyakorlati helyzetben elvileg egy UML-
eszköz sem használható

 Politikai vagy költségvetési okokból

 Vagy akad jobb mód a modellezésre, pl a táblázatos 
forma

 Ezért tervezi kifejleszteni az UML a nyomtatható 
kiterjesztéseket és a diagramok szöveges, pl 
táblázatos formáit is
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Áttekintés

 A programozási nyelvekhez hasonlóan beszélhetünk 
konkrét és absztrakt szintaktikáról

 Több diagram is vonatkozhat egy modellre 

 Átfedhetik egymást

 Ez a redundancia inkonzisztenciát eredményezhet de  a 
redundanciák kihasználhatóak a modell fejlesztéséhez 
is
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Áttekintés

 Struktúra

 Központi elem: osztálydiagram

 Minden egyéb struktúradiagram ennek a speciális 
alakja

 Emellett ezek még önálló diagramtípusok

Csomagdiagramok (CsD) (package diagrams)

Kihelyezési diagramok (KD) (deployment diagrams)

Architektúradiagramok (AD) (architecture diagrams)

 Együttműködési diagramok (ED) (collaboration diagrams)
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Áttekintés

 Viselkedés

 Állapotautomata diagram (ÁA) (state machine diagram)

 Tevékenységdiagram (TD) (activity diagram)

 Interakciódiagramok

 Szekvenciadiagram (SzD) (sequence diagram)

 Kommunikációs diagram (KD) (communication diagram)

 Idődiagram (ID) (timing diagram)

 Interakciós áttekintési diagram (IÁ) (interaction overview 

diagram) (interakciós áttekintés)

 Minden diagramtípusnak megvannak a maga előnyei és 

hátrányai, valamint a jellemző felhasználási területei 
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Újítások az UML 2.0-ben

 Legfontosabb változások

 A metamodell megerősítése

A metamodellt rendbehozták és megerősítették

Az interakciók és tevékenységek terén teljesen 
megújították

Egyszerűbb formális jelentést adni az eddig kötetlenül 
használt UML konstrukcióknak

Könnyebben használható az UML képességeit 
kihasználó eszközök számára

 Új fogalmak

 (CompositePart, Port, Connector, Collaboration, 
Interaction, Activity)
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Újítások

 Új jelölések

 Az új fogalmak új jelölésekben jelennek meg 

(szerkezeti diagram a CompositePart, Port és 

Connector számára)

 Új jelölések az interakciódiagramok és a 

tevékenységdiagramok területén

 Olyan új jelölések, amelyek a kifejezőerőt vagy a 

modellezés kényelmességét növelik

Interakcióáttekintési diagramok, idődiagramok, 

tevékenységdiagramok
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Újítások

 Vissza az objektumorientáltsághoz

 „Beágyazás” alapelve – „embodyment”

 Semmilyen viselkedés és funkcionalitás nem létezhet 

önmagában, hanem kizárólag egy egyed (Classifier) 

részeként

 Tehát „minden objektum”

Az UML 2.0 modelljei alapvetően objektummodellek
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Lehetőségek

 Sok még mindig a tisztázatlan kérdés

 Legkritikusabb pont a formális szemantika hiánya

 Ez a magra még mindig érvényes

 Az UML 2.x jelentős haladást mutat fel

 Ugyanakkor biztos hogy nem ez az UML utolsó 
verziója

 http://www.omg.org/spec/UML/2.4.1/
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Az UML és a szoftveréletciklus

Az UML modellezési nyelv 



Szoftveréletciklus

 Életciklus: life cycle

 A szoftver életciklusának fázisai:

Elemzés

Tervezés

Megvalósítás

Integráció

Migráció és 
bevezetés

Működtetés

Karbantartás, 
újratervezés, 

leállítás

Projektdefiníció



Szoftveréletciklus

 Az életciklust definiálja az ISO 12207 (1995) 

szabvány, amely általános körben elfogadott

Néhol eltér a terminológia (bevezetés –

bevezetés a használatba)

 A szoftver előállításának eljárásmódját fejlesztési 

folyamatnak vagy szoftverfolyamatnak nevezzük

 Az életciklus illetve egy szoftverfolyamat szakaszait 

fázisoknak hívjuk

 A fogalom eredete a vízesésfolyamatból ered



A modellezés szerepe

 A modell egy eredeti leképezése

 Segítségével könnyebben, gyorsabban, olcsóbban 
vagy korábban tehetők előrejelzések az eredetiről

 A szoftvergyártásban „eredetiként” különböző 
dolgok jöhetnek számításba, mint pl.

Szervezeti vagy műszaki folyamatok egy 
meglévő rendszere

Ekkor a modellt „elemzésnek” vagy 
„tervezésnek” nevezzük

E modell alapján próbáljuk meg megérteni a 
valóságot illetve kifejleszteni elképzelésünket 
egy új, elérendő valóságról



A modellezés szerepe

Egy meglévő alkalmazásrendszer

A modellt „dokumentációnak” nevezzük és 

reméljük hogy a dokumentációt felhasználva a 

kóddal való hosszas kísérletezéseket 

spórolhatunk meg a jövőre vonatkozóan



A modellezés fontossága

 A modellezés potenciálisan a szoftveréletciklus összes 

szakaszában felbukkan

 Hagyományosan azonban a korai szakaszokon van a 

hangsúly

 Boehm törvénye:

 „leggyakrabban a követelmények felállításánál vagy 

a tervezésnél csúsznak be hibák, és minél később 

kerülnek eltávolításra, az annál költségesebb”

 Érdemes költséget fordítani a validált és korrekt 

modellezésre



A modellezés fontossága – nyelvek 

absztrakciós szintje

 Corbató törvénye:

 „a termelékenység és a megbízhatóság függ a 
programok hosszától, nem függ viszont a használt 
programnyelv absztrakciós szintjétől”

 Minél absztraktabb a nyelv annál több funkcionalitás 
rejtőzik az egyes programsorokban

 A nyelv emelkedő absztrakciós szintjével 
időegységenként és programozónként több funkcionalitás 
szállítható

 Ezért erősödik a törekvés a magasabb szintű nyelvek felé

Néhányan az UML-ben a programozási nyelvek egy 
követekező generációját látják

 Ekkor az UML-ben a modell azt jelentené amit most 
egy programnyelv  számára a program



Módszer, jelölés, technika

 UML – Unified Modeling Language

 Eredetileg „Unified Method”

 Ez a név azonban félrevezető, mivel az UML nem rögzít 

technikát vagy szoftverfolyamatokat

 Jelölésrendszert tartalmaz

 Egy módszer egy szoftverfolyamat egyes lépéseinek 

szisztematikus kidolgozását támogatja

 Jelölésből és technikából áll



Módszer, jelölés, technika

 A jelölések lehetnek szövegesek vagy grafikusak, a modell 

leírására szolgálnak

 A technika egy részletes eljárásmód, vázlatos útmutatás a 

jelölés alkalmazásához, a modell elkészítéséhez

 A kettő között egyértelműen szoros kapcsolat van, nem lehet őket 

élesen szétválasztani

 Viszont nem létezik kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés 

a jelölések és a technikák között

 Különböző kombinációk lehetségesek 

 Az UML számtalan módon alkalmazható, teljesen 

módszersemleges



Megfelelő modellek és diagramok 

kiválasztása

 A modellek és diagramok minősége a modellezőtől függ

 Milyen

 Modellek

 Jelölések

 Jelölési elemek jöhetnek szóba

 Hogyan építhetők fel a 

 Diagramok

 Képletek

 Szövegek

 Függ az életciklus fázisától, a céltól, a rendelkezésre álló 
médiától, a közönségtől

 Mindezek megítélése sok tapasztalatot követel



Az UML diagramjai a 

szoftverfejlesztés fázisaiban



Példa – Célok

 UML diagramjai és jelölései megjelenhetnek a 

szoftveréletciklusban

 Esettanulmány

 TicketActual jegyiroda

 Az esettanulmány az 

életszakaszokra 

tagolódik

Elemzés

Tervezés

Megvalósítás

Integráció

Migráció és 
bevezetés

Működtetés

Karbantartás, 
újratervezés, leállítás

Projektdefiníció



1. Projektdefiníció

 Projekt célja:

 egy képzeletbeli jegyiroda és szervezőiroda, a 
TicketActual informatikai rendszerének átszervezése, 
megújítása 

 Világméretű verseny a piacon

 Kénytelen csökkenteni a kiadásokat

 A vállalkozási tanácsadók megállapították hogy a 
költségek jelentősen csökkenthetők a jegyfoglalás 
területén

 Munkafolyamatok automatizálása



1. Projektdefiníció

 Egy informatikai rendszer felállítását javasolták amely a 

megfelelő folyamatokat automatizálná

 A cég természetesen rendelkezik már informatikai 

rendszerrel, az új rendszernek tehát ehhez kell kapcsolódnia

 Ilyen meglévő részrendszer az „BonusPoints” program, 

amely többek között a felhasználók által elért bónuszokat 

tartja nyilván, illetve a partneradatokat a „BestParts” 

rendszer kezeli 



Projektdefiníció

 A vezetőség felméréseket végeztetett és ez alapján 

úgy döntöttek, hogy a költségek leginkább a 

jegyfoglalás és a bejelentkezés területén 

csökkenthetők az informatikai hálózat szélesítésével

 Az új rendszernek a „TicketFirst” nevet adták



Projektdefiníció

 Junior fejlesztőként szemléljük a tervezést

 Projektdefiníció megtörtént az ügyfelek által

 Feladatok:

 Eligazodni a projektben

 Megállapítani a határokat

 Leírni a rendszer környezetét

 Érintettek

 Érdekeltek

 Kontextusdiagramok és szakterületi diagramok készítése

 A feladat eredményei:

 Javítják a megértést

 Segíti a kommunikációt

 A csapaton belül

 Az érintett csapatok között

 A felhasználókkal és ügyfelekkel



Kontextusdiagram

Személyzet

Feladat nézők segítése a belépésnél és jegykezelésnél

Mennyiség 1:2000-hez a személyzetnek a nézőkhöz viszonyított

aránya

Fajta a TicketActual alkalmazottai

Betanítási idő fél nap

Partner szervezőiroda/jegyiroda

Feladat jegyek értékesítése, programok szervezése

Mennyiség jelenleg 20

Fajta Önálló vállalkozások

Betanítási idő -

Bónuszpartner

Feladat Bónuszpontok felírása, felhasználása

Mennyiség jelenleg 40, későbbi tervek 70

Fajta Önálló vállalkozások

Betanítási idő -



2. Elemzés

 A feladat részletes leírása

 Az alkalmazás szakterületének megismerése

 Információ gyűjtés

 Beszélgetés az alkalmazókkal a saját 
tapasztalataikról

 Fontosabb folyamatok leírása

 Ilyenek lehetnek a személyzet képviselői



Elemzés

 Az interjúk jegyzeteit 
struktúrált szöveggé kell 
formálni

 Ezek alapján az üzleti 
folyamatok azonosítása

 Leltárba vétel

 Részletes leírás

Ki Milyen

gyakran

Mit Megjegyzés

- 1 Koncertlátogatás

- 1 Jegyvásárlás Online

N, TF 1 Felhasználó bejelentkezése Login, Password

N, TF 1…n Koncert kiválasztása

N 1 Koncert adatainak megadása Dátum (-tól -ig), város, helyszín

TF 1 Koncertek mutatása időpont szerinti sorrendben

N 1 Koncert kiválasztása

TF 1 Lehetséges helyek mutatása Álló, ülő, sor, szék, jegyár

N 1…n Hely kiválasztása Egymás után több is lehetséges

TF 1 Koncertjegyek mutatása (Alternatívák mutatása)

N 1 További adatok megadása Elektronikus jegy, hagyományos jegy

N 1 Vásárlás megerősítése

N, TF 1 Jegyek kifizetése

N 1 Fizetés típusának kiválasztása Hitelkártya, számla

N 1 Fizetési adatok megadása

N 1 Fizetés megerősítése

TF v Jegyvásárlás felvétele

TF 0…n Jegy nyomtatása

- 1…n Lebonyolítás

Sz/N, BLA Belépés

Sz/N, BLA 1 Jegyellenőrzés Automata vagy Személyzet segítségével

BLA 1 Jegyek ellenőrzése Helyszín és dátum/ idő alapján

BLA 1 Jegykezelés

Sz/N, BLA 1 Néző azonosítása Bónuszkártya, hitelkártya alapján

BLA 1 Forgókapu nyitása

- 1 Beléptetés

EK/Sz Csomagellenőrzés Ellenőrzőkapu vagy Személyzet segítségével

N, Sz/BA 1 Forgóajtó nyitása

TF 1 Bónuszjóváírás

TF 0…1 Bónuszpontok jóváírása

TF 0…1 Néző felértékelése



Elemzés

 Üzleti folyamatok leírása, táblázatos módszer
Azonosító

ÜF - KL - TF

Név

Koncertlátogatás

Rövid leírás

Koncertlátogatás teljes folyamat a jegyvásárlástól a bónuszpontok felírásáig

Érintett aktorok

1. Néző, 2. TicketFirst

Kiváltó esemény

A néző el szeretne menni egy koncertre

Előfeltétel

nincs

Standard lefutás

1. Jegyvásárlás

2. Koncert

lebonyolítása

3. Bónuszpontok

jóváírása

Kivételek és alternatívák

a, a néző a bónuszpontkártyáról fizeti a jegyet, a 3.

pont kimarad

b, a bónuszkártyán a néző státuszának léptetése

szükséges,mert határt ért el

Utófeltétel

Mindhárom folyamat utófeltételeinek együttese

Eredmény

A koncert lezajlik, az irodának bevétele származik belőle

Gyakoriság

napi 3000

Utalások

későbbiekben kerül kitöltésre

Megjegyzések, nyitott kérdések

nincs



Elemzés

 A folyamatok használati esetekké való finomítása

 Leltárakban és táblázatokban leírva

 Ebben a részben az ügyfelek képezik a fő 

információforrást

 Kisebb projekteknél az üzelti folyamatok leírása helyett 

lehet kezdeni a használati eset leírásokkal



Használati eset leltár 

és táblázat

Azonosító

HE - L - BLA

Név

Belépés

Rövid leírás

A koncertre érkező néző jegyének ellenőrzése, néző azonosítása

Érintett aktorok

1. Néző, 2. TF.Jegyvásárlás

Kiváltó esemény

A néző be szeretne lépni a koncerthelyszínre, behelyezi a jegyet az automatába

Paraméter

Dátum, idő, helyszín

Standard lefutás

1. Jegyek

ellenőrzése

2. Jegykezelés

3. Belépés a

forgókapun

Kivételek és alternatívák

a, A néző több jeggyel rendelkezik az adott koncertre,

ilyenkor több jegyet kell ellenőrizni

b, A jegyek ellenőrzése nem sikerül (sérült jegy), a

személyzet segítségét kell kérni

Utófeltétel

Nincs

Eredmény

A jegyek ellenőrizve, érvényesítve

Átlagos időtartam

5 perc

Utalások

használja: ÜF-TF-BP, illetve GUI-B-1..3

Megjegyzések, nyitott kérdések

nincs



Elemzés

 Az üzleti folyamatok és 

a használati esetek 

lefolyását 

tevékenységdiagramok-

kal és 

állapotautomatákkal 

lehet specifikálni



Elemzés

 Folyamatok lefutása



Állapotautomaták



Interakciódiagramok

 A felhasználók és 

rendszerek illetve a 

különböző rendszerek 

közötti interakciókat 

interakciódiagramokk

al lehet leírni

 A diagram fajtája az 

adott esettől függ



Interakciódiagramok



Nem funkcionális követelmények 

rögzítése

 Kiegészítésképpen le kell rögzíteni a nem 

funkcionális követelményeket

 Szövegesen

 Szakarchitektúradiagramon



Szakterületi modell

 Ezzel párhuzamosan fut a szakterületi modell 

felállítása

 Ehhez elsődlegesen elemzési osztálydiagramokat és 

fogalmi szótárat kell használni



Elemzési osztálydiagram és szótár

 Elemzési osztálydiagram finomított változat

 Fogalmi szótár
Fogalom Szinonima Magyarázat

Jegyvásárlás Jegyfoglalás A vásárló az adott egy koncertre jegyet vásárol

Koncert Koncertsorozat,

eseménysorozat

A koncert az év egy részében, adott időpontokban, helyeken

megrendezett esemény. Az esemény a Koncert egy adott

időpontban, helyszínen megrendezett példánya

Esemény Az esemény egy megrendezett koncert egy adott időpontban

és helyszínen.

Név A név a keresztnév és a vezetéknév illetve egyéb elöljárószók

összessége

Vásárló Néző, Ügyfél A vásárló olyan személy, aki jegyet vásárolt a rendszerben



Szakterületi objektumok viselkedésének leírása

 A szakterületi objektumok viselkedését objektum 

életciklusokkal vagy az objektuminterakciókkal kell 

összefoglalni



3. Tervezés

 Gyakran az elemzéssel párhuzamosan folyó fázis

 A tervezés a „hogyan”-ról szól

 Az összes technikai kérdést itt még nem kell részletesen 
tisztázni

 Első lépésben a szoftverarchitektúrát kell tisztázni:

 Milyen alrendszerei, komponensei legyenek a rendszernek

 Ez a tagolás a feladatok részprojektekre, megbízottakra, 
partnercégekre való szétbontása miatt fontos

 Fontos a rendszerarchitektúra, a rendszer hardveres 
elrendezésének tisztázása

 Költség és időterv tervezésében játszik szerepet



Szoftverarchitektúra

 A szoftverarchitektúra 

több lépcsőben kerül 

finomításra

 Ez egyrészről egy 

csomagtervezethez 

vezet

 Verziókezelés 

szempontjából központi 

jelentőségű



Szoftverarchitektúra

 Másrészről egy rendszer-montázsdiagramhoz vezet

 Alrendszerek és komponensek közötti illetve 

társrendszerek felé az interfészeket és összekötőket 

lehet megadni



Szoftverarchitektúra

 Protokollszerepek és protokollok valamint 

csatlakozók és összekötők viselkedési leírásai



Szoftverarchitektúra

Különleges szerepe van a felhasználói interfésznek, 

különösen a GUI dialógusok lefutásainak



Szoftverarchitektúra

 Végül a tervezési osztálymodell elkészítése a feladat

 Komponensek finom felépítése határozható meg

 Ezzel egyidejűleg történik az egyes objektumok és 

azok interakciói viselkedésének részletesebb leírása, 

teljes kidolgozása



4. Megvalósítás

 Minden szakmai kérdés tisztázott az elemzés és a 
tervezés után (elméletileg)

 Megvalósításnál az átalakítás technikai részleteire 
lehet koncentrálni

 Napjainkban a megvalósítási fázist a programozás 
határozza meg, de a modelleknek nagy jelentősége 
van

 A tervezési modellek előírásként, a leprogramozandó 
feladatok célkitűzéseként kerülnek a megvalósítás elé

 Szolgálhatnak az automatikus kódelőállítás alapjául is

 Különösen a megvalósítási osztálydiagramok

 Folyamatok specifikációi

 Tevékenységi diagramokkal megadott algoritmusok



Megvalósítási osztálydiagram



Folyamatok 

specifikációi



Tevékenységi diagramok



Megvalósítás

 A modellek kódból való előállítása is fontos lehet

 Rendszer viselkedésének és struktúrájának 

megjelenítése

 Vannak olyan osztály- objektumcsoportok amelyek 

együttműködését tisztázni kell változtatások végzése vagy 

hiba megtalálása céljából

Objektumdiagramok és osztályinterakciók alkalmazása



Objektumdiagramok és 

osztályinterakciók



5. Integráció

 A megvalósított modulok integrálása

 Futtatható egységekké való összeillesztése

 Ezt a feladatot leginkább a használt technika és 

nem az alkalmazás szakterülete határozza meg

 Az integráció során használt eszközök bemeneti 

adatainak forrásai:

 Objektum-montázsdiagramok

 Rendszer-montázsdiagramok

 Csomagdiagramok



Objektum-montázsdiagramok, 

rendszer-montázsdiagramok, 

csomagdiagramok



Integráció

 A diagramok a megfelelő struktúrák megjelenítései

 Tárolási struktúrák  csomagdiagramok

 Célkörnyezet   telepítési és kihelyezési diagramok



6. Bevezetés és migráció

 Amikor a készítés befejeződött, elkezdődik az 
alkalmazás használata

 A rendszer teljesen kész

 Folyamatos elfogadási tesztek vagy a felhasználók 
bevonása az előállítási folyamatba

 Későbbi surlódásmentes átvétel biztosításához

 Kézikönyvek és tanfolyami anyagok elkészítése időben 
történjen

 Rendszer felhasználóinak betanítása

 Esetlegesen a korábbi rendszer leállításának, az adatok 
migrációjának megszervezése

 Hardverek szoftverek beszerzése, telepítése 
üzembehelyezése

 Az alkalmazás kihelyezése célplatformon



Bevezetés és migráció

 A dialógusok lefutásának tervei hasznosak lehetnek 

a tesztekhez, kézikönyvekhez és betanításokhoz



Adatmodellek és  folyamatlefutások

 A migráció és a beillesztés szempontjából az 

adatmodellek és  folyamatlefutások fontosak



Kihelyezési modell

 A kihelyezés a kihelyezési modellre támaszkodik

 A régi rendszerről a migráció gyakran teljesen önálló 
projekt

 Egymagában tartalmazza a szoftverfázisok szinte 
mindegyikét



7. Működtetés és karbantartás

 A rendszer célja a működtetés

 Az előző fázisok modelljeinek kicsi a jelentőssége

 Egy alkalmazás működése során követelmények 
merülnek fel:

 Hibát találnak, el kell hárítani

 Törvényi változásokhoz kell igazodni

 A piaci változások új funkciókat tesznek szükségessé

 Lehmann: „Azt a rendszert amit használnak változtatják 
is”

 Karbantartás:

 A követelmények beépítése egy működő rendszerbe

 A programozói munka 80%-át is kiteheti



Működtetés és karbantartás

 A karbantartási munkálatokhoz mindegyik modell 

hasznos lehet

 Függ a karbantartási munka kiterjedtségétől

 Egy teljes körű átszervezés már a környezetmodellel 

kezdődik

 Programozói hiba javítása: megvalósítási fázis modelljei



8. Újratervezés és leállítás

 Megéri e tovább működtetni?

 Felhagynak a működtetéssel, leállítják a rendszert
 Rendszer pótlásáról gondoskodnak

 A rendszer alapos helyrehozatala, újjászervezése és 
korszerűsítése

 (alternatívák költségeinek, kockázatainak, esélyeinek 
mérlegelése)

 A példánk szerint teljesen újat érdemes kezdeni még ha 
egyes részek, mint pl a partnerrendszer meg is 
maradnak

 Újratervezés esetén a meglévő jó dokumentáció igen 
kifizetődő



Újratervezés és leállítás

 Újratervezés esetén a meglévő összes modell teljes 
spektruma számít

 Az újratervezés az életciklus összes szakaszát felöleli

 A modell segítségünkre lehet akkor is ha a rendszert le 
kell állítani

 A rendszer általában egy alkalmazáscsoport része, 
amellyel össze van kötve

 Az eltávolítás károkozás nélkül csak akkor lehetséges ha a 
működtetésből származó információk rendelkezésre állnak

 Fontos a szoftverarchitektúra és a szakmai képességek 
körének pontos behatárolása is

 Fontos funkciók eltávolítását el kell kerülni



A rendszer funkcionális 

követelményeinek 

meghatározása

Az UML modellezési nyelv 



A funkcionalitás fajtái

 A rendszerek egy cél szolgálatában jönnek létre

 A rendszerekkel kapcsolatosan beszélhetünk 
funkcionális és nemfunkcionális követelményekről

 Funkcionális követelmény:

 A tulajdonképpeni feladat amit a rendszernek el kell 
végeznie

 Nemfunkcionális követelmény:

 Egyéb megszorítások

 A funkcionális követelmények esetében beszélhetünk:

 Folyamatokról

 Használati esetekről
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A funkcionalitás fajtái

 Folyamatok

 Üzleti folyamatok
 Klasszikus információs rendszerekkel kapcsolatban

 Rendszerfolyamatok
 Technikai területeken

 A folyamatokat néha alfolyamatokra bontjuk tovább

 A folyamatok egyes munkalépései használati esetek 
segítségével írhatók le
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Szakmai nézőpont Technikai nézőpont

Folyamat Üzleti folyamat Rendszerfolyamat

Használati eset Funkció Szolgáltatás



A funkcionalitás fajtái

 Az üzleti folyamatok rendszerek felett állnak

 A használati esetek egy rendszeren belül 

határozhatóak meg

 A használati esetek rövid idő alatt és különösebb 

működés közbeni interakció nélkül futnak le

 Az üzleti folyamatok megszakíthatatlanok, gyakran 

napokig vagy hónapokig zajlanak

 Folyamatos párbeszédet tartanak fenn
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Összehasonlítás - kritériumok

Kritérium Folyamat Használati eset

Tartalom Komplex lefutás Funkcióesetén: egyetlen 

szakterületi folyamatlépés

Szolgáltatás: egyetlen 

technikai munkalépés

Mértékek Mérhető mértéke vagy 

költsége van, kívülről 

látható

Erőforrásokat használ, 

ráfordítást igényel

Viselkedés Használ vagy tartalmaz 

szolgáltatásokat vagy 

funkciókat

Folyamatok részegysége

Felbontható Funkciókra illetve

szolgáltatásokra

Funkció: funkciókra és 

szolgáltatásokra

Szolgáltatás: nem

Megvalósító Szervezet Egy alkalmazás
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Összehasonlítás

Kritérium Folyamat Használati eset

Időtartam Hosszú, napok vagy hónapok Rövid, néhány perc,

másodperc

Megszakítás Megszakítható Nem megszakítható,

automatikusan lefut

Rendszerhatárok Átlépi a határokat Rendszeren belül 

értelmezhető

Automatikus lefutás Egyáltalán nem vagy csak részben  

automatikus

Automatikusan lefut

Felhasználók Szakterület, szakemberek Fejlesztők, technikai 

személyzet
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A funkcionalitás fajtái

 A táblázatban felsorolt kritériumok szabályként 

értendők

 Lehet hogy nem mindegyikük teljesül egyértelműen egy 

konkrét esetben

 Mindig a modellező dönti el hogy folyamatot vagy 

használati esetet ír e le

 A kettő közötti döntés attól is függ hogy milyen 

céllal modellezünk

 Kinek a számára készül a modell

 Milyen absztrakciós szinten kell elhelyezkednie 
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Folyamatleltár

 A rendszer működésének határai az üzleti folyamatok 
felsorolásával meghatározhatók

 Emellett meghatározható hogy az egyes aktorok mely 
folyamatok részei

 Folyamatleltár

 A folyamatleltár teljes körű áttekintést ad valamennyi 

 Tárgyalandó üzleti folyamatról

 Felhasználóról

 Kapcsolódó rendszerről

 Az aktorok közötti kapcsolatok ebben a kontextusban 
nem számítanak

 Segíti az egyes folyamatok részletes specifikálását
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Folyamatleltár
84



Folyamatleltár

 Nagy méretű folyamatleltárak esetén érdemes 

lehet a folyamatokat tovább csoportosítani:

 Folyamattérkép

 Lehetséges szerepkörökre is bontani
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Interjú

 A szakemberekkel végzett interjúk 

következményeképpen alakulnak ki a szöveges 

folyamatleírások

 Pl. Koncert lebonyolításról készült üzleti interjú egy 

részlete
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Koncertlátogatás folyamata - interjú 

 A koncertlátogatás három szakaszból áll: jegyvásárlásból, a 
koncerthallgatásból, és a bónuszpontok utólagos jóváírásából. 
A jegyvásárlás során a felhasználó az interneten bejelentkezik 
a rendszerbe, azonosítja magát a nevével és a jelszavával. 
Kiválasztja azt a koncerttípust ami iránt érdeklődik, majd 
megadja, hogy melyik időpontban, és helyszínen rendezett 
koncertek érdeklik. A rendszer megjeleníti a kérésének 
megfelelő koncerteket, amelyek közül vásárló választ. Ekkor 
megjelennek a lehetséges jegytípusok (álló, ülő, sor, szék, 
jegyár). A vásárló ezek közül választ, majd további adatok 
megadása történhet. A vásárlás megerősítése után a jegyek 
kifizetése történik, amelyre többféle lehetőség van 
(hitelkártya, bankszámla). A fizetéshez további adatokat kell 
megadnia, mint például a hitelkártya száma. A rendszer 
ezután rögzíti a vásárlást, kinyomtatja a jegyet, ha szükséges, 
illetve számlát készít, ha kérték.
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Koncertlátogatás folyamata - interjú 

 A koncert lebonyolítása a jegy ellenőrzésével kezdődik. Az 
ellenőrzés történhet automatikusan vagy a személyzet 
segítségével. Itt a jegy száma alapján azonosítják, hogy a 
jegy megfelelő e az adott rendezvényre. A következőkben 
megtörténik a néző azonosítása a rendszerben a jegy vagy a 
bónuszkártya alapján. Megfelelő adatok esetén megtörténik a 
jegykezelés és a beléptetés során a fogókapu nyitásával a 
nézőt beengedik a helyszínre

 A koncert fajtájától, a jegy típusától illetve árától függően a 
jegyvásárláshoz és a koncerten való részvételhez, és a 
koncerthelyszínen történő vásárláshoz bónuszpontok 
kapcsolódnak. Ezek jóváírása a koncert lebonyolítása után 
történik meg. A pontok mennyiségének függvényében a néző 
státusza is változhat.
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Szöveges folyamatleírás

 A szöveges leírás szövegesen vagy táblázatos 

formában feldolgozásra és csoportosításra kerül

 Az egyes lépéseket hierarchikusan rendszerezik

 Kiegészítés a műveletek gyakoriságára vonatkozó 

információkkal

 Az érvényben lévő kontextuson kívüli események 

elvetése
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Szöveges folyamatleírás
Ki Milyen

gyakran

Mit Megjegyzés

- 1 Koncertlátogatás

- 1 Jegyvásárlás Online

N, TF 1 Felhasználó bejelentkezése Login, Password

N, TF 1…n Koncert kiválasztása

N 1 Koncert adatainak

megadása

Dátum (-tól -ig), város,

helyszín

TF 1 Koncertek mutatása időpont szerinti sorrendben

N 1 Koncert kiválasztása

TF 1 Lehetséges helyek

mutatása

Álló, ülő, sor, szék, jegyár

N 1…n Hely kiválasztása Egymás után több is

lehetséges

TF 1 Koncertjegyek

mutatása

(Alternatívák mutatása)

N 1 További adatok megadása Elektronikus jegy,

hagyományos jegy

N 1 Vásárlás megerősítése

N, TF 1 Jegyek kifizetése

N 1 Fizetés típusának

kiválasztása

Hitelkártya, számla

N 1 Fizetési adatok

megadása

N 1 Fizetés megerősítése

TF v Jegyvásárlás felvétele

TF 0…n Jegy nyomtatása
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Szöveges folyamatleírás

Ki Milyen

gyakran

Mit Megjegyzés

- 1…n Lebonyolítás

Sz/N, BLA Belépés

Sz/N, BLA 1 Jegyellenőrzés Automata vagy Személyzet

segítségével

BLA 1 Jegyek ellenőrzése Helyszín és dátum/ idő alapján

BLA 1 Jegykezelés

Sz/N, BLA 1 Néző azonosítása Bónuszkártya, hitelkártya alapján

BLA 1 Forgókapu nyitása

- 1 Beléptetés

EK/Sz Csomagellenőrzés Ellenőrzőkapu vagy Személyzet

segítségével

N, Sz/BA 1 Forgóajtó nyitása

TF 1 Bónuszjóváírás

TF 0…1 Bónuszpontok jóváírása

TF 0…1 Néző felértékelése
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Folyamattáblázat

 A folyamatleltár elkészítése után a folyamatokat 
egyenként specifikálni kell

 Az üzleti folyamat definíciója:

 Valamely szakterületen zajló komplex eseménysorozat, 
amely egy aktor számára mérhető értékkel vagy költséggel 
bír

 A folyamatokat több rendszer és aktor összjátéka valósítja 
meg

 Az automatikusan lezajló munkalépések a használati esetek

 A használati esetek funkciókra és szolgáltatásokra 
tagolódnak

 Az üzleti folyamatok elnevezésére nincs bevett terminus

 RUP – business use case

 Üzleti területen: business process
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Folyamattáblázat

 Példa üzleti folyamat:

 Egy koncertlebonyolítás teljes lefolyása az ügyfél 
jegyvásárlási szándékától a koncert lebonyolításáig

 Beletartozik minden utólagos adminisztráció is

 Ez egy üzleti folyamat mivel:

 Több szakasza és lépése van

 A folyamat alapértelmezés szerint szüneteket tartalmaz 
(pl. a jegyfoglalás és a koncert lebonyolítása között), 
így hetekig, hónapokig eltarthat

 A folyamatnak több résztvevője van: néző, személyzet, 
a rendszer foglalási és könyvelési alrendszerei, a 
partner nyilvántartó alrendszer, terjesztőpartnerek és 
bónuszpartnerek

93



Folyamattáblázat

 A folyamat bizonyos részei automatikusan bonyolódnak 

le (pl. koncert)

 Mind a vevők, mind a társaság számára a folyamat 

konkrét és mérhető hasznot illetve költséget realizál

 A néző megnézi a koncertet és ezért fizetséget nyújt

 A társaság pénzhez jut

 Ennek egy részét a szolgáltatás lebonyolítására fordítja

 Az ilyen verbális leírást fel kell dolgozni és 

egységes formára kell hozni

 Meg kell felelnie bizonyos minőségi kritériumoknak
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Folyamattáblázat

 Minőségi előírások:

 Érthetőség

 A standardizálás és egységesítés következtében egyszerűbbé 
válik a folyamat lényegének gyors és hibátlan megértése

 Teljesség

 Egyetlen fontos tényező fölött sem siklik el a figyelem

 Összehasonlíthatóság

 A különféle folyamatok összehasonlíthatóak lesznek

 Tartalmilag

 Az absztrakciós szintet és a folyamatleírások minőségét tekintve

 Ezek eléréséhez a táblázatos forma használata ajánlott

 Módszertanilag kapcsolódási pontot jelent a táblázatos 
forma más UML jelölések felé
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Folyamat-

táblázat

Azonosító

ÜF - KL - TF

Név

Koncertlátogatás

Rövid leírás

Koncertlátogatás teljes folyamat a jegyvásárlástól a bónuszpontok felírásáig

Érintett aktorok

1. Néző, 2. TicketFirst

Kiváltó esemény

A néző el szeretne menni egy koncertre

Előfeltétel

nincs

Standard lefutás

1. Jegyvásárlás

2. Koncert

lebonyolítása

3. Bónuszpontok

jóváírása

Kivételek és alternatívák

a, a néző a bónuszpontkártyáról fizeti a jegyet, a 3.

pont kimarad

b, a bónuszkártyán a néző státuszának léptetése

szükséges,mert határt ért el

Utófeltétel

Mindhárom folyamat utófeltételeinek együttese

Eredmény

A koncert lezajlik, az irodának bevétele származik belőle

Gyakoriság

napi 3000

Utalások

későbbiekben kerül kitöltésre

Megjegyzések, nyitott kérdések

nincs
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Folyamattáblázat

 A táblázat azonosítója egy egyedi azonosító, amelyre a 

további dokumentációban utalni lehet

 A név az üzleti folyamat neve. Fontos a konzisztencia 

megőrzése az egész dokumentumon keresztül. Ne hivatkozzunk 

ugyanazzal a névvel két eltérő folyamatra vagy objektumra

 A rövid leírás a folyamat összefoglalását tartalmazza

 Az érintett aktorok között megkülönböztetünk elsődleges és 

másodlagos aktorokat. Elsődleges aktornak az tekinthető, aki 

a főszerepet játssza a folyamat során. Jelen esetben ez a 

Néző lesz, aki elindítja a folyamatot
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Folyamattáblázat

 A kiváltó esemény egy olyan esemény, amelynek hatására a 
folyamat elindul. Itt például a kérés vagy igény, hogy a 
Néző szeretne egy koncertre ellátogatni

 Előfeltétel a rendszer állapotára vonatkozó feltétel, 
amelynek teljesülnie kell ahhoz, hogy az üzleti folyamat 
gond nélkül lefusson. Ha ez nem teljesül, akkor az 
utófeltételek és a sikeres lefutás nem biztosítható

 A standard lefutás tartalmazza azokat a lépéseket, 
amelyek a sikeres lefutáshoz kellenek. Elsődleges 
forgatókönyvként is emlegetik, ez a leggyakrabban 
előforduló eset

 A kivételek és alternatívák tartalmazzák azokat a 
lehetőségeket, amelyek „nem férnek bele” a standard 
lefutásba, tehát leginkább valamilyen ettől eltérő 
lehetőségről beszélhetünk. Másodlagos forgatókönyvként is 
emlegetik
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Folyamattáblázat
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 A rendszer állapotára vonatkozó feltétel, amelynek 
teljesülnie kell, ha a forgatókönyvek valamelyike lefut. 

 Eredményként a résztvevők számára érzékelhető vagy 
megjelenő eredményt tekintjük.

 A gyakoriság az üzleti folyamat lefutásának 
gyakorisága.

 Utalások mezőbe kerülnek azon dokumentumok 
azonosítói, amelyek kapcsolatban állnak az adott üzleti 
folyamattal. Ilyenek lehetnek a felhasználói felület 
terve, vagy előzetes megkötések.

 A megjegyzések mezőbe bármi egyéb kerülhet ami az 
előbbiekbe nem fér bele.



 Többféle ehhez hasonló ábrázolási forma létezik

 A táblázatos megjelenítés mellett gyakran használják a 
törekvések tevékenységdiagramon vagy használati 
esetkártyán való megjelenítését

 A szekvenciadiagramok is használhatók erre a célra

 A nagy követelménydokumentumokban is 
alkalmazhatóak

 Pl.

 a koncertlátogatás üzleti folyamat a néző aktorral áll 
kapcsolatban

 Ezzel kiegészítve a táblázatot a táblázat egy része 
kerül megjelenítésre

Folyamattáblázat

100



Használati esetek

 A használati esetek az üzleti folyamatok egyes 
lépéseit képezik

 A folyamatok több rendszert és szerepkört 
foglalhatnak magukba vagy ezekre bonthatóak

 A használati esetek tovább tagolhatók 
szolgáltatásokra vagy funkciókra

 A funkcióknak szakterületi tartalmat tulajdonítanak 
(beléptetés, foglalás)

 A szolgáltatások technikai funkciókat takarnak 
(felhasználói üzenet, hibaüzenet)

 Hierarchikus besorolás nem létezik, de inkább a 
funkciók használják a szolgáltatásokat mint fordítva
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Használati eset leltár

 Példa: beléptetés

 A koncertlebonyolítás üzleti folyamat egy szakasza

 Az előálló modell a beléptetőautomata 

specifikációjának egy részlete

 A néző az automata segítségével önkiszolgáló módon 

bejelentkezhet a koncert területére

 A belépéshez a következő lépések tartoznak:

 A néző azonosítása:

 Azonosítja magát az automatánál bónuszkártyája 

segítéségével, vagy a személyzet egy tagja teszi ezt meg 

helyette
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Használati eset leltár - példa

 A csomag ellenőrzése:

 A csomagot átvilágítják, hogy van e benne olyan tárgy amit 

nem lehet bevinni a koncert területére

 Csomag elhelyezése a tárolóban

 A be nem vihető tárgyakat vagy csomagot az utas egy 

tárolóban helyezi el

 Ezután ellenőrizni kell hogy használati esetről vagy 

üzleti folyamatról van e szó

 Ezt a kritériumok vizsgálatával dönthetjük el

103



Használati eset leltár - példa

 A folyamat több lépésből áll

 Azonosítás, csomag átvilágítás, csomag elhelyezése, 

belépés

 Ennek alapján üzleti folyamat lehet

 De a használati eseteket is lehet tovább finomítani

 A folyamat megszakítás nélkül fut és nem tart sokáig

 A folyamat általában egy résztvevőt foglal 

magában:

 Néző (önálló bejelentkezésnél)

 Mellette megjelenhet a személyzet egy tagja aki az 

azonosítást végzi a néző helyett
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Használati eset leltár - példa

 A néző által megadottak kezelésétől eltekintve a 

folyamat automatikusan mehet végbe

 A folyamat eredménye bár leírható konkrétan 

megjelenő haszon formájában, a néző részéről 

jelentkező „ár” (eltöltött idő) mérésének  nincsen sok 

értelme

 Ezek alapján a leírt folyamat használati esetnek 

tekinthető

 a legtöbb pontban a használati esetnek megfelelő 

feltételeket kaptuk
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Használati eset leltár

 A folyamatleltárral analóg módon használati eset leltár 
is készíthető

 Céljai:

 Létező rendszer funkcionalitásának dokumentálása

 Örökölt rendszer átvételénél fontos

 Újonnan fejlesztendő rendszereknél segíti az üzleti 
folyamatok egyes funkcióinak definiálását, azoknak a 
megvalósító alrendszerekhez rendelését

 A rendszerek tartalmilag elkülönülnek egymástól

 A szerepkörök leírását is segíti

 Készítésének  kiindulópontja a szakarchitektúra, a 
folyamatok leírásának halmaza vagy egy funkciófa 
lehet
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Használati eset leltár
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Függőségek funkcionalitások között

 Nagy rendszerek esetén gyakran találkozhatunk 
összefüggésekkel a különféle üzleti folyamatok, 
részfolyamatok és használati esetek között

 A folyamat és használati eset leltárak az 
összefüggéseket nem tárják fel

 A folyamatok lefutását taglaló szöveges leírásokban 
pedig könnyen elveszíthetjük az áttekintést a gyakran 
komplex összefüggések fölött

 Ezért az összefüggéseket külön diagramon ábrázolják

 Az UML kétfajta összefüggés között tesz különbséget:

 Includes; magábafoglalás

 Extends; kiterjesztés
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Magábafoglalás

 Üzleti folyamatok illetve használati esetek közötti 

reláció

 A belefoglalt funkcionalitások gyakran a maguk 

jogán is teljesek és értelmesek

 Több egyéb funkcionalitás számára is igénybe 

vehetőek
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Kiterjesztés

 A kiterjesztő használati eset opcionális

 Vagy fellép, vagy nem

 Egy részlet – önállóan nem következhet be

 A használati esetek üzleti folyamatokat vagy 

használati eseteket terjeszthetnek ki

 Üzleti folyamatok nem lehetnek kiterjesztési esetek

 A kiterjesztési 

esetek újfent 

kiterjeszthetők
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Használati eset táblázat

 A használati eset leltárral megtörténik a használati 

esetek kategorizálása és áttekintése

 A részelteket használati eset táblázat segítségével 

kell kidolgozni

 A kiindulási pont lehet szóbeli leírás

 Egységes formába kell hozni

 A minőségi kritériumok itt is érvényesek

 Az üzleti folyamatokhoz hasonlóan itt is alkalmazható a 

táblázatos séma

 A használati eset táblázat alapja egy űrlap
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Használati 

eset táblázat
112 Azonosító

HE - L - BLA

Név

Belépés

Rövid leírás

A koncertre érkező néző jegyének ellenőrzése, néző azonosítása

Érintett aktorok

1. Néző, 2. TF.Jegyvásárlás

Kiváltó esemény

A néző be szeretne lépni a koncerthelyszínre, behelyezi a jegyet az automatába

Paraméter

Dátum, idő, helyszín

Standard lefutás

1. Jegyek

ellenőrzése

2. Jegykezelés

3. Belépés a

forgókapun

Kivételek és alternatívák

a, A néző több jeggyel rendelkezik az adott koncertre,

ilyenkor több jegyet kell ellenőrizni

b, A jegyek ellenőrzése nem sikerül (sérült jegy), a

személyzet segítségét kell kérni

Utófeltétel

Nincs

Eredmény

A jegyek ellenőrizve, érvényesítve

Átlagos időtartam

5 perc

Utalások

használja: ÜF-TF-BP, illetve GUI-B-1..3

Megjegyzések, nyitott kérdések

nincs



Használati eset táblázat

 A cellák a következőket jelenítik meg

 Név – az üzleti folyamattal analóg

 Eredmény – az üzleti folyamatoktól eltérően itt nem az 
aktor számára kitűzött cél; az eredmény itt az aktor 
számára nem fontos csak közepes jelentőségű pl. egy 
adatstruktúra (a helyről szóló bejegyzés) vagy egy 
materiális kimenet (pl. nyomtatott jegy)

 Időtartam – az üzleti folyamatokkal szemben nem a relatív 
gyakoriság érdekes hanem az időtartam; automatikusan 
zajlanak le, ebből a mérőszámból lehet különféle értékekre 
(minimális futási idők, egyéb teljesítménymérők)

 Paraméterek – az automatikusan végrehajtó funkció miatt 
paraméterekre is szükség van; pl. a jegyfoglalás előtt a 
néző belépése a rendszerbe
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Használati eset táblázat

 Az irodalomban számos ilyen séma elfogadott

 Fontos az üzleti folyamatok és használati esetek 

sémáinak különválasztása

 A táblázatos megjelenítés mellett gyakran érdemes a 

lefutásokat tevékenységdiagramon feltüntetni

 Hasznos lehet az aktorok és a rendszer közötti 

interakciókat interakciós diagrammal szemléltetni

 A leírásra használt dokumentumok könnyen 

nagyméretűvé és könnyen áttekinthetővé válnak

 Különféle diagramokkal strukturálhatóak
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Használati eset táblázat

 A „Néző beléptetése (automata)” üzleti folyamat 

az „Néző” és a „TP-jegyiroda” aktorokkal áll 

kapcsolatban

 A „Néző” Az elsődleges

aktor

 Az elágazásokat a 

„Tárgy megőrzőben történő elhelyezése” 

kiterjesztések kezelik
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Funkciófa

 A funkciók hierarchikus, részfunkciókra bontott 
dekompozíciója

 A rendszer függőségeinek dokumentálásakor hasznos

 Jelentős gyengesége hogy nem tud objektumorientált 
struktúrákat megjeleníteni

 A rendszerelemzés objektumorientált megközelítése 
arra törekszik, hogy legfeljebb egy vagy kétszintnyi 
finomítást hajtson végre, majd egy szemléletváltással 
strukturális finomítást végezzen és az adott részeken 
belül újra funkciókat fedezzen fel és újabb szintnyit 
finomítson
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Nemfunkcionális 

követelmények

Az UML modellezési nyelv 



A követelmények fajtái

 A követelmények csoportosítása:

 Szoftverrendszerrel szemben támasztott minőségi 

tulajdonságok szerint

 Az ISO 9126 (1991) szabvány a mérvadó

 A legfontosabb követelények:

 Functionality

 Usability

 Reliability

 Performance

 Security
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A követelmények fajtái

 Functionality

 A rendszer tulajdonképpeni feladatai, funkcionalitása

 Usability

 A rendszer használhatósága

 Reliability

 A rendszer megbízhatósága és elérhetősége mellett a működés 
és a szolgáltatott eredmények helyessége

 Performance

 A rendszer teljesítőképessége (áteresztőképesség, nagy terhelés 
alatti vislekedés) és a kívánt válaszidők

 Security

 Biztonság

 Az adatok védelme és biztosítása

 Különféle támadásokkal szembeni ellenálló képesség
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A követelmények fajtái

 További követelménytípusok

 Hordozhatóság

 A tényleges infrasturktúrától való függetlenség mértéke

 Nagyon hosszú élettartamúra tervezett és több platform 
támogatásásra tervezett rendszereknél fontos tényező

 Összefüggésben áll a karbantarthatósággal

 Karbantarthatóság

 A rendszer folyamatosan elérhetőséget biztosít funkcionális és 
technikai jellegű változtatások és kiegészítések megvalósítására

 Nem igényelhet jelentős időráfordítást

 Újrafelhasználatóság

 A létező rendszerelemek közvetlen és ismételt felhasználása

 Újonnan fejlesztendő elemek későbbi felhasználásra alkalmassá 
tétele
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A követelmények fajtái

 Skálázhatóság

 A rendszer áteresztőképességének, terhelhetőségének 

változtathatósága, növelése

 AAA rendszer esetén:

 A jövőben az utasok száma megháromszorozódik

 Lokalizáció

 A helyi sajátosságokra való hangolhatóság:

 Pénznem, nyelv, ünnepnapok, jogi szabályozások

 Architektúra

 Előre megadott architektúra alkalmazása a fejlesztés során

 Kliens/szerver architektúra, szolgáltatásközpontú architektúra, 

részletes kifejtés: platformok, technikai leírások
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A követelmények fajtái

 Ezek mellett elképzelhető még további technikai 

megszorítások figyelembe vétele:

 Vállalati adatmodell

 Létező informatikai infrastruktúra használata

 Együttműködés a bevezetett ősrendszerekkel
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A nemfunkcionális követelmények 

fontossága

 Ugyanolyan jelentős mint a funkcionális 

követelmények

 Gyakran alábecsülik

 Elhanyagolják

 Nagy rendszereknél az interoperabilitás és a 

skálázhatóság döntő tényezők

 Ezek megvalósításához használják a SOA-t (Service 

Oriented Architecture)

 A SOA használatakor a rendszererőforrások nagy 

részét az infrastruktúra emészti fel
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A nemfunkcionális követelmények 

fontossága

 Kisebb rendszerek esetében is fontosak a nem 

funkcionális követelmények

 Online banki rendszer felhasználóbarát működése, 

megkövetelt válaszidő

 Ha ezzel gond van akkor nem fogadja el az 

alkalmazott szoftvermegoldást

 Beágyazott és valós idejű rendszereknél a nem 

funkcionális követelmények adják a követelmények 

magját

 Légzsákokat vezérlő rendszernél fontos hogy a 

légzsákok mikor nyíljanak ki és mikor ne nyíljanak ki
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A nemfunkcionális követelmények 

fontossága

 Sok alkalmazás esetén az előállításra fordított 

munka nagy része a nemfunkcionális követelmények 

teljesítésére fordítódik

 Ezekhez képest a funkcionális követelmények gyakran 

könnyebben megvalósíthatóak

 Tapasztalat szerint a különböző érdekelt felek 

különböző rálátással rendelkeznek a készülő 

rendszerre és más a véleményük arról hogy mi 

fontos és mi nem

 Az informatikus feladata hogy ezek ellenére a fontos 

követelmények teljesüljenek
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Nemfunkcionális követelmények az 

UML-ben

 Az UML-ben is látszik a nemfunkcionális követelmények 
alábecsülése

 Szegényes az eszköztár

 A nemfunkcionális követelményeket alapvetően 
szabadon, informális utalásokkal és megjegyzésekkel 
írják le

 Könnyen elvész az áttekinthetőség és a követelmények 
közötti összefüggés

 Lehetőség van a kontextusdiagramba való integrálásra 
is

 Megfelelő feliratok alkalmazása

 A kulcsszavas értékek (tagged value) és a sztereotípiaként 
definiált tulajdonságok feltüntetése megjegyzéseket 
tartalmazó  négyzetekben
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NFK ábrázolása használati eset diagramon
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NFK ábrázolása használati eset diagramon
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Nemfunkcionális követelmények az UML-ben

 Az ilyen megjegyzéseket tartalmazó négyzetek 

kontextusdiagramok esetében is alkalmazhatók

 Következtetni lehet

 A rendszer megvalósítandó dimenzióira

 A várható terhelésre

 A megvalósítandó teljesítőképességre

 A skálázhatóságra
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Nemfunkcionális követelmények 

kontextusdiagramon
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Nemfunkcionális követelmények az UML-ben

 Egy koncert lebonyolítását végző rendszernek 
nagymértékben rendelkezésre állónak kell lennie

 Ha a rendszer nem elérhető, a nézők kiszolgálása meghiúsul

 A késedelmes végrehajtással és többletráfordítással járó 
kiadások tetemesek lehetnek

 99, 99%-os rendelkezésre állás követelhető meg

 A bónuszkövető rendszernek nem szükséges ilyen erős 
rendelkezésre állást biztosítani

 Kiesése többletráfordítással jár, de a költségek kisebbek

 90%-os rendelkezése állást kell biztosítani

 A jegyvásárlási rendszer rendelkezésre állási mértéke 
a kettő közötti: 

 95%
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OCL: Object Constraint 

Language

Az UML modellezési nyelv 



OCL jellemzői

 A megszorítások formális leírására 

 Object Constraint Language

 Definiálhatóak vele:

 Egyszerű megszorítások

 Invariánsok

 elő- és utófeltételek

 Valójában nem az UML része

 OMG részéről egy ajánlás a megszorítások 
megadására

 Bármely más programozási nyelv alkalmas lenne erre

 Használatuk az implementációs fázisban javasolt

134



OCL jellemzői

 Akkor használható jól, ha egy természetes nyelv túl 

informális a modellezési környezetben 

 Az OCL a legtöbb diagramtípusnál használható 

lenne, mégis leginkább az osztálydiagramokra 

korlátozódik az alkalmazása

135



Az OCL típusai

 Az OCL egy erősen típusos nyelv

 Minden OCL kifejezés típussal rendelkezik

 A nyelv típusainak leírásról egy hasznos összefoglaló  
anyag található az alábbi weboldalon: 
http://fondement.free.fr/objx/netsilon/xion/predefine
d/overview-tree.html

 A nyelv előre definiált típusokkal dolgozik, ezek minden 
kifejezésben elérhetőek

 A műveleteket csak azonos vagy egymásból származtatott 
típusokon lehet végezni

 Nem lehet például egy szöveg típusú változóhoz egy egész 
számot hozzáadni
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Az OCL típusai

 Az OCL alaptípusai és a rajtuk alkalmazható 

műveletek a következők 
http://www.omg.org/spec/OCL/2.2/PDF
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Típus Példa Műveletek

boolean true, false and, or, not, implies, if-then-else

integer 1, 0, -3, 642 +, -, *, /, abs(), <,<=, >, >=, =, <>, …

real 1, 4, 4.56 +, -, *, /, floor(), <,<=, >, >=, =, <>, …

string ’TicketActual’ contact(), size(), substring(), …

http://www.omg.org/spec/OCL/2.2/PDF


Az OclType

 Ezeken kívül az OCL számos más típussal rendelkezik

 Az OCL-ben definiált típusok az OclType egy 
példányának tekinthetőek

 A típus bizonyos kapcsolatot jelent a metamodellhez

 Az OclType segítségével a következő információk 
határozhatóak meg

 a típus neve

 a típus attribútumainak nevei

 asszociáció végpontjainak nevei

 a típuson értelmezett műveleteknek a nevei

 a típus közvetlen illetve összes őstípusa

 a típus összes példánya
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Az OclAny

 Az OclAny az OCL összes beépített alaptípusának 
valamint a modellben definiált összes típusnak 
őstípusa

 Nem őse a kollekció típusoknak

 Összes művelete elérhető bármely 
objektumpéldányon keresztül:

 Egyenlőségvizsgálat

 Leszármazás vizsgálata (oclIsKindOf(), oclIsTypeOf())

 Explicit futásidejű típuskonverzió (casting, oclAsType())

 Csak olyan típusra lehet érvényesen konvertálni, 
amely a konvertált példány típusának őstípusa
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oclIsInState()

 Az oclIsInState() művelet paramétere, példányai 

egy állapotgép állapotainak felelnek meg

 Az oclInState() lekérdezi, hogy egy objektum az 

állapotgép adott állapotában tartózkodik-e

 Minden OCL kifejezés egyben az OclExpression 

osztály egy példánya is

 Az OclExpression a kifejezések szemantikai 

értékének meghatározásakor kap szerepet, 

valamint egyes gyűjteménytípusokon értelmezett 

művelet paramétere lehet
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Modell típusok

 A modellben szereplő összes osztály az OCL 

nyelvben típusként jelenik meg

 Az UML modell minden olyan osztályának, amely 

szerepel OCL kifejezésekben, OclAny az ősosztálya

 A modellben definiált osztályok példányainak 

attribútumai, valamint azon műveletek, amelyek az 

objektumok állapotát csak olvassák, de nem 

módosítják, elérhetők az OCL kifejezésekből

 Az osztályok közötti asszociációk mentén navigáció 

azonosítható
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Kollekciótípusok

 Az absztrakt Collection osztály, és a belőle származó Bag, 
Sequence és Set osztálysablonok az OCL nyelv egyedüli 
elemeiként nem az OclAny leszármazottai 

 A Collection osztály absztrakt ősosztály, az összes 
kollekcióra jellemző művelettel

 Méret lekérdezés

 Ürességvizsgálat

 Elemek tartalmazásának és előfordulásának vizsgálata

 Rendezett Collection

 Sequence létrehozása a gyűjtemény elemeiből

 A rendezéshez megadható egy kifejezés, melynek 
eredménye lesz a rendezés kulcsa

 Összegzés, eredménye az összes gyűjteményben levő elem 
összege a rajtuk definiált + művelet segítségével
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Az OCL-ben definiált 

kollekciótípusok
143

Típus Példa Műveletek

set set{}, set{8, 5, 2} asSequence (), size(), union(), intersection(),…

orderedSet orderedSet {8, 5, 2} asSet (), size(), union(), intersection(),…

bag bag {3, 3, 4, 5, 5, 6} asSet (), size(), union(), intersection(),…

sequence sequence {1, 2, 3} asBag (), size(), union(), intersection(),…



Az OCL-ben definiált 

kollekciótípusok

 A Set matematikai értelemben vett halmaz, amelyben egy 
elem csak egyszer szerepelhet

 Nincs rendezés megadva a benne lévő elemek között

 A Bag olyan gyűjtemény, amelyben a Set-el ellenétben egy 
elem többször is előfordulhat

 Az elemek között itt sincs sorrend rögzítve

 Műveletei megegyeznek a Set műveleteivel, de mindegyiknek van 
egy saját paraméterhez igazodó változata

 A Sequence olyan gyűjtemény, amelyben az elemek 
sorrendje rögzített

 A sorozatban egy elem többször is előfordulhat

 Műveletei: méret lekérdezés, összefűzés, elem hozzáadása a 
sorozat elejéhez vagy végéhez, adott pozícióban levő elem vagy 
részsorozat lekérdezése, iterációs műveletek (select(), reject(), 
collect(), iterate())

144



Összetételtípus

 Az összetett szerkezetű típus az összetételtípus 

(Tuple) 

 Az összetétel típus a programozási nyelvekből jól 

ismert struktúratípusnak (struct a C/C++ 

nyelvekben) vagy rekordtípusnak (record a 

Pascal/Delphi nyelvekben) felel meg
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Típus Példa Műveletek

tuple tuple { jegyszám = 214365, kezdés = 19:00} -



Tulajdonságok

 A modell objektumainak tulajdonságait az objektum 

neve és a tulajdonság neve közé írt ’.’ jellel érhetjük el

 Tulajdonságok

 Attribútumok

 Műveletek

 Asszociációk

 Navigáció 

 Az attribútumok jelentik a legegyszerűbb tulajdonságot

 Értékük megegyezik a vizsgált példány modellben definiált 

azonos nevű attribútumának értékével
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Tulajdonságok

 Minden OCL kifejezés egy adott környezetben 

érvényes, amit minden esetben meg kell adni 

kivéve, ha a megszorítás a diagramon jelölve van

 Amennyiben nincs megadva a kifejezés környezete, 

a definiálása a context szóval lehetséges:

 context TipusNev
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Műveletek típusokon

 Adattípustól függően különböző műveleteket lehet 
végezni az adott típusokon

 A művelet megfeleltethető egy metódusnak, annak 
függvényében, hogy a leképezendő nyelvben létezik e 
a metódus által végrehajtandó operáció

 Függvényhívás a -> karakterpárossal történik

 fizetes->sum()

 Ez a metódus egy kollekciótípus metódusa, ami a tárolt 
elemek összegével tér vissza

 Az alaptípusok végzett műveleteit egy pont 
segítségével lehet meghívni

 osszeg.round
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Műveletek megszorításai

 A műveleteknek lehetnek paramétereik, melyet a C típusú 
nyelvekhez hasonlóan zárójelek közé kell írni

 A zárójelek megadása üres paraméterlista esetén is 
kötelező

 A műveletekre az OCL kétféle megszorítás 
megfogalmazását teszi lehetővé: ezek az elő- és 
utófeltételek

 Az előfeltételekkel a függvény meghívása előtti 
feltételeknek kell teljesülnie

 az utófeltételnél a végrehajtás utáni megszorítások 
definiálhatóak

 Először a környezetet kell megadni

 Metódus visszatérési és paraméterértékekkel
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Műveletek megszorításai

 A visszatérési értékre a result kulcsszó 

használatával lehet hivatkozni

 Az előfeltétel a pre, az utófeltétel a post 

kulcsszavakkal történik:

 context Konyv :: Oldalszam(osz:Integer) : Boolean

 pre : osz > 1

 post : result = true
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Navigáció az asszociációk mentén

 Az OCL lehetőség ad az osztálydiagramon definiált 
asszociációk mentén történő navigációra

 Tulajdonságértékének lekérdezése

 A tulajdonság neve az asszociáció azon végének a 
neve, amely nem a vizsgált objektumhoz kapcsolódik

 Ha az asszociáció szóban forgó végpontja névtelen, 
névként a végpontnál levő osztály kisbetűvel kezdődő 
nevét használhatjuk

 Amennyiben ez többértelműséghez vezet, akkor az 
asszociációt kötelező megkülönböztető névvel ellátni
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Asszociációs kapcsolat

 Ha az asszociációs kapcsolat számossága 0..1 vagy 1, 
a navigáció eredménye egy objektum

 Egynél nagyobb számosságú asszociáció vég felé 
történő navigáció Set eredményt ad

 Rendezett (ordered) jelöléssel ellátott asszociáció 
esetén az eredmény Sequence

 Lehetőség van arra is, hogy az egy vagy nulla számosságú 
eredményt is halmazként kezeljük, ehhez az eredményül 
kapott objektumra, mint halmazra kell alkalmazni a 
halmazon definiált műveleteket a nyíl (’->’) jelölés 
segítéségével

 Az OCL automatikusan egy- vagy nullaelemű halmazokra 
való hivatkozásként kezeli az ilyen hívásokat
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Asszociációs osztály

 Az OCL szintaxis szerint az asszociációs osztály is 
tulajdonságként érhető el

 A tulajdonság neve az asszociációs osztály kisbetűvel 
kezdődő neve lesz

 Rekurzív asszociáció esetén, amikor az asszociáció 
mindkét végpontja ugyanarra az osztályra vonatkozik, 
minősíteni kell az osztályt a megfelelő végpont nevével

 Az asszociációs osztályból történő navigáció esetén a 
szerepnevet kell tulajdonságnévként használni

 A navigáció eredménye mindig egyetlen objektum, de 
itt is használható az implicit halmazként való kezelés a 
nyíl jel segítségével
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Minősített asszociáció

 A minősített asszociációk esetén a tulajdonság 

választja ki, hogy az asszociáció egyik 

végpontjában szereplő számos példány közül 

melyikre vonatkozik a kifejezés

 Ezen tulajdonság értékeit az asszociáció 

szerepneve után [ ] jelek közé zárva írjuk

 Amennyiben a tulajdonságokat elhagyjuk, a 

navigáció eredménye az asszociáció végpontjában 

szereplő összes objektum
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Típuskonverzió

 Amennyiben egy osztály elfedi valamely 

ősosztályának egy műveletét, attribútumát vagy 

asszociációját, explicit típuskonverziót kell 

alkalmazni, hogy az eredeti tulajdonságot el 

lehessen érni

 Ez az OclAny osztály oclAsType() műveletével 

tehető meg, amelynek paraméterként az ősosztály 

típusát kell átadni
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Kollekciókon definiált műveletek

 A kollekciókon végezhető legfontosabb műveletek 
iteráló jellegűek

 Paramétereik között szerepel egy OCL kifejezés, 
melyet a gyűjtemény minden tagjára ki kell értékelni

 Ha egy kollekciónak csupán néhány elemére van 
szükség, akkor a select() művelet használható

 Három formában hívható, ezek közül a legegyszerűbb 
paraméterként egy kifejezést vár, mely kiértékeléskor 
Boolean értéket ad eredményül

 A kifejezés iteratív módon a gyűjtemény minden tagjának 
kontextusában lefut, amelyekre igaz eredményt ad, benne 
lesznek a select() által visszaadott kollekcióban
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Kollekciókon definiált műveletek

 A reject() azokat az elemeket adja eredményül, 

amelyekre a ’|’ jel után megadott feltétel nem

teljesül

 A collect() művelet új kollekció létrehozására szolgál

 Az új kollekciót úgy kapjuk meg, hogy kiindulási 

kollekció minden elemére kiértékelődik a collect() 

paraméterében átadott kifejezés, majd ennek értéke 

kerül az új kollekcióba
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Kollekciókon definiált műveletek

 A forAll() illetve exists() műveletek az előzőekben említett 
műveletekhez hasonlóan iterálnak az elemeken

 A paraméterként kapott kifejezés Boolean típussal értékelődik ki

 A forAll() művelet eredménye igaz, ha a kifejezés minden 
egyes elemére igaz értékkel értékelődött ki

 Az exists() művelet akkor ad igazat eredményül, ha 
legalább egy olyan elem van a gyűjteményben, amelyre a 
kifejezést kiértékelve igazat kapunk eredményül

 Az iterate() a legáltalánosabb iteráló művelet, segítségével 
az előzőekben ismertetett műveletek mindegyike 
kifejezhető.
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Precedencia szabályok

 Az OCL nyelvben a precedencia szabályok a 

következők

 Legelöl szerepel a legmagasabb precedenciájú 

művelet

 Az operátorok precedenciája a szabvány részét képező 

nyelvtanban rögzítve van, tehát az elemzés során nem kell 

rá külön gondot fordítani
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Precedencia szabályok

 ’@pre’, utófeltételben végrehajtás előtti állapotra 
hivatkozás

 ’.’ és ’->’, pont és nyíl, tulajdonsághívás

 unáris ’not’ és ’-’

 ’*’ és ’/’, szorzás és osztás aritmetikai operátorok

 ’+’ és bináris ’-’ aritmetikai operátorok

 ’if-then-else-endif’

 ’<’, ’>’, ’<=’ és ’>=’ relációs operátorok

 ’=’ és ’<>’ relációs operátorok

 ’and’, ’or’, ’xor’ logikai operátorok

 ’implies’ logikai operátor
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Invariánsok

 Az invariánsok az Osztályokra vonatkozó megszorítások, 
minden példányára érvényes

 Nem létezhet olyan objektum, ami a megadott invariánsnak nem 
tesz eleget

 Ha például egy Könyv osztályra invariáns típusú megszorítás 
érvényes, akkor a Könyv osztály összes példányára teljesülnie 
kell a kifejezésben leírtaknak

 Megadása a következő kifejezéssel lehetséges:

 context Konyv inv : self.Oldalszam >= 1

 A self kulcsszóval magára az osztályra való hivatkozás 
valósítható meg. A következő kifejezés ugyanezt jelenti:

 context k : Konyv inv : k.Oldalszam >= 1

 Az invariáns megszorításoknak nevet is lehet adni:

 context k : Konyv inv MinimalisOldalSzam : k.Oldalszam >= 1
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Csomagok

 Több megszorítás egységes kezelésére, egy 
állományban való leírására csomagok használata 
szükséges

 Megadása a package és az endpackage 
kulcsszavakkal történik:

 package CsomagNeve::AlcsomagNeve

 context A inv:

 …

 context A::muveletNeve( … ):Tipus

 pre: …

 endpackage
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Kezdeti- és származtatott értékek

 A kezdeti érték nem más, mint az attribútum első értéke, 
vagyis az osztály példányosításakor felvett érték

 A származtatott érték esetén a kifejezésben leírtak 
szerint változhat az értéke

 A kezdeti az „init”, a származtatott érték a „derive” 
kulcsszavakkal adható meg:

 context Programozo::Statusz:String

 --Kezdeti érték

 init : Statusz='Kezdo'

 --Származtatott érték

 derive : if Pont>10 and Pont<=20 then

 Statusz='Halado'

 Endif
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Definíciók

 Az OCL nyelv két lehetőséget nyújt kifejezések 
másképp történő elnevezéséhez, amivel később 
hivatkozni lehet rá

 let-in kifejezéspáros amiben csak az in kulcsszó után lévő 
kifejezésben lehet a definiált elnevezéssel hivatkozni

 context Szemely inv:

 let bevetel:Integer=self.munka.fizetes->sum()

 in

 if munkanelkuli then

 bevetel<100

 else

 bevetel>=100

 endif
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Definíciók

 A másik lehetőség a definiálásra a def kulcsszóval 

történik

 Ha ezzel van definiálva akkor már az egész classifier-

ben használható

 context Konyv

 def: oldalszam:integer = self.oldal->sum()

 def: cim='Hello world‘
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OCL

 Látható, hogy az OCL többféle megszorítás 

kifejezésére és leírására is lehetőséget ad

 Kifejezőkészlete azonban nem hasonlítható össze a 

programozási nyelvek kifejezőkészletével

 Nem is célja egy ilyen fokú komplexitás biztosítása

 Fejlesztése folyamatos
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A rendszer folyamatainak 

modellezése

Az UML modellezési nyelv 



Szemantikai alapfogalmak

 A tevékenységek UML szemantikája a Petri-hálókra 

támaszkodik

 Vezérjel (token)

 A vezérjel az állapot

 A többitől függetlenül mozog, amennyiben nem ütköznek 

egymással

 Vezérjelek összessége adja a tevékenység állapotát

 Sorrendiség és párhuzamosság is modellezhető

 A tevékenységdiagramok leképezhetők Petri 

hálókra

 Jelenleg még nem tisztázott hogy a szabvány céljainak 

megfelel-e
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Folyamatok lefutása

 Egy üzleti folyamat strukturált szöveges leírása a 

felhasználók és a szakemberek számára kedvező 

leírási forma

 Nincsenek formális jelölések

 De  pontatlan 

 Könnyű hibákat véteni

 Csak a hierarchikus és szekvenciális folyamatok 

leírására használhatóak

 A funkciófák precízebb eszközök

 Rendszer elemzésére és fejlesztésére kevésbé 

használhatók
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Folyamatok lefutása

 A legjobban 

használható a 

tevékenységdiagram 

(activity diagram)

 Kezdő állapot 

(InitialNode)

 Végállapot 

(ActivityFinalNode)

 Vezérlési folyamatél 

(ControlFlow)

170



Folyamatok lefutása

 A tevékenységek az állapotautomaták duálisai:

 Állapotok állnak a középpontban - átmenetek vannak a 

középpontban=tevékenység (Action)

 A jelölés is hasonlít az állapotautomatákéra

 Kezdő és végállapotok

 Vezérlési folyamatot elágazó és összefogó csomópontok

 Esetválasztó csomópontok

 Kivételek:

 Végállapot elérése a tevékenység befejezéséhez vezet, 

minden párhuzamos vezérlési ágat is beleérve

 Nem a párhuzamosan futó régiók egyikének befejezésével jár
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 A tevékenység-

diagramokon a 

vezérlési folyamatok 

mellett az adat-

folyamokat és a 

felelősségi össze-

függéseket is 

modellezhetjük
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Folyamatok lefutása

 Nézők utólagosan kérik a bónuszpontok jóváírását

 Folyamatvég: levélküldés vezérlési folyamata 
(FlowFinalNode)

 Vezérlőjeleket fogadnak, de ezeknek nincs semmilyen 
további kihatásuk

 Adminisztrátor zárja az ügyet: valódi végállapot

 Teljes tevékenység befejeződik

 4 szereplő:

 Néző

 Postai feldolgozó

 Adminisztrátor

 Bónuszpontok alrendszer
 Mindegyik egy partíción (Partition) belül ábrázolandó
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Folyamatok lefutása

 A résztvevők között adatok cseréje folyik

 Pl. Nézőtől levél a postai feldolgozóhoz

 Ezt objektum csomópontokkal ábrázolják

 Vizuális sztereotípia is lehet
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Folyamatok lefutása

 Kikötések:

 A szereplők azonos formában kell megjelenjenek a 

kontextusdiagramon is

 Nem lehetnek inkonzisztenciák a különböző 

diagramokkal

 Egy pontos folyamatleltár és kontextusdiagram ebben 

segítségünkre lehet
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Használati esetek lefutása

 A „Bónuszpont-jóváírás” üzleti folyamat lefutásának 

minden egyes lépése használati eset

 A „Bónuszpontok-jóváírása” a „BónuszPoints” 

alrendszer által kerül megvalósításra

 Ez tevékenységdiagrammal részletezhető
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Használati esetek lefutása

 Tevékenységdiagramon:

 A „Bónuszpontok-jóváírása” használati eset számára 

néző és számlaadatok előkészítése szükséges

 Ezután két független szálra bomlik a folyamat az 

esetelválasztó csomópont segítségével

 Külön számolódnak és íródnak jóvá a bónusz és státusz

 A két független szál egy összeolvasztó csomópont 

(JointNode) használatával összefonódik

 Számlát lezárják

 Feldolgozó protokoll segítségével adatbázisba kerül
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Használati esetek lefutása

 Az elválasztás és az összeolvasztás ellátható 

logikai feltétellel

 Komplex feltételeknél a változóneveket kell 

használni az egyes élek és összeolvasztó 

csomópontok azonosítására
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Adatfolyam

 A lefutáson belül zajló 

adatfolyamatot is 

ábrázolhatjuk
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Adatfolyam

 Az adatfolyam ábrázolására különböző jelölésmódok 

használatosak

 Szabadállású adatfolyam-csomópontok

 A tevékenységek és az objektum-csomópontok összekötésére 

adatfolyam-élt használ (Dataflow)

 Lehetővé teszi az adattárak bekötését

 Jól kifejezetté teszi a adatfolyamot

 Kiegészített adafolyam-csomópontok

 A tevékenységdiagramok lépésenkénti finomítására használható

 Az objektum-csomópontok a vezérlési folyamél mellett 

helyezkednek el

 Kiegészíthető

 Az adatfolyamélek nem kerülnek feltüntetésre

181



Adatfolyam

 Csatlakozólábas jelölés

 Az adatok tevékenységek kimeneteként vagy bemeneteként 

szolgálnak

 Lehetnek még tevékenységek paraméterei vagy előállított 

adatok

 Kombinálhatóak egymással
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Adatfolyam

 Az előző tevékenységdiagram partíciókkal lehet  
kiegészítve:

 Hogyan halad át az adatfolyam a

 Partíciókon

 Alrendszerek határain

 Mely adatok kerülnek továbbításra

 Az alrendszer és a „Bónuszpontkezelés” között 
kapcsolatra van szükség

 Ezen keresztül mely adatok kerülnek továbbításra
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Adatfolyam

 Az eddig tárgyalt esetek egy sorozatot alkotnak

 Meghatározzuk az elvégzendő feladatokat

 A vonatkozó be és kimenő adatok feltüntetésének 

segítségével leírjuk a feladatokat

 Ezután szerkezeti vagy technikai egységekre tagoljuk 

őket

 Ebből a felosztásból származtathatóak az egyes 

egységek közötti interfészek
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Objektumfolyam-csomópontok

 Objektumfolyam-csomópontok: „depók” ahol 

vezérjelek lehetnek

 Az objektumfolyam-élek ezekből a depókból 

vezérjeleket vehetnek ki és vezérjeleket 

helyezhetnek el

 A depó különféle tulajdonságokon keresztül 

közelebbről is leírható

 Típus

 Állapot

 upperBound

 ordering
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Objektumfolyam-csomópontok

 Típus:

 Az objektumfolyam-csomópontokra megkötés tehető, hogy 
csak egy bizonyos típusú osztály objektumait fogadják

 Állapot:

 Megköthető, hogy csak egy bizonyos objektum-
életciklusukban meghatározott állapotokkal rendelkező 
objektumokat lehessen objektumfolyam-csomópontokban 
elhelyezni

 UpperBound

 Az objektumfolyam-csomópont kapacitása határozható meg
 Benne elhelyezhető vezérjelek maximális száma

 Ha ezt eléri a csomópont akkor nem fogad további 
vezérjeleket, blokkolja az objektumfolyamot

 Ha nincs megadva akkor végtelen az kapacitásérték
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Objektumfolyam-csomópontok

 Ordering:

 A vezérjelek befogadásának sorrendiségét szabja meg

 Értékei a következők lehetnek:
 unordered: nincs meghatározott sorrendiség

 ordered: speciális sorrendiség, a modellező a viselkedésmodell 
segítségével adhatja meg (feltételben)

 LIFO: verem elv alapján tároljuk a vezérjeleket

 FIFO: sor elv alapján

 A sorrendiség beállítások addig érvényesek amíg a kimenő 
él más sorrendiséget nem ír elő

 Az általános csomópontokon kívül két speciális eszköz is 
létezik

 Adatpuffer (CentralBufferNodes)

 Adattárak (Datastores)
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Objektumfolyam-csomópontok

 Adatpuffer (CentralBufferNodes)

 Olyan tranziens tároló amelybe az adatelemek csak 

időlegesen kerülnek

 Az adatelemekre való hivatkozás törli őket az 

adatpufferből

 Elsősorban több adatfolyam összefogására szolgálnak
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Objektumfolyam-csomópontok

 Adattárak (Datastores)

 Állandó tárolást biztosítanak

 Minden bejövő adat rögzítésre kerül, a lekérdezett 

adatok másolatként kerülnek visszaadásra

 Ha egy már eltárolt objektumot helyeznek be újra 

akkor az előzőleg tárolt objektum felülíródik
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Objektumfolyam-élek

 Összekötőelemek az objektumfolyam-csomópontok 
(vezérjelek tárolói) és a tevékenységek (az élek mentén 
a tárolókból vezérjeleket hívnak le vagy helyeznek el) 
között

 Tulajdonságaik

 «transformation»: a vezérjelek átalakítsa

 Egybeeshet a vezérjelek lehívásával vagy felhelyezésével

 weight: (súly) azon vezérjelek számának megadása 
amelyek a kapcsolódási folyamat során szükségesek

 Ha egy él kevesebb vezérjelet kap nem tud kapcsolódást 
biztosítani

 «selection»: a tevékenységet követő objektumfolyam-
csomópontok élére megadható a sorrendiség

 Ennek alapján hívják le a vezérjeleket
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Objektumfolyam-élek

A következő értékek érvényesek a selection 

megszorítás esetén:

 unordered: nincs meghatározott sorrendiség

 ordered: speciális, nem standard sorrendiség

 A modellező a viselkedésmodell segítségével adhatja meg  

(feltételben)

 LIFO: a vezérjeleket a verem elv alapján választják ki

 FIFO: a vezérjeleket a sor elv alapján választjuk ki

 Ezek a sorrendiségi beállítások adott esetben 

felülbírálják az objektumfolyam-csomópontokon 

megadott beállításokat
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Objektumfolyam-élek

 Az objektumfolyam-élek különböző kifejezési 

lehetőségei:
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Objektumfolyam-élek

 A legfelső objektumfolyam-csomópontban csak a „Foglalás” 
osztály példányai kerülhetnek, azok is csak „fenntartott” 
állapotban

 A „Foglalás elővétele” pontosan egy objektumot helyez a 
második objektumfolyam-csomópontba

 Azt amelyikben a koncert dátuma a leghamarabbi

 A második csomópont kapacitása 3

 A feltüntetett részben legfeljebb 3 befoglalt állapotban lévő 
„Foglalás” példány feldolgozása lehetséges

 A vezérjelek sorrendisége a csomópontban unordered

 A következő objektumfolyam-él a „FIFO” értéket adja meg 
selection-ként

 A foglalásokat abban a sorrendben erősítik meg, ahogyan 
elővették őket feldolgozásra

 A néző akinek a foglalás szól, a foglalásból lehívásra kerülés az 
utolsó objektumfolyam-csomópontba helyeződik
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Szolgáltatáskomponensek

 Az egyes tevékenységek komplex folyamatokba 

való összekötését modellezi

 A szolgáltatások interfészei játszanak nagy 

szerepet
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Csatlakozólábak és paraméterhalmazok

 A tevékenységdiagramon a tevékenység be és 

kimenő paramétereit legtöbbször az 

összefüggésekből követeztetik ki

 Ha egy tevékenységet, mint szolgáltatást 

specifikálnak, amely más szolgáltatásokkal 

kombinálható érdemes a tevékenységek interfészét 

alkotó paramétereket külön specifikálni

 Tevékenységparaméter-csomópontok 

(ActivityParameterNodes)
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Csatlakozólábak és paraméterhalmazok

 A csatlakozóláb (Pin) egy szokványos objektumfolyam-
csomópont amely egy speciális eseményhez kapcsolódik

 Bejövő láb (InputPin)

 Az adatfolyamok befelé folynak

 Kimenő láb (OutputPin)

 Az adatfolyamok kifelé folynak

 Jelölések segítségével megadható hogy:

 Adatfolyamokat

 Adathalmazokat

 Kivételeket

 szolgáltatnak illetve fogadnak
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Csatlakozólábak és paraméterhalmazok

 A lábak különböző fajtái:

 Az értékláb (ValuePin) egy paramétert reprezentál, 
amely meghatározatlan módon áll elő, de nem 
adatfolyamból származik
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Csatlakozólábak és paraméterhalmazok

 Ha egy tevékenység több bemenő lábbal 

rendelkezik a tevékenység végrehajtásához minden 

lábra paramétereknek kell kerülniük

 Ha több kimenő ág van akkor mindegyikre kerül érték
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Csatlakozólábak és paraméterhalmazok

 Paraméterhalmaz (ParameterSet):

 Lehetővé teszi hogy ne kelljen egyazon tevékenységet 

többször modellezni

 Különböző be és kimenő paramétereket lehet megadni

 A paraméterhalmaz elemei minden esetben 

rendelkezésre állnak, azonban egy időben csak a be 

és kimenő paraméterek egy halmaza kerül 

feldolgozásra
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Algoritmikus lefutás

 A tevékenységdiagramok harmadik nagy alkalmazási 
területe az algoritmikus lefutások ábrázolása

 Jellemzők:

 Ugrások

 Kivételek

 Megszakítási területek

 Strukturált csomópontok

 Esetválasztó csomópontok

 Ciklusszervező csomópontok

 Kifejtési régiók

 Párhuzamos feldolgozás

 Streamfeldolgozás

 Szekvenciális feldolgozás
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Ugrások

 Ha a vezérlési folyamatok komplikáltak, a vezérlési 

folyamatélek hosszúak vagy egymást keresztezőek 

lehetnek

 Ugróélek (edge connections) alkalmazása

 Javítja a diagramok olvashatóságát

 Példa: „Bónuszpontok kiszámítása” használati eset 

bónuszpontok jóváírása lépés
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Ugrások

 Az ugrójelek segítségével egy adott tevékenységen, 

tevékenységdiagramon belüli lokális ugrásokat 

adhatunk meg

 Jelölésbeli rövidítés
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Ugrások

 A bónuszpontok kiszámolása az alkalmazásban 

egy formula alapján történik

 Befolyásolja:

 A jegy ára

 Jegytípus

 Néző státusza 

 Ha a koncert elmarad akkor bónuszértékeket kell 

számolni a koncert típusának megfelelően
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Kivételek

 Az egész tevékenység megszakítása, a 

tevékenységen kívül folytatódik a folyamat

 (exceptions)

 Jól vezérelt nem lokális vezérlési ág

 A kivételt 

 Ki kell váltani (exception raising)

 Kezelni kell (exception handling)
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Kivételek

 Védett csomóponton (protectedNode) belül 
kiváltódik egy kivétel

 A keletkezett kivétel objektum kivételkezelő 
csomóponthoz (ExceptionHandler) kerül

 A kivételkezelő csomópont ismételten válthat ki 
kivételeket, így a kivételezési folyamat egész 
láncokat hozhat létre

 Egy kivétel 
négyféle módon 
váltódhat ki
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Kivételek

 Külső esemény:

 Esemény (Event) lép fel az éppen feldolgozás alatt 

lévő tartományban és ez kihat a feldolgozás 

lefutására

 Pl. üzleti folyamat megszakítása, operációs rendszeren 

belüli folyamatváltás

 Időpont:

 Időpontot (TimeEvent) érünk el, speciális feldolgozás 

válik esedékessé

 Pl. üzleti folyamatban egy határidő elérésekor

 Stilizált homokóra reprezentálja
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Kivételek

 Esetválasztás

 Egy kivétel kiváltódhat célzottan, esetválasztás 
eredményeképpen is, pl. olyan hibát fedeztünk fel, amelyet 
nincs lehetőség lokálisan lekezelni

 Tevékenység

 Egy esemény kiválthat explicit módon egy normál 
tevékenységet

 Ez eddig említett okok valamelyike folytán kiváltott kivétel 
után kivétel objektum előállítása szükséges

 Példa:

 Alternatív szintaxis egy kivétel kiváltására
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Kivételek

 „Csomag leadása” – „Bejelentkezés” használati 

esete

 Tartalmaz egyéb lépéseket  - „Csomag átvilágítása”

 Ez az ellenőrzés hibát fedhet fel

 Tiltott dolgok vannak a csomagban

 A „Csomag átvilágítása” ekkor a „Csomaghiba” 

kivételt váltja ki
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Kivételek - Megszakítási területek

 Alaphelyzetben a kivétel hatásköre (scope) a teljes 

tevékenység amelyben bekövetkezik

 Alapesetben hatására az egész tevékenység befejeződik

 A hatáskör megszakítási terület 

(InterruptibleActivityRegion) alkalmazásával 

korlátozható

 A diagramon ezt a területet egy szaggatott vonallal 

határolják el

 Minden kivétel amely ezeken a területeken belül váltódik ki 

csak az adott terület vezérlési folyamatát szakítja meg
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Kivételek - Megszakítási területek

 Példa: „Csomag átvilágítása” tevékenység

 Ellenőrzés:

 Csomag nem tartalmazhat tiltott tárgyakat 

 A csomagban nem lehet folyadék

 Megfelelő hibaüzeneteket kivétel útján továbbítják

 Óvatosan kell alkalmazni, mert szemantikájuk 

definiálatlan

 Párhuzamos vezérlési ágakkal együtt alkalmazva 

paradox helyzetek alakulhatnak ki
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Kivételek - Megszakítási területek
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Strukturált csomópontok

 StructuredNode

 Típusai:

 Esetválasztó csomópont

 Ciklusszervező csomópont

 Kifejtési régió
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Strukturált csomópontok – esetválasztó csomópont

 ConditionalNode

 Programozási nyelvekből ismert case-utasításnak felel 
meg

 Az esetválasztók láncolatát biztosítja
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Strukturált csomópontok – ciklusszervező 

csomópont

 LoopNode

 Ciklust ábrázol

 Három részből áll:

 Setup (inicializáció)

 Body (törzs)

 Test (ellenőrzés)

 A ciklusszervező csomópontok inicializációja 

paraméteren keresztül vezérelhető

 Akkor fejeződnek be a ciklusok ha az ellenőrzés 

negatív eredményt ad
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Strukturált csomópontok – ciklusszervező 

csomópont
215



Strukturált csomópontok – kifejtési régiók

 Az esetválasztó csomópontok és a ciklusszervező 

csomópontok a komplexebb tevékenységdiagramok 

praktikusabb írásmódjai

 A diagram könnyebben kezelhető

 A kifejtési régiók a nyelvet újabb lehetőségekkel 

ruházzák fel

 Adathalmazokkal (collection data) kapcsolatban 

Nagy, azonos típusú elemekből álló adategyüttesek 

 Pl. adatbázis-lekérdezés eredményeként előálló reláció

 Memóriában listaként vagy faként lehelyezkedő adatstruktúra

 Internetes, média vagy hasonló forrásból dolgozó kérések sora
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Strukturált csomópontok – kifejtési régiók

 Az adathalmazok feldolgozására vezették be a 

kifejtési régiókat

 Formái:

 Concurrent

 Stream

 Iterative

 A formája attól függ hogy az adathalmazok 

hogyan épülnek fel:

 Stream, vektor, szekvenciális
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Kifejtési régiók – Párhuzamos feldolgozás

 A bónuszpontok jóváírása folyamat feldolgozható 

munkaidőn kívül is

 Kötegelt folyamat (batch process)

 Egy éjszaka alatt több ilyen feldolgozási folyamat 

lezajlik

 Párhuzamosan több kérés feldolgozása folyhat

 Itt lehet alkalmazni a kifejtési régiót
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Kifejtési régiók – Párhuzamos feldolgozás

 Az adatbázisból minden bónuszkártya egyidejűleg 

lekérdezésre, majd egységenként kezelve 

feldolgozásra kerül

 A concurrent mód alkalmazásával lehetővé válik 

hogy egy párhuzamos számítógép az adathalmaz 

feldolgozását tetszőleges számú folyamat és 

processzor között felossza
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Kifejtési régiók – Streamfeldolgozás

 Minden lépésben egy rekordnyit vesznek ki a bejövő 
paraméterekből és legfeljebb egy rekordnyi kimenő 
paramétert állítanak elő

 További rekord kivétele lehetséges az előző rekord 
feldolgozásának befejezése előtt

 Pipeline elvet követi

 A csővezeték egyes szakaszai nem befolyásolják más 
szakaszok munkáját

 Példák adatstreamekre:

 Médiadatok

 Mérési eredmények

 Internetes adatfolyamok
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Kifejtési régiók – Szekvenciális feldolgozás

 Minden egyes adatelem feldolgozása be kell 

fejeződjön addig, amíg a következő sorra kerül

 A feldolgozás sorrendje nem meghatározott
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Speciális ábrázolásmódok

 Szakterületi folyamatok:

 Kiterjesztett esemény-folyamat láncok használata az 

üzleti folyamat elemzéséhez és dokumentációjához

 Szoftverfolyamatok

 Szoftvergyártás üzleti folyamatai

 Szoftvergyártó cégre vagy fejlesztési részlegre 

jellemzőek 
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A rendszer strukturális 

modellezésének alapkövei

Az UML modellezési nyelv 



Objektumorientáltság

 Cél: 

 Szakmai alkalmazásvilág és a technikai megvalósításvilág 
közötti szemantikai rés betöltése

 A való világot a számítógépen modellezzük

 Szakmai objektumokat közvetlenül technikai objektumokra 
képezzük le

 Előnyök:

 Újrafelhasználhatóság

 Jobb érthetőség

 Követelmények gyorsabb, egyszerűbb, hibamentesebb 
valóra váltása

 A gyakorlati felhasználás ezeket csak kis részben 
teljesítette
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Osztálydiagramok

 Az osztálydiagramokat tekintik az 

objektumorientáltság gerincének

 Messze a legelterjedtebb diagramtípus

 Osztályok fajtái:

 Osztály mint fogalom

 Osztály mint típus

 Osztály mint objektumhalmaz

 Osztály mint implementáció
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Osztályok

 Osztály mint fogalom

 Fogalmak dokumentációjához használhatóak

 Egy alkalmazási szakterület fogalmai

 A konkrét előfordulásokat absztrakt fogalmakká fogják 
össze

 Egy fogalom definíciója egy főfogalom képzése 
absztrakcióval

 Osztály mint típus

 Az osztályok tekinthetők típusoknak

 Az objektumok ezen típusok értékei, példányok

 Az osztályt a belső tartalom, a belső struktúra 
határozza meg
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Osztályok

 Osztály mint objektumhalmaz

 A halmazban lévő objektumok egyformán vannak 

deklarálva

 Az osztály egy csoportosítás, extenzió

 Osztály mint implementáció

 Objektumorientált nyelveknél ebben a formában jelenik 

meg

 Implementáció, amin az osztály objektumai osztoznak
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Osztályok

 Ez a négy jelentés különböző erősséggel jön elő 

attól függően hogy az életciklus melyik fázisában 

használjuk fel

 OK – igen

 X – attól függ
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Osztályok 

felhasználási 

módja

Elemzési fázisban Tervezési 

fázisban

Megvalósítási

fázisban

Fogalom OK X

Típus OK OK

Objektumhalmaz X OK OK

Kód X OK



Osztálydiagramok fajtái

 Az osztálydiagramok különböző összefüggésekben 

fordulnak elő

 Az alapján is megkülönböztethetőek hogy melyik 

szoftveréletciklus melyik fázisában használjuk őket

 Ez alapján:

 Elemzési szintű osztályok

 Tervezési szintű osztályok

 Megvalósítási szintű osztályok
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Osztálydiagramok fajtái

 Elemzési szint:

 Az osztályok az alkalmazási szakterület fogalmai

 Cél a problématerület problémáinak megértése, dokumentálása

 Tervezési szint:

 A szakmai struktúrák technikai átültetése

 A megoldás területének strukturálása

 A tervezési osztályok szakmailag motiváltak, de technikai 

szemlélettel is rendelkeznek

 Megvalósítási szint

 Arról szól hogy konkrétan hogyan válik illetve vált valóra egy 

megoldás

 Az osztályok egy implementációs nyelv konstrukcióival egyeznek 

meg
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Elemzési osztálydiagram

 Minden alkalmazás a valós világ egy szeletére 
vonatkozik

 Ez az alkalmazás-szakterület

 Egy projekt elején gyakran van szükség ennek 
megismerésére

 A szakterület dinamikus részét üzleti folyamatok és 
objektuméletciklusok írják le

 A szakterület strukturális részét elemzési osztálymodell írja 
le

 Először történő előállítás esetén szükség lehet interjúk 
készítésére a szakértőkkel

 Újratervezés esetén rendelkezésre állnak egy 
szakterületi modell részei
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Elemzési osztályok

 Egy szakterület lényeges fogalmai és kapcsolatai 
egyszerű osztálydiagrammal ábrázolhatók

 Minden fontos szakmai fogalomnak egy osztály felel meg

 A diagram téglalapjai osztályokat ábrázolnak

 Ezeket az elemzési osztálydiagramon fogalmakként kell felfogni

 A diagram azt fejezi ki, hogy egy szakterületen milyen 
fogalmakkal találkozunk
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Kapcsolatok

 Két osztály közötti vonal egy asszociáció (Association)

 A koncert és a helyszín között két kapcsolat van

 A vonalak végein feliratok találhatók

 Szerepköröket jelölnek

 Egy koncert egy helyszínen kerül megrendezésre

 * - számosság (Multiplicity) (alapértelmezésben 1)

 Megtartott koncertek mennyisége

 Minden helyszínen tetszőleges 
számú koncertet rendeznek

 Nyíl: csak egy irányban 
navigálhatunk

 Koncert felől érjük el a 
helyszínt
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Kapcsolatok

 Utas – kilométerszámla asszociációja

 Számosság: egy utashoz legalább 0 és legfeljebb 1 

számla van rendelve

 * - tetszőlegesen sok

 Maximumérték nem lehet kisebb a minimumértéknél

 Ternális asszociáció: járat – repülőtér –

légitársaság

 Rombusz köti őket össze

 A kapcsolatnak 3 egyenrangú szereplője van
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Kapcsolatok

 A jegyvásárlás nem csak osztály hanem asszociáció 
a néző és a koncert között

 Asszociációs osztály

 A foglalás szaggatott vonallal kapcsolódik

 Jelentése: a néző és a koncert közötti kapcsolatok saját 
identitással bírnak

 Az asszociációs osztályok is lehetnek 3 vagy 
többszereplősek – rombusz

 Az asszociációk névvel is elláthatók
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Fogalmi szótár

 Egy elemzési osztálymodell többféle módon vonatkozik más 
modellrészekre

 A leírt fogalmak megtalálhatók az üzleti folyamatok, használati 
esetek, nem funkcionális követelmények leírásában is

 Konzisztensen kell tartani őket

 Másik fontos eszköz az elemzési fázisban a fogalmi szótár

 Fogalmak felsorolása lexikonszerűen
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Fogalom Szinonima Magyarázat

Jegyvásárlás Jegyfoglalás A vásárló az adott egy koncertre jegyet vásárol

Koncert Koncertsorozat,

eseménysorozat

A koncert az év egy részében, adott időpontokban, helyeken

megrendezett esemény. Az esemény a Koncert egy adott

időpontban, helyszínen megrendezett példánya

Esemény Az esemény egy megrendezett koncert egy adott időpontban

és helyszínen.

Név A név a keresztnév és a vezetéknév illetve egyéb elöljárószók

összessége

Vásárló Néző, Ügyfél A vásárló olyan személy, aki jegyet vásárolt a rendszerben



Attribútumok

 Az osztálydiagramon az alkalmazás szakterületének fogalmait 

csak a nevük és a köztük lévő kapcsolatok írják le

 Fogalmi szótárban lehetnek kiegészítő magyarázatok 

 A fogalmak pontosabb leírását az attribútumokkal lehet 

megadni (Attribute)

 Az osztályok egy 

attribútumrekesszel 

egészülnek ki

 Az attribútumok 

sorrendjének 

jelentőssége van
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Attribútumok

 Az attribútumokat típussal is el lehet látni

 „Koncert” osztály „pontérték” attribútum: int

 Az attribútumok típusának megadása akkor indokolt 

elsősorban ha a környezetből nem egyértelmű a típus

 Pl. Koncert és Esemény is 

 rendelkezik időpontot jelölő attribútummal

 de ezek különbözőek

 Kezdési idő 

 Tényleges kezdési idő adott napon
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Attribútumok

 Az attribútumok számossággal is elláthatók

 Vásárló.hitelkártya, Vásárló.bónuszkártya

 Elvben a bináris asszociációk végei és az attribútumok 
felcserélhetők

 Mindkettő egy mutató egy értéke

 Az asszociációk és az attribútumok egyaránt a „jellemzők” 
(Feature) speciális esetei
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Attribútumok

 Az asszociált objektumok elérését könnyítheti egy 

„minősítő” (Qualifier)

 A minősítő az asszociáció számosságát csökkenti 

rendszerint 1-re

Minősítőn keresztül a hozzáférés többnyire egyértelmű, de 

mindenképpen leszűkül a hivatkozott objektumok halmazára
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Kompozíció

 Kompozíció – rész-egész kapcsolat

 Az asszociáció végénél elhelyezett  -al jelölik

 Mint minden aggregációs kapcsolat, bináris

 Másik ábrázolásmódja, ha egy attribútumot „összetett”-ként (composite) 
tünetünk fel, vagy

 A részt az egész osztály egy rekeszébe zárjuk
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Kompozíció

 A kompozíció rögzíti, hogy a tartalmazó objektum 

(Néző)  megszűnésével az összes részobjektum is 

felszámolódik 

 Hitelkártyakártya

 Bónuszkártya

 Név
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Műveletek

 Az objektumok a struktúra mellett viselkedéssel is 

rendelkeznek

 Az UML két, egymást kiegészítő módot kínál a 

viselkedés megadására

 Használati esetek amelyekkel a rendszerek és 

alrendszerek viselkedése írható le

 Az osztályok viselkedése metódusokkal írható le

 Az osztály metódusai számára külön rekeszt toldunk az 

osztályhoz az osztálydiagramban

 Pl. Néző, Esemény osztályok esetén
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Műveletek
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Műveletek

 Egy osztályhoz tetszőlegesen sok rekesz toldható

 Speciális attribútumfajták, metódusfajták, 

állapotautomaták

 Sorrendjük nem definiált, csak szokásjog érvényesül:

 Attribútumok

Metódusok

 Egyéb rekeszek

 Ha nem egyértelmű a tartalom alapján hogy mi van a 

rekeszben akkor kiegészítő név is alkalmazható
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Műveletek

 Az UML filozófiája szerint a világ objektumokból áll amik 
rekurzívan maguk is objektumokból épülnek fel

 Rendszer adatobjektumok

 Használati eset leírások rendszer metódusok

 Adatobjektum funkciók használati esetek

 Használati esetek alkalmazása

 Közepestől felső szintig

 Metódusok alkalmazása

 Közepestől lentebb eső szinteken
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Öröklődés

 Az objektumorientáltság egyik központi fogalma az 

öröklődés

 UML-ben „általánosítás” (Generalization)

 Az öröklődést fehér hegyű nyíl jelzi

 Speciális felől mutat az általános felé

 Többféle fogalom viseli az öröklődés nevet

 Függ attól, mit értünk osztály vagy objektum alatt

 Osztály mint fogalom

 Osztály mint típus

 Osztály mint objektumhalmaz

 Osztály mint megvalósítás
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Öröklődés

 Osztály mint fogalom

 Fogalom meghatározásához,  gyüjtőfogalom képzéséhez 
használható

 Ebben az esetben az öröklődés specializáció is

 Osztály mint típus

 Ha az osztályt típusnak tekintjük akkor az öröklődés 
altípusképzés:

 Egy alosztály példányai egy ősosztály példányainak speciális esetei

 Osztály mint objektumhalmaz

 Az öröklődés részhalmazkapcsolat illetve alcsoportokba sorolást 
jelent ilyen esetben

 Osztály mint megvalósítás

 Az öröklődés ekkor az ősosztálybeli objektumok kódjának 
újrafelhasználását jelenti az alosztályokon 

 Kártya és alosztályai
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Öröklődés
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Öröklődés

 Az ábra tartalmaz még:

 Kártya osztály dőlt 

 betűvel szedve:
 Absztrakt osztály 

 (abstract class) amely nem példányosítható

 „Hitelkártya” és „Bónuszkártya” és a „Kártya” közötti 
általánosítási kapcsolat grafikusan összefogva:
 Közös nyíllal vannal ábrázolva

 Mindkét általánosítás ugyanazon általánosításhalmazhoz 
(Generalization set) tartozik 

 A zárójelben lévő felirat mindkettőre vonatkozik

 A „Belépőkártya” „Kártya” felé mutató általánosítása 
ugyanehhez az általánosításhalmazhoz tartozik
 Ezt a kapcsolatok közötti szaggatott vonal jelöli
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Öröklődés

 Az általánosításhalmazoknak a következő 

tulajdonságokat definiálhatjuk:

 Disjoint: az általánosításhalmazon belüli általánosítások 

diszjunktak

 A közvetlen alosztályok példányainak halmaza diszjunkt

 A disjoint ellentéte az overlaping, az alapértelmezés a 

disjoint

 Complete: nincsenek további alosztályok

 Az ősosztály minden példánya az általánosításhalmazban 

megadott egyik alosztály egyik példánya

 A complete ellentéte az incomplete, alapértelmezés az 

incomplete
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Öröklődés

 Az öröklődési kapcsolat nemcsak osztályokra és 

használati esetekre alkalmazható, hanem pl. 

asszociációkra is

 Az Cég és Személy, illetve Bónuszszámla közötti 

kapcsolatok szaggatott vonallal vannak összekötve, 

zárójelben felirat
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Tervezési osztálydiagram

 A tervezési fázis az elemzési fázisban felmerülő mit? kérdés 
helyett a hogyan? kérdésre ad választ

 A tervezési fázisban a technikai szempontok kerülnek 
előtérbe

 Tervezési szinten az osztályok már nem csak fogalmakat 
ábrázolnak

 A tervezési modellekre jó példa a tervezési minta

 Az elemzési modellekről a tervezési modellekre való 
áttérésnél nem csak a fókusz tolódik el hanem a leírásnak is 
részletesebbnek kell lennie

 Közelítenie kell a megvalósítás technikai lehetőségeihez

 Néhány az elemzési diagrammokon használt eszköz itt is 
megjelenik, de újakkal is találkozhatunk
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Tervezési osztálydiagram

 Esemény: A 
Nézőnek egy 
adott időpontra 
bejegyzett 
koncertfoglalása

 Esemény 
lebonyolítás: 
 Maga az 

esemény 
lebonyolítása

 A példánk tervezési szintjén egy koncerttel és annak 
lebonyolításának megtervezésével foglalkozunk

 Koncert: egy a cég által megszervezett koncertturné
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Attribútumok

 Az elemzési osztálydiagramon az attribútumokat 

nevükkel és típusukkal írtuk le

 A tervezési diagramokon több információval 

bővülnek

 Láthatóság

 Származtatott attribútumok

 Osztályattribútumok

 Tulajdonságok
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Attribútumok

 Láthatóság

 Korlátozhatjuk az attribútumok láthatóságát illetve 
elérhetőségét

 Az osztályok egymásba ágyazott névterek

 Lehetséges értékek:

  (public) az attribútum az egész névtérben látható

 # (protected) az attribútum minden olyan elemből látszik 
amelyből általánosítási kapcsolat áll fenn a tartalmazó névtérhez

 ~ (package) az attribútum ugyanazon csomag minden eleme 
számára látható

 - (private) az attribútum csak a közvetlenül tartalmazó névtérben 
látható 
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Attribútumok

 Származtatott attribútumok (derived)

 Jelölése: / 

 Az UML ezt az öröklött vagy más attribútumból kiszámított, 
tranziens attribútumokhoz biztosítja

 Alapértelmezés szerint nem származtatottak az 
attribútumok

 Esemény osztály 

 „kezdete” 

 és „vége”
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Attribútumok

 Osztályattribútumok

 Azok az attribútumok amelyek nem az egyes 

példányokhoz hanem az osztályhoz tartoznak

 Aláhúzással jelöljük 

 Eseményfelvonás.maxidőtartam
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Attribútumok

 Tulajdonságok

 Az attribútumoknak adhatunk tulajdonságokat

 Ezzel összetett megszorítások deifiniálhatók

 A bonyolultabb összefüggések kifejezéséhez olyan logikai 
leíró nyelvet használnak mint az OCL

 Tulajdonságok:

 readOnly: egy attribútum a kezdő értékadás után nem 
módosítható (módosítható: unrestricted)

 composite: az aggregationKind értékét rögzíti (később)

 redefines Attr: egy ősosztály Attr attribútumát explicit 

módon írja felül egy alosztályban. Egy attribútumhoz több 
redefines tulajdonság deklarálható
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Attribútumok - Tulajdonságok

 subsets Attr: egynél nagyobb számosságú attribútum 

esetén a subsets tulajdonsággal adható meg hogy az a
elemei az Attr attribútum részhalmazából valók.  Egy 
attribútumhoz több subsets tulajdonság deklarálható

 közlekedésiEszköz asszociációvégek

 union: ha egy névtérben legalább egy a attribútum a 

subsets Attr tulajdonsággal van deklarálva, akkor az 

Attr a union tulajdonsággal deklarálható, amely azt 
rögzíti hogy az Attr a subsets-szel deklarált 
részhalmazainak unióját alkotja. Rendszerint Attr 
derived-ként (származtatott) van deklarálva és öröklött
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Attribútumok - Tulajdonságok

 unique: ez a tulajdonság azt mutatja, hogy az 

attribútum értéke mindig csak egyszer fordul elő

 Ennek ellentéte amikor az értékek többször 

előfordulnak, a nonunique tulajdonsággal fejezhető ki

 Alapértelmezés a unique

 ordered: azt mondja ki hogy az elemek 

rendezettek

 Csak egynél nagyobb számosság esetén van értelme

 Ellentéte az unordered

 Alapértelmezés: ordered
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Attribútumok - Tulajdonságok

 collectionTypes tulajdonságok:

 csak egynél nagyobb számosság esetén van értelme:

 sequence:  Az attribútum elemei listában vannak tárolva

 bag: az attribútum elemei multihalmazként vannak tárolva

 A tulajdonságértékek kiírása opcionális

 Csak az ordered és a unique rendelkezik 
alapértelmezett értékekkel

 Az attribútumdeklarációk pontos szintaktikája:
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Attribútum ::= [Láthatóság] [/] Név [:Típus] [Érték]

Láthatóság ::= +|#|~|-

Érték ::= [[Számosság]] [=Érték] [{Tulajdonságok}]

Számosság ::= Korlát […Korlát|*]

Korlát ::= 1|1|…

Tulajdonságok ::= [readOnly|unrestricted] [composite] [unique|nonunique]

[ordered|unordered] [bag] [seq|sequence] [union] (subsets Attr)* (redefines Attr)*



Kapcsolatok

 Az UML megkülönbözteti az (irányítatlan) asszociációt 
(Associaton) és az irányított kapcsolatot 
(DirectedRelationship)

 Az asszociációk szemantikailag egyenértékűek az 
attribútumokkal

 A végeken lévő feliratok lényegében ugynanazok, mint az 
attribútumoknál csak nem adható meg típus, a composite 
tulajdonság pedig másképp fejezhető ki

 A sorrendet és az elhelyezést a szabvány nem határozza 
meg 

 A szabályokat el lehet osztani az asszociáció két végén
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Navigáció

 Az asszociáció nem csupán a két osztály közötti kapcsolatot 
mutatja, hanem az egyik osztály felöl a másik felé való 
navigációt is könnyíti

 Ha egy asszociációvégen nyílhegy áll az biztosítja, hogy a 
nyíl irányába navigálhatunk

 A kereszt azt jelöli hogy arra nem lehet navigálni

 Ha egyik sem szerepel akkor a navigálhatóság nincs 
specifikálva
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Műveletek (metódusok)

 A műveleteknek is lehetnek tulajdonságaik

 Láthatóság, típus, számosság…

 Szintaktika hasonló mint az attribútumoknál

 A műveleteknél paraméterlistát is elő lehet írni

 Minden paraméterhez megadható a név, az irány, a típus, a 
számosság és egy alapértelmezett érték

 Az irány a következő értékeket veheti fel:

 in – a paraméter olvasható

 out – a paraméter írható

 inout – a paraméter kiolvasható majd visszaírható

 return – a paraméter a művelet visszatérési értéke

 A metódusdeklarációk pontos szintaktikája:
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Művelet ::= [Láthatóság] Név ([Paraméterlista])

[:Típus] [{Tulajdonságok}]

Paraméterlista ::= Paraméter (, Paraméter)*

Paraméter ::= [Irány] Név: Típus Érték

Irány ::= in |out|inout|return



Absztrakt osztályok

 Olyan osztályok amelyeknek alosztályai lehetnek de 
példányai nem

 Nevüket dőlt betűvel szedjük, ábrázolásmódjuk 
azonos a többi osztályéval

 Másik lehetőség: 
<<abstract>>

 Az absztrakt osztály 
többek között 
viselkedési és strukturális 
aspektusokat tartalmaz

 Az absztrakt osztály 
alosztályai tartalmazzák 
ezeket az aspektusokat
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Aktív osztályok

 Olyan osztályok amelyek önmaguktól aktiválódnak

 Nem szükséges külső esemény a beindításukhoz

 Jellegzetesen operációs rendszerek folyamatainak 

vagy szálainak felelnek meg, illetve a 

főalkalmazást reprezentálják

 Ábrázolásmódjuk:
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Interfészek (Interface)

 Leginkább az absztrakt osztályokhoz hasonlítanak

 Nem tartlamaznak viselkedést csak műveleteket

 Metódusoknak a specifikációit tartalmazzák az implementációt nem

 Értelmezett az interfészek között az általánosítási kapcsolat

 Valódi altípuskapcsolatot jelöl

 A taxonómián kívül álló aspektusok modellezésére 

használhatók

 Ezen aspektusok nem állnak kapcsolatban a szakmai osztályozással

 Ilyenek pl a technikai tulajdonságok
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 Jelölésük: 

 <<Interface>>-el ellátott téglalap vagy kör illetve félkör

Interfészek
269



Interfészek

 Az interfészek és osztályok közötti kapcsolatok

 Implementáció: (Implementation) a megvalósítás egy speciális 

esete

 Ez a kapcsolat egy Classifier (osztály, komponens, aktor, használati eset) és 

egy interfész között értelmezett

 feliratú szaggatott nyíllal a nyújtott, <<realize>> feliratúval a 

megkövetelt interfész esetén

 Ha egy interfész osztályként 
van ábrázolva akkor az 
implementálási kapcsolat a 
szokásos függőségként lesz 
jelölve vagyis <<interface>> 
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Interfészek

 Használat:  (Usage) az implementálás ellentéte

 <<use>> felirattal fejezhető ki

 Minden interfészt amelyet egy ősosztály teljesít, annak 

alosztályai is teljesítik
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Taxonómia

 Az osztálydiagram speciális esete

 Öröklési hierarchia (taxonomy)

 Ezen csak osztályok és a köztük lévő öröklési 
kapcsolatok szerepelnek, az asszociációk és az 
attribútumok nem

 Könnyebben áttekinthetővé teszi az osztályhierachiákat

 Minden fázisban jól használhatók

 Egy taxonómiának teljesnek kell lennie

 A vizsgált rendszer adott szintjén minden előforduló osztályt 
és az összes öröklési kapcsolatot ábrázolnia kell
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Taxonómia

 Vonatkozhat szakmai fogalmakra

 Több hierarchiaszintre tagolódhat

 Tervezési osztályoknál is megengedett a többféle 

osztályozás

 Megvalósítási osztályok taxonómiájánál a 

többszörös osztályozást csak a szoftver-

újratervezés dokumentációhoz javasolt alkalmazni

 Kiemelt osztálytípus: powertype

 Olyan osztály amelynek példányai egyben alosztályok

 Disjoint és complete megszorításokkal fordul elő
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Példa taxonómiára
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Kompozíció-hierarchia

 Az osztálydiagramok másik speciális esete

 Az osztálydiagramok kifejezőeszközeiből itt az 

osztályok és egy kapcsolatfajta marad meg:

 Rész-egész kapcsolat
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Kompozíció-hierarchia

 A kompozíció-hierarchiák felépítésekor ügyelni kell 

az áttekinthetőségre

 Csökkenhet a használhatósága
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Osztálydiagramok szerepe a 

szoftverfejlesztés fázisaiban

Az UML modellezési nyelv 



Objektumdiagram

 A modellek egy lehetséges rendszer részletes leírásai

 Gyakran szükség van a lehetséges kivitelezések 
halmazának, állapotának, futásának meghatározására

 Teszteset definiálására

 Rendszerfolyamat megjelenítéséhez

 Kívánt vagy nem kívánt állapot meghatározásához

 Erre használhatók az objektumdiagramok

 Csak az osztályok és asszociációk példányait 
tartalmazzák (InstanceSpecification, Link)

 Egy osztály azt definiálja, hogy az összes példánya milyen 
attribútumokkal rendelkezik, milyen típussal, az egyes 
példányok pedig ezeket az attribútumokat konkrét értékkel 
töltik fel



Objektumdiagram



Példánya-kapcsolat

 Példányosítás két különböző jelentéssel rendelkezik:

 Konkrét rendszerek a modellek példányai

Modellek metamodellek példányai

…

 Minden szinten belül osztályok és példányok 

jelennek meg, amelyek között példányosítási 

kapcsolat áll fenn



Szerepkörök modellezése

 Az együttműködések (Collaboration) az osztály és 
objektumdiagramokkal állnak szoros kapcsolatban

 Egy objektum egyszerre vagy egymás után több 
objektummal is együttműködhet

 Több feladatot is elvégezhet

 Szolgáltatást nyújthat más objektumok számára

 Szolgáltatást vehet igénybe

 Ezt fejezi ki a szerepkör fogalma (role)

 Nem osztály, nem objektum

 Az adott együttműködésen belüli nézőpontot mutatja

 Attribútumokkal is rendelkeznek



Szerepkörök

 A szerepkör korlátozott nézet

 A jellemzők egy leszűkítése, amelyek a kiválasztott 
összefüggés szempontjából fontosak

 Modellezhetők azok az együttműködés minták amire 
sem az objektum, sem az osztálymodellek nem 
alkalmasak

 Az osztálymodell szemlélteti a különböző osztályok közötti 
együttműködést 
 nem képes elkülöníteni az osztály objektumainak különböző 

egyidejű vagy egymást követő szerepköreit

 Az objektummodell csak konkrét, meghatározott 
azonosítással rendelkező objektumok közötti 
együttműködést szemléltet, vázlatosan



Szerepkörök

 A szerepköröket is úgy jelöljük mint az 

objektumokat, nevük aláhúzott

 A szerepkör neve kiegészíthető objektum- és/vagy 

osztálynevekkel

 Szerepkörnév::=([név[/szerepkör]]|/szerepkör)[:típus(,típus)*]



Szerepkörök - Példa

 Rendelkezésre áll egy első terv, ami következő 

módon működik:

1. A rendszerbe betöltik a koncertre érvényes jegyek 

sorszámait. A jegyellenőrző automatát és a 

forgókaput ellenőrzik és inicializálják

2. Ha egy jegyet helyeznek a jegyellenőrzőbe, akkor 

leolvassa a sorszámot és továbbítja a vezérlőnek

3. A vezérlő megvizsgálja, hogy az adott sorszámú jegy 

megvételre került-e és az aktuális koncertre 

érvényes-e. Ha igen, akkor érvényesíti a jegyet és 

visszaadja a Nézőnek. Eltárolja a jegy sorszámát és 

a forgókaput szabadra állítja



Szerepkörök - Példa

4. A forgókapu az elfordulás után lezár

5. Ha valami probléma áll fenn az ellenőrzés során, pl. 

a jegy nem olvasható, más gond van a jeggyel, nem 

erre a koncertre érvényes, akkor ezt jelzi a rendszer 

a személyzetnek



Szerepkörök - Példa

 Több pédánya van a Beléptetőnek, így a  

jegyellenőrzőnek, a vezérlőnek és a forgókapunak 

is
 Összevetés: a 2. lépésben a „Jegyellenőrző” a „Jegy ellenőrzése” szolgáltatást 

kéri a „Vezérlő”-től

 A 3.. lépésben a „Vezérlő” a „Jegy kiadása” szolgáltatást kéri a 

„Jegyellenőrző”-től

 A 3. lépésben a „Vezérlő” a „Forgókapu” „Szabadra állítás” szolgáltatását 

kéri.  A visszajelzés mindig a végrehajtás kezelése, amely határidőre 

teljesülését a „Vezérlő” figyeli



Osztályleltár

 Data dictionary

 Egy modell összes osztálya összes jellemzőjének 
felsorolása

 Referenciaanyagként szolgál fejlesztői kézikönyvekben az 
alrendszerek közötti interfészek kötelező 
meghatározásához vagy szakmai fogalmak 
dokumentációjához

 Elemei táblázatként és/vagy teljesen részletezett 
osztályként is ábrázolhatóak

 Legtöbbször a tervezés során állítják fel, néha az 
elemzés során is



Osztályleltár

Bónuszszámla

Attribútum Típus kezdőérték Magyarázat

szám int automatikus generálódik

bónuszpontok száma int 0 lejárati dátummal

státusz string 0 bronz

felhasznált

bónuszpontok

int 0 utolsó beváltás dátuma

Metódus Típus Paraméter Magyarázat

státusz beállítása void újStátusz:string

bónuszpontok jóváírása void pontok:int

vásárlástípus:char

koncertjegy vagy egyéb

vásárlás

bónuszpontok

felhasználása

void pontok:int

felhasználástípus:char



Megvalósítási osztálydiagram

 Az UML különböző adattípusokat (DataType) kínál

 Alaptípusok (PrimitiveType) 

 Strukturálatlan adattípus, külsőleg definiált értékkel és 
műveletekkel

 boolean, integer, unlimitednatural és string alaptípusok 
alkalmazhatók

 Használatuk elemzési és tervezési diagramokra korlátozódik

 A megvalósítási diagramokon kizárólag a megvalósítási nyelv 
alaptípusai alkalmazhatók

 Felsorolásos típusok (Enumeration) 

 Felhasználó által defniált típus, értékek egy véges, előre 
megadotthalmazával

 Az értékek a példányspecifikációban vannak felsorolásként 
megadva



Adattípusok



Sablonosztályok

 A sablonosztályokkal az UML a parametrikus 

polimorfizmus egy korlátozott formáját teszi 

lehetővé

 Sablonosztály – Lista

 Típusparaméter – szaggatott téglalapban ábrázolva



Sablonosztályok

 A „Lista” osztály egy sablon, ebből nem lehet 

példányokat készíteni

 Ehhez az szükséges hogy a sablon nyitva hagyott 

elemét, a típusparamétert meghatározzuk

 Így az absztrakt „Lista” sablonból létrehozható a 

konkrét „Nézőlista” és „Koncertlista” osztály



A megvalósítási osztálydiagram 

profiljának elkészítése

 Az implementációs szint osztálydiagramjainál 
jellemzően egy profilt használnak az éppen 
alkalmazandó megvalósítási nyelvhez

 Egy ilyen profilban néhány kiegészítő kifejezőeszköz is 
rendelkezésre áll, és korlátozások vannak 
meghatározva a rendelkezésre álló kifejezőeszközökre

 Azok a modellek amelyek megfelelnek egy ilyen 
profilnak közvetlenül és automatikusan átvihetők az 
implementációs nyelvre és viszont

 Ezáltal a munka modellvezérelt módon végezhető

 Változásokat csak a modellben kell végezni, a futtatható 
rendszert egy fordító állítja elő



A megvalósítási osztálydiagram 

profiljának elkészítése

 A projekt környezetétől függ hogy melyik 

implementációs nyelvet kell alkalmazni

 Bizonyos profilok letölthetők az OMG lapjáról, de 

ezeken projektspecifikus változtatásokat kell elvégezni

 Az UML megvalósítási osztálydiagramjai Java- vagy 

C++ programként értelmezhetőek , az elemzési 

osztálydiagram pedig mint logikai modell tekinthető



Állapotautomaták

Az UML modellezési nyelv 



Állapotautomaták

 A viselkedés és folyamatok leírása megtehető szöveges 
formában

 Nagy folyamatok esetében ez nem célravezető

 Precízebb leírás szükséges

 Állapotautomata

 Objektumok életciklusa

 Használati esetek

 Eszközvezérlő elemek

 Protokollok lefutása

 Dialógusok lefutása

 A diagramos leírás mellett létezik táblázatos forma is

296



Szemantikai alapfogalmak

 Az állapotautomaták hierarchikusak

 Az állapotok rekurzívan további állapotautomatát 
tartalmazhatnak

 Technikai megoldás:

 Régiókat tartalmaznak (regions)

 Csúcsok (Vertices)

 Állapotokat jelölnek

 Régiókra tagolódhatnak

 Átmenetek (Transitions)
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Szemantikai alapfogalmak

 Az állapotok több régiót is tartalmazhatnak egymás 
mellett

 Ortogonális régiók
 Egymás mellett futnak

 z állapot régiói:

 z.region

 z alállapotai:

 z.region.subvertex

 y állapot r (közvetlen) tartalmazó régiója:

 y  r.subvertex

 y x (közvetlen) tartalmazó állapota az az állapot 
amelyre:

 y  x.region.subvertex

298



Szemantikai alapfogalmak

 A hierarchikus automata teljes állapotának 

leírására:

 Állapotkonfiguráció (state configuration)

 Állapotok és alállapotok fája
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Objektumok életciklusa

 Egy objektum viselkedésének leírása az 

osztályának elérhető műveletei alapján

 Object life circle

 Szakterületi folyamatok és üzleti szabályok 

megfogalmazása

 Jegyvásárlás osztály példányainak életciklusa:
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Objektumok életciklusa

 A foglalás 3 állapotba mehet

 „fenntartott”

 „befoglalt”

 „bejegyzett”

 Fenn van tartva a nézőnek és csak fizetés után számít 
befoglaltnak

 A befoglalt jegy a bekövetkezéskor, vagyis az eseményre 
történő belépéskor lesz bejegyezve

 Kezdő állapot: 

 Végállapot:  
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Objektumok életciklusa

 Az állapotváltozásokat átmenetek reprezentálják

 

 Feliratai (opcionálisan):

 Kiváltó ok – trigger

 Feltétel – guard

 Hatás – effect

 Teljesülő átmenet – completion transition

 Ha egy átmenetnek nincs kiváltó oka, kiváltója a kiindulási állapot 
befejeződése

 Normál átmenet

 Kiindulási állapot befejeződésének oka az az esemény amely az 
átmenetet kiváltja

 A kiindulási állapot aleseményei is befejeződnek
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Szintaktika

 Állapotátmenetek pontos szintaktikája:
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Átmenet::=[Kiváltó k][[Feltétel]]/[Tevékenység]

Kiváltó ok ::= Események[(Értékadások)]

Események ::= Esemény (,Esemény)*

Értékadások ::= Értékadás (,Értékadás)*

Értékadás ::= Attribútum|Attribútum:Típus

Protokollátmenet::=[[Előfeltétel]] Metódushívás/[[Utófeltétel]]

Átmenetszakasz ::= Feltétel



Objektumok életciklusa

 Az objektum-életciklussal rendelkező osztályoknál az 
állapotautomata végállapotának elérése magával 
vonja az objektum megszűnését

 Ezt a végállapottal (terminate node) modellezhetjük
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Objektumok életciklusa

 A szabályok leírják:

 A bónuszpontok csak a koncert lebonyolítása után 

kerülnek jóváírásra
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Objektumok életciklusa

 A koncert lebonyolításának objektum-életciklusa:

 A megjelenített üzleti szabály:

 A néző bejelentkezik, csomagot ad le, azonban 10 perccel 
a koncert megkezdése után sem jelenik meg

 A feltétel természetes nyelven van feltüntetve
 Nem a szakterületre koncentrálunk
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Objektumok életciklusa

 Az állapotok segítségével a statikus helyzetek 

(foglalás) és a folyamatok fázisai (koncert 

lebonyolítása) is modellezhetőek

 a különbség az állapotok elnevezésében van

 A beszállás állapot összetett állapot

 Önmagában egy vagy több régiót tartalmaz

 Állapotokat és átmeneteket tartalmaznak
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Objektumok életciklusa

 A belépés objektum kibontott életciklusa:

 Jelölés: 

 Két részre bontva:

Név

 Régiók
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Objektumok életciklusa

 A példában a „Belépés” csak egy régiót tartalmaz:

 Szekvenciális összetett állapot

 Három része van:

 „Jegy adatainak beolvasása”

 „Jegy ellenőrzése”

 „Jegy visszautasítása” 

 vagy „Jegy kezelése”
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Objektumok életciklusa

 Lefutás:

 Ha állapotátmenet következik be a „Belépés” állapotba, 

akkor a „Belépés”-t részletező régió „Jegyellenőrző kész” 

kezdő állapotba érkezik meg a bemenet

 A „Belépés” elhagyása 

után az átmenetek a 

„Beléptetés” felé vagy 

vissza a „Belépés”-be is 

bekövetkezhetnek
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Objektumok életciklusa

 Jegy vizsgálatának részletezése:

 Vezethet arra az eredményre hogy a Néző nem 

rendelkezik érvényes jeggyel

 Ennek modellezése az esetválasztó csúccsal (choice 

Pseudostate) történik

 Jelölése: 

 Feltételek jelennek meg az esetválasztó csúcsból kiinduló 

átmeneteken
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Objektumok életciklusa

 Belépés állapot további részteltezése saját diagramon:

 Az állapotok részekre bontva jelennek meg:

 Név

 Tevékenység (Activity)
 Eseménytevékenység 

formában jelölik

 Esemény

 az osztály 

publikus 

metódusai

 előredefiniált :

 Entry (állapotba 

lépés)

 Do (állapotban 

tartózkodás)

 Exit (állapot 

elhagyása)
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Objektumok életciklusa

 A Jegy kezelése állapotból két, különböző kiváltó okkal 
rendelkező átmenet indul ki:

 When(forgókapuszenzor=forog) esemény

 Változási esemény (ChangeEvent)

 Amint az argumentum igazzá válik (logikai kifejezés) az esemény 
azonnal bekövetkezik

 Ha a néző áthalad a forgókapun és a szenzor érzékeli a kapu 
elfordulását

 After (10 mp) esemény idézi elő a második átmenetet

 Időzített esemény (TimeEvent)

 Akkor indul el amikor abba az állapotba érkezik az 
állapotátmenet,  amelyre vonatkozik (Jegy kezelése)

 Amikor a stopper eléri az argumentumként megadott eseményt 
(10 mp) az esemény bekövetkezik, anélkül hogy a forgókapu 
működésbe lépett volna
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Használati esetek életciklusa

 A használati esetek általános és alternatív 

lefutásait leggyakrabban tevékenységdiagramon 

ábrázolják

 Az állapotcentrikusabb modellezés kialakítására 

szoktak állapotautomatát alkalmazni

 Használati eset életciklus

 Másik ok ennek használatára, ha a projektben 

kötött a modellezőeszköz
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Használati esetek életciklusa

 Elsődleges forgatókönyv alapján:

 Beérkezési események (ReceiveSignalEvent) (Jegy 

behelyezése)

 Kiváltanak valamilyen állapotátmenetet

 Tevékenység (Action)  - állapotátmenet eredményeként 

történő lépések („Hely kiválasztása”)

 Küldési tevékenység (SendSignalAction)  - speciális eset 

(„Kártya kiadása”)
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Használati esetek életciklusa
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Használati esetek életciklusa

 Előfordulhat, hogy az eszközök nem minden esetben 
működnek, így a bónuszkártya nem olvasható

 Lehet olyan eset is hogy a Néző nem rendelkezik 
bónuszkártyával

 Biztosítani kell a beléptetést

 Lehetőséget kell adni, hogy a Néző bónuszkártya nélkül is 
részt vehessen a csomagvizsgálaton. 

 Ezt a másodlagos forgatókönyvet bele kell illeszteni az 
elsődleges forgatókönyvbe, kevés változtatással

 A komplex állapot normális esetben annak a régiónak 
a kezdő illetve végállapotánál kezdődik illetve 
végződik amely régióval az állapotot finomítjuk

 Ez nem mindig lehetséges
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Használati esetek életciklusa

 Jelen esetben nem szeretnénk a végállapotba jutni, 

hanem felvennénk egy speciális állapotot ahol 

lehetőség van a manuális bejelentkezésre

 Ha ez a külön modellezett manuális bejelentkezés 

sikeres, az utas az „Néző felismerve” állapotba kerül
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Használati esetek életciklusa

 Ennek modellezésére használják a belépési és 

kilépési pontokat (entry point Pseudostates, exit 

point Pseudostates)

 Jelölésük:
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A protokollszerep és a protokoll

 Az objektum életciklus segítségével az objektum 

viselkedését fehér doboz nézetből vizsgáljuk

 Ismerjük az objektum felépítését, belső állapotait

 Specifikálhatók a montázsdiagram csatlakozói és összekötői

 Protokollszerep (Protocol role)

 Ha a részleteket nem akarjuk megmutatni (fekete doboz 

nézet)

 Az objektumhoz való hozzáférés mikéntjét vizsgáljuk

 A protokollszerepek összehangolt munkáját protokollnak 

(protocol) hívjuk
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A protokollszerep és a protokoll

 A protokollszereppel lehetővé válik az  objektumok 

viselkedésének absztrakt specifikációja

 Kívülről lehet vizsgálni az objektumot

 Támogatja az egységbezárást

 A protokollszerep a csatlakozók és összekötők 

specifikálásának eszköze

321

Önálló viselkedés Együttműködés

Fekete doboz nézet Protokollszerep Protokoll

Fehér doboz nézet Csatlakozó (port) Összekötő (connector)



A protokollszerep és a protokoll

 Protokollautomata

 A protokollok és protokollszerepek leírásához használt speciális 
állapotautomata

 A normál állapotátmeneteket protokollátmenetek (ProtocolTransition) adják

 A protokollátmenet mellékhatásoktól mentes

 A kiváltó esemény:

 az osztály valamely publikus metódusa, amelyet a protokollszerep 
határoz meg

 Az elő- és utófeltétel:

 Egyúttal a metódus elő- illetve utófeltétele is

 Hivatkozás történik egy osztálymodellre

 Osztályok helyett az objektumprotokoll vonatkozhat interfészekre, 
csatlakozókra
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A protokollszerep és a protokoll

 Protokollátmenet specifikációja:
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Átmenet ::= [Kiváltó ok][[Feltétel]]/[Tevékenység]

Kiváltó ok ::= Események[(Értékadások)]

Események ::= Esemény (,Esemény)*

Értékadások ::= Értékadás (,Értékadás)*

Értékadás ::= Attribútum|Attribútum:Típus

Protokollátmenet::=[[Előfeltétel]] Metódushívás/[[Utófeltétel]]

Átmenetszakasz ::= Feltétel



A protokollszerep és a protokoll

 Állapottranszparencia:

 A tulajdonképpeni állapoton kívül az objektum 

rendelkezhet egyéb, állapoton keresztül explicit módon 

rögzítésre nem kerülő attribútumértékkel is

 Pl. kliens\szerver protokoll

 A szervernek van egy várakozási sora ahol a fogadott de 

fel nem dolgozott kéréseket tárolja

 Ez a várakozási sor befolyásolja a feldolgozást, tehát az 

állapot része, de kívülről nem látható vagy módosítható
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Kliens/szerver protokoll
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A protokollszerep és a protokoll

 A két protokollszerep összjátéka párhuzamos állapoton 
(concurrent CompositState) keresztül ábrázolható

 A párhuzamos állapot több, egymástól független régióra 
tagolódik

 Minden részt vevő szerephez tartozhat egy

 A párhuzamos állapot régiói ortogonálisak

 Egymástól függetlenül, egyidejűleg futnak le

 Párhuzamos állapothoz érkezéskor az állapot feldolgozása 
egyidejűleg, minden régiójának saját kezdő állapotából 
indul 

 A párhuzamos állapotnak akkor van vége, ha minden 
régiója befejeződött
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A protokollszerep és a protokoll

 Ha egy egyszerű vagy összetett állapot befejeződik 
végesemény (completion Event) váltódik ki

 Ez az esemény a kiváltója azoknak a végállapotból kiinduló 
átmeneteknek amelyeknek semmilyen kiváltója sincs

 Ha a B állapot normál módon fejeződik be, akkor a 
végesemény kiváltódik és az A állapotba kerül a vezérlés

 Ha az X esemény bekövetkezése miatt fejeződik be a B 
állapot, akkor a C-be jut a vezérlés
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A protokollszerep és a protokoll

 A „ki” esemény a „Használatban” állapotnak mindig véget 
vet

 A „Használaton kívül” állapot eléréséhez mindkét régiónak 
normál módon be kell fejeződnie, ezáltal befejezve a 
„Használatban” állapotot

 A „Használaton kívül”-ből a protokollautomta csak akkor 
kerül vissza „Használat”-ban állapotba ha az „újraindítás” 
esemény bekövetkezik, vagy ez az esemény már előzetesen 
a „Használat”-ban előtt előfordult
 Újraindításdefer – késleltetve deklarált „újraindítás”

 Az újraindítás események az állapot befejezéséig eltárolásra 
kerülnek és csak azután lesznek feldolgozva

 Késleltetett kiváltók (deferred trigger)
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Történeti állapotok

 Tegyük föl hogy a protokoll végrehajtását egy 

„szüneteltet” esemény időszakosan megszakítja

 Ezt az eseményt nem szabad késleltetni

 Egy egyszerű átmenet, amelyet a „ki” esemény vált 

ki, nem a megfelelő eredményt hozza

 Az átmenetek megtétele után a protokoll

végrehajtási állapota törlődik

Nem kerül szüneteltetésre

 A protokoll megszakad majd újraindul

 Újraindítás modellezése
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Történeti állapotok

 Történeti állapot (history state)

 Egyszerű történeti állapot (shallow history state)

 Csak az állapotkonfiguráció legfölső szintjét őrzi meg

 A „szüneteltet” esemény alkalmával a „KSz-Protokoll”-ban csak 
az „Üzemben” illetve az „Üzemen kívül” állapotok maradnak 
meg 

 Az „Üzemben” állapotai nem maradnak 

meg

 Ez nem megfelelő a folyamatban

 Nem újonnan lép be az „Üzemben” állapotba

 Az állapot belépési eseményei egy 

„szüneteltet” esemény után a „K/SZ-

Protokoll”-ban nem kerülnek ismételten 

feldolgozásra
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Történeti állapotok

 Mély történeti állapot (deep history state)

 Az adott állapot alatt valamennyi állapotkonfiguráció 
megőrződjön

 A történeti állapotokból egyenként átmenet vezet az 
„Üzemben” állapotba

 Alapértelmezett átmenet (default transition)

 Csak akkor következik be ha a történeti 

állapot üres, a protokollt a „szüneteltet” 

azelőtt szakította félbe, hogy egyáltalán 

valamelyik állapotba elértünk volna
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Történeti állapotok

 A történeti állapotok tekinthetők kezdő állapotoknak

 Viselkedésük az egyszerű kezdő állapotokkal összehasonlítva:

 Egyszerű kezdő állapot:

 A közvetlen tartalmazó állapotba érkezéskor a közvetlen tartalmazott 
régióban elsőként az egyszerű állapot rákövetkező állapotába kerül a 
vezérlés

 Egyszerű történeti állapot

 A közvetlen tartalmazó állapotba érkezéskor a közvetlen tartalmazó 
régióban elsőként a történeti állapot rákövetkező állapotába kerül a 
vezérlés, amennyiben a történeti állapot üres (a közvetlen tartalmazó 
állapotot még soha nem értük el). Ha a történeti állapot nem üres, azt az 
állapotot veszi fel újra az automata amelyben akkor volt amikor a közvetlen 
tartalmazó állapot elhagyásra került

 Mély történeti állapot

 Hasonlít az egyszerű történeti állapottal rendelkező összetett állapotba való 
belépéshez, de itt nem csak a legutóbbi állapot hanem a legutóbbi 
állapotkonfiguráció kerül visszaállításra
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Történeti állapotok
335



Rendszerviselkedés és 

vezérlőautomata

 Olyan állapotautomata amely egy műszaki eszközt 
illetve rendszert vezérel vagy annak viselkedését írja le

 A gyakorlati példa esetében a beléptetőautomata és a 
belépőautomata ilyen eszközök

 A beszállóautomata három részegységből épül fel

 Kártyaolvasó

 Forgókapu

 Vezérlőegység

 A kártyaolvasó és a forgókapu többrészes elemek:

 Szenzorok

 Aktorok

 Egyszerű vezérlőelektronika
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Állapotautomaták meghívása és finomítása

 A rendszerek futása során vannak olyan esetek, amelyek közös 
pontokat, eseményeket, állapotokat tartalmaznak

 A beléptetést a jegykezelő automata hibája okán a személyzet egy 
tagja végzi el

 A jegykezelő automata normális működése és a személyzet 
segítségével történő jegykezelés esetén is lesz egy jegyolvasó 
automatánk, amely beolvassa a jegy sorszámát

 A személyzet segítségével történő jegykezelésnél lehetséges, hogy 
nincs szükség forgókapu használatára

 Látható, hogy vannak átfedések a két folyamat között

 Vezérlés

 Ilyen esetekben a redundanciák kiküszöbölésére érdemes az 
átfedéseket egyszer modellezni, és ezt a modellt felhasználni 
mindkét változatnál
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Állapotautomaták meghívása és finomítása

 A rendszer viselkedése:

 A „JegykezelőAutomata” állapotautomata pl. 2x kerül 
felhasználásra

 „ko” – ugyannak a „JegykezelőAutomata” típusnak a példánya

 De eltérő névtérben alkalmazzuk őket

 „Beléptetés__ko”, „Beléptetőautomata__ko”
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Állapotautomaták meghívása és finomítása

 „Beléptetőautomata::v” állapot

 Extended tulajdonságérték

Nem a „Vezérlés” állapotautomatára való hivatkozás 

hanem annak egy kiterjesztése

 Specializáció
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 A beléptetőautomata vezérlőjének általánosítása:

 A kiterjesztés során meg nem változtatott állapotokat és 
átmeneteket szaggatott vonallal jelöljük, vagy teljesen 
elhagyjuk

 Ha az állapotautomata, régió vagy állapot nem terjeszthető ki 
akkor a final tulajdonságértékkel kell megjelölni

 „Adatok ellenőrzése”

Állapotautomaták meghívása és finomítása
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Dialógusok lefutása

 Dialógusalapú párbeszéd modellezése 

állapotautomatákkal

 Felhasználói felület fejlesztése

 A dialógusokat (menüket) állapotokként foglaljuk 

össze

 A dialógusablakok közötti váltás lesz az 

állapotátmenet
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Dialógusok lefutása

 A felhasználókkal történő párbeszéd és a 

felhasználói felület dialógusainak leírása is 

lehetséges állapotautomatákkal

 Használható az ábrázolásmód arra, hogy a 

végfelhasználóval átnézessük az elkészítendő 

dialógusfelületeket

 Erősen leegyszerűsített és grafikailag hangsúlyosabb 

forma
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Dialógusok lefutása
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Állapottáblázatok

 Az állapotautomaták táblázatos leírása

 Nem állnak rendelkezésre UML-eszközök

 A felhasználóknak problémái akadnak a grafikus 

ábrázolással

 Állhat 3 táblázatból

 Átmeneteknek

 Állapotoknak

 Állapotváltozásoknak
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Állapottáblázatok

345

Átmenetek

Név Kiváltó ok Előfeltétel Tevékenység Utófeltétel Megjegyzés

1 lebonyolít() - - - -

2 fizet() - - - -

.

.

.

Állapotok

Név Típus Alállapotok Invariánsok Tevékenység Megjegyzés

Indulóállapot belépési pont

Fenntartott egyszerű állapot

.

.

.

Állapotátmenetek

Induló\Cél Indulóállapot Fenntartott Befoglalt . . .

Indulóállapot - 1 -

Fenntartott - - 2

Befoglalt - - 3

.

.

.



A rendszer architektúrája és 

komponensei

Az UML modellezési nyelv 



Kontextusdiagram

 Context diagram

 Egy rendszer vagy projekt környezetének 

kijelölésére és a résztvevőkkel való kommunikáció 

támogatására szolgálnak

 Az „TicketFirst” rendszer nem a térben elszigetelten 

áll

 Egyéb alkalmazásoktól és szervezeti folyamatoktól 

körülvéve létezik 

 Ezektől el kell határolni

 Ezzel meghatározható hogy mely feladatok lesznek 

automatizálva, és melyek maradnak manuálisak



Kontextusdiagram

 A rendszert dobozok jelölik, a személyeket illetve szerepköröket 
pálcikafigurák

 A figurákat aktoroknak (Actor) hívják az UML terminológiájában

 A rendszerek - dobozok - osztályok

 Az aktorok az osztályokkal szemben nem részletezhetők



Kontextusdiagram

 Az ábra alapján az alábbi sarokpontok rögzíthetők:

 Létezik egy „BestParts” nevű társrendszer a partnerek 
törzsadatainak nyilvántartására, amelyet az TicketFirst 
rendszerhez kell kapcsolni

 A projekt a továbbiakban csak a Személyzet, 
Szervezőiroda, Néző és Bónuszpartner személycsoportokkal 
fogalkozik

 A nézőknek közvetlen hozzáférése lesz a TicketFirst 
részeihez, pl. a foglalások elvégzéséhez

 Eltekintve a nézők 
partner szervezőirodákkal 
való interakciójától, 
nincs betervezve közvetlen 
interakció az érdekeltek között



Kontextusdiagram

 A szerepköröket rendszerint az alkalmazás kontextusa dönti el

 Leírásuk szövegesen történik

Személyzet
Feladat nézők segítése a belépésnél és jegykezelésnél
Mennyiség 1:2000-hez a személyzetnek a nézőkhöz viszonyított aránya
Fajta a TicketActual alkalmazottai
Betanítási idő fél nap

Partner szervezőiroda/jegyiroda

Feladat jegyek értékesítése, programok szervezése

Mennyiség jelenleg 20

Fajta Önálló vállalkozások

Betanítási idő -

Bónuszpartner

Feladat Bónuszpontok felírása, felhasználása

Mennyiség jelenleg 40, későbbi tervek 70

Fajta Önálló vállalkozások

Betanítási idő -



Szakarchitektúra-diagram

 Nagy rendszereknél gyakran további részekre 

tagolás szükséges 

 Példánkban ilyen részek a jegyvásárlás, a 

bonuspoints valamint a koncertlebonyolítás területe, 

valamint egy közös központi adatbázis



AAA szakarchitektúra



Montázsdiagramok

 Ebben a fejezetben összetett struktúrákról lesz szó 

(composite structure)

 Ekkor a struktúra egymáshoz kapcsolódó futási 

idejű elemek egy konfigurációja, amelyek egy 

közös cél eléréséért működnek együtt

 Ennek fontos kifejezőeszközei a montázs diagramok

 Egy rendszer illetve összetettebb osztályok felépítését 

írják le

 Architektúradiagramoknak is nevezik őket
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Rendszer-montázsdiagram

 A kontextusdiagramokból indulunk ki

 A TicketFirst rendszer architektúrája részekkel, 
csatlakozókkal és összekötőkkel finomul

 Csatlakozók: 

 Négyzetek az 

 alrendszer 

 keretén

 Összekötők:

 Csatlakozók 

 közötti 
vonalak
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Rész

 A példánk szakarchitektúrájában három 

funkcióblokk van beazonosítva

 A finomításhoz a funkcióblokkokat külön 

alrendszerként realizáljuk

 Emellett van egy adatbázis is amit mindhárom 

egyszerre használ

 Ezek az alrendszerek is tovább bonthatók
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Csatlakozó

 Egy osztály interakciós pontja (Port)

 Feladata hogy az osztállyal való összes interakciót egy 
szabályos mederbe terelje

 Az osztályt egységbe zárja (EncapsulatedClassifier)

 Az osztály belseje kívülről rejtve marad

 A szerepköröket viszont betölti és minden szükséges 
információ rendelkezésre áll

 A csatlakozó tekinthető osztálynak (strukturálatlan)

 A kínált mellett a használt interfészt is magába foglalja

 A használat protokollját is

 Az általa reprezentált funkcionalitást
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Csatlakozó

 Hogy melyik egységbe zárt osztályhoz tartozik a 
csatlakozó egy az osztálykeretén elhelyezett kis négyzet 
jelöli

 Az ábrán a TicketFirst rendszernek vannak csatlakozói (pl. a 
Néző felé) és részeinek is (Személyzet)

 A csatlakozók mint

 jellemzők elláthatók

 minden jelöléssel 

 amelyek a jellemzők-

 nél használhatók

 Számosság

 Láthatóság…
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Csatlakozók

 Több fajtájuk is lehet:

 Belső csatlakozó

 A Koncertlebonyolítás GUI csatlakozója közvetlenül a Személyzet 
aktorral van összekötve

 TicketFirst.Koncertlebonyolítás.GUI  belső csatlakozó

 Relécsatlakozó
 Nincs külön feladata

 Megakadályozza hogy a 

 belső csatlakozókat 

 kívülről látni lehessen

 Koncertlebonyolítás.SQL

 Transzponder-csatlakozó
 A relé-csatlakozóhoz 

 hasonló, de önálló 

 funkcióval rendelkezik

 Jelzések átkódolása, 

 pufferelése
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Csatlakozók

 A transzponder-csatlakozók viselkedésének 

definíciója külön rekeszben tüntethető fel

 állapotautomaták
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Összekötők

 Az egységbe zárás biztosításához a részek 
kapcsolódása csak csatlakozókon keresztül lehetséges, 
amelyek összekötőkön (Connector) át kapcsolódnak

 Felirat nélküli folytonos vonalként jelennek meg

 Az összekötő két 

 szerepkör közötti 

 információcsere 

 lehetőségét 

 szemlélteti

 A szerepkörök 

 kapcsolódása az 

 interfészüktől és a 

 viselkedésüktől függ
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Összekötők

 Szakmai döntésen alapul hogy két 
rész között legyen-e összekötő

 BonusPoints és Koncertlebonyolítás 
esetén :

 A néző bejelentkeztetése függ a 
státuszától

 Le kell kérdezni az utas státuszát a 
bejelentkeztetéshez



Összekötők

 BSz (Bónusz szolgáltatás) és a BP 

(Bónusz Pont) csatlakozók 

létrehozása

 A szerepköröket ők valósítják 

meg

 A Néző bejelentkeztetése és a 

Státusz közlése használati esetek 

közötti függőségből származik



Összekötők

 Típusai:

 Egyszerű

 Összetett
 Saját viselkedéssel bírnak, amely pl. állapotautomatával 

szemléltethető

 Pufferelés, késleltetés, hiba

 Az összekötő nem szükségszerűen a futási időben 
rendelkezésre álló konstrukciót szemléltet

 Információcsere lehetősége két egymáshoz kapcsolódó 
szerepkör között

 A szerepkörök kapcsolódása az interfészüktől és a 
viselkedésüktől függ



Függőségek

 UML kapcsolatok:

 (irányítatlan) asszociáció (Association)

 Irányított kapcsolat (DirectedRelationship)

 Magábafoglalás

 Kiterjesztés

 Általánosítás

 Irányított asszociáció másik fajtája a függőség 
(Dependency)

 Gyűjtőfogalom a szolgáltatást használó (client) és a szolgáltatást 
nyújtó (server) közötti, közelebbről nem specifikált kapcsolatokra

 Jelölése: szolgáltatást használótól a szolgáltatást nyújtóig mutató 
szaggatott nyitott hegyű nyíl
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Függőségek

 Függőségi kapcsolatok:

 BP és Bónusz-Szolgáltatás közötti 

függőség

 A függőség fennáll a „BonusPoints” 

és a „Koncertlebonyolítás” között is

 Mindkettő az „Néző 

bejelentkeztetése” és az „Státusz 

közlése” 

 használati esetek 

 közötti függőségből 

 következik
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Együttműködések

 Az együttműködés azon résztvevők egy rendszerét írja 

le, akik egy közös cél eléréséért illetve egy 

funkcionalitás közös véghezviteléért együttműködnek

 A kooperáló résztvevők mindegyike egy vagy több 

specifikus szerepkört vesz fel egyidejűleg vagy egymás 

után

 Az együttműködés egy nézet

 A modell leszűkítése a résztvevő szerepköröknek az 

együttműködés szempontjából fontos jellemzőire (Feature)
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Együttműködések

 A szerepkördiagram sem nem osztálydiagram, sem 

nem objektumdiagram

 Az osztálydiagram az ábrázolt osztály minden 

jellemzőjét tartalmazza

 Az objektumdiagram minden szerepkörnek egy fix 

kötését fejezné ki egy érintett osztály pontosan egy 

konkrét megnyilvánulásához

 Nem egy változó szerepkör-hozzárendelést 

szemléltetnek



Együttműködések

 Az UML együttműködések három dolog leírásához 

jönnek szóba:

 Tervezési minták

 Architektúrális stílusok

 Kontextus-együttműködések

 Pl. megfigyelő minta (tervezési minta vagy 

architekturális stílus):

 Célja hogy több egymástól független résztvevő 

egyetlen konzisztens, mindegyikük által hozzáférhető 

információforrást tartson fenn
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Tervezési minták

 Klasszikus alkalmazási példa a táblázatkezelő

 Egy munkalap tartalma szemléltethető a szokásos 

táblázatos formában, de oszlop vagy kördiagrammal is

 Ha ezen ábrázolások egyikét megváltoztatják akkor az 

összes többinek is automatikusan frissülnie kell

 A megfigyelő minta olyan struktúrát javasol amellyel ez 

elérhető anélkül hogy minden résztvevő között 

páronként összeköttetéseket hoznánk létre, illetve a 

résztvevők implementációját a kölcsönös kommunikáció 

részleteivel terhelnénk
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Tervezési minták

 A megfigyelő minta általános sémája (balra)

 A résztvevő szerepkörök és az együttműködés neve van 

rögzítve

 A megfigyelő minta jobban kidolgozott leírása

 A szerepkörök ki vannak bővítve műveletekkel és 

attribútumokkal, amelyek az együttműködésnél 

jöhetnek elő
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Tervezési minták

 Az „Observer” (megfigyelő) a 

 diagram szerint rendelkezik az 

 „update” művelettel, amellyel adott 

 esetben a legújabb állapotba hozható

 A „Subject” (tárgy) rendelkezik a „sharedInfo” 
attribútummal, amely itt a megfigyelt állapotot 
reprezentálja

 Van egy „obs” attribútuma is a regisztrált megfigyelők 
tárolásához, azokhoz amelyek a „sharedInfo”-n osztoznak

 A „Subject” rendelkezik még az „attach” és a „detach” 
műveletekkel, a megfigyelők ki és beregisztrálásához

 „notify” művelet – a „Subject” minden regisztrált 
megfigyelőt értesít a „sharedInfo” állapotváltozásairól
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Tervezési minták

 Együttműködés konkrét előfordulása:

 Együttműködés-előfordulás (CollaborationOccurrence)

 Az együttműködés minden szerepkörét egy konkrét 

résztvevőhöz köti

 Az „Observer” szerepkört játszó „Jegyellenőrző” és 

„Csomagellenőrző” a „Subject” szerepkörű „Koncertlista”-val van 

összekötve a „NézőBeléptetés” együttműködésen belül

 A „Jegyellenőrző” és a „Csomagellenőrző” számára a 

„Koncertlista” ugyanazt az információforrást biztosítja
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 Együttműködés-előfordulások jelölései:

 Az együttműködés ábrázolásoktól abban különbözik, 
hogy az együttműködés előtt az előfordulásának neve 
is fel van tüntetve, kettősponttal elválasztva

 Az együttműködés-előfordulás és a résztvevők közötti 
kapcsolatok szaggatottan vannak berajzolva

Tervezési minták
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Architekturális stílus

 Architektúraminta (architectural pattern)

 A szerkezeti szint egy mintája, ahol a minta elemei 
durvább részletezésű rétegek, alrendszerek vagy 
rendszerkomponensek

 Problematikus témakörök egy lehetséges megoldásának 
gyakorlatias strukturáját írja le (rendszersíkon) a 
megoldáshoz szükséges elemeket is meghatározva

 Elvben úgy épül fel mint a tervezési minta

 A résztvevők részletezettebbek

 Az együttműködésekben nem osztályok, interfészek és 
kapcsolatok vesznek részt hanem részek, csatlakozók és 
összekötők
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Architekturális stílus

 Ebben az együttműködési előfordulásban egy 

subject és három observer szerepel:

 Koncertadatok: tartalmazza a koncertre jegyet 

vásárolt nézők adatait

 Beléptetőautomata: azonosítja és ellenőrzi a jegyet, 

hogy érvényes-e a koncertre, illetve ha van a Nézőnek 

bónuszkártyája, a nézőt azonosítja és jegyzi a 

belépést
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Architekturális stílus

 Belépőautomata: a Néző csomagját ellenőrzi 
csomagátvilágítással, jegyzi, hogy ha tartozik hozzá 
csomag, illetve hogy szükség van e csomagmegőrzőben 
történő elhelyezésre

 Csomagmegőrző: csomagok elhelyezése a megőrzőben, a 
jegyhez vagy a kártyához hozzárendelik a csomagmegőrző 
sorszámát
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Architekturális stílus

 Csak az együttműködésben részt vevő csatlakozók 

vannak ábrázolva
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Kontextus-együttműködés

 Egy résztvevő több különböző együttműködésben is részt 

vehet, egyidejűleg több szerepkört is betölthet
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Kontextus-együttműködés

 Az együttműködések elvonatkoztathatók
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Csomagdiagramok, telepítési 

diagram

Az UML modellezési nyelv 



Csomagdiagram

 A csomagdiagramok (package diagrams) elemek 

csoportosítására, közös névtérben való egyesítésére 

és fastruktúrába szervezésére használhatók

 A csomagok (Package) stilizált mappaként vannak 

ábrázolva
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Csomagdiagram

 A csomag nevét a mappára írjuk

 Amennyiben a csomag néhány alkotóelemét kell 

ábrázolni, azt közvetlenül a mappán vagy birtokol-

kapcsolattal jelöljük ⊕



Csomaghierarchiák és minősített nevek

 Ez a formájú ábrázolás 

csak nagyon nagy 

csomaghierarchiák esetén 

illetve 

fejlesztőeszközöknél 

érdekes
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Csomaghierarchiák és minősített nevek

 A fastruktúra a struktúrán belüli csomagok számára 

meghatároz egy minősített nevet (QualifiedName)

 Az elemet egyértelműen beazonosítja

 A minősített nevekkel a hierarchikus 

állományrendszerben az abszolút elérési utak 

ekvivalensek

 A minősített név alakja:

 gyökércsomag::(csomagnév::)*elemnév,

 Ahol a gyökércsomag a hierarchia gyökerét alkotó (az 

összes többit tartalmazó) csomag nevét jelenti
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Csomaghierarchiák és minősített nevek

 Az „BonusPoints” 

csomagbeli 

„Bónuszszámla” osztály 

minősített neve:

 TF 

Projekt::Elemzés::TicketFirst:: 

BonusPoints::Bónuszszámla
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Import

 A csomagbeli elemekhez láthatóságot is rendelhetük

 Az elem neve előtt helyezhető el, de csak public és private 
értékek adhatók

 Amennyiben nincs megadva láthatóság, az elem 
nyilvánosnak számít
 A csomag összes nyilvános eleme minden más névtérből elérhető 

teljesen minősített név segítségével

 A teljesen minősített név használata gyakran 
kényelmetlen

 Hosszúak, nehezen kezelhetők

 Mivel be van építve a csomaghierarchia struktúrája minden 
névbe, ezért az átszervezést megnehezíti
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Import

 Ezért bevezették hogy relatív úttal is lehet hivatkozni az elemekre

 Ez különböző függőségek által érhető el, amelyeket 
„importkapcsolatok” néven foglalhatunk össze

 Jelölése:

 A nyíl az importáló csomagtól az exportált csomag illetve az 
exportált elem felé mutat

 A nyílon fel van tüntetve a függőség fajtája

 Egyedi import 

 Csomagimport
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Egyedi import

 Az egyedi import (ElementImport) esetén a csomag egyedi 

elemeit külön-külön importálhatjuk

 Jelölése:

 Importált elemre mutató szaggatott nyillal

 Az exportáló csomagra mutató nyíllal az importált elem nevének 

ráírásával

 Az importáló csomagon belül kapcsos zárójelek között megadott import 

kikötésként 
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Egyedi import

 Az egyedi import lehet nyilvános vagy privát

 Nyilvános: 
 A szaggatott nyíl az «import» Elemnév feliratot viseli

 Privát:
 A szaggatott nyíl az «access» Elemnév feliratot viseli

 Az importált elem láthatóságát az import láthatósága 
határozza meg

 Ha az importra nincs láthatóság megadva akkor az 
elemnek az exportáló csomagbeli láthatósága számít 
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Egyedi import

 Csomagok névterei és a láthatóság

390

Csomag Elem Láthatóság

A X Nyilvános

A C::X Nyilvános

A Y Nem látható

A Q Nyilvános

B Q Nyilvános

B X Nyilvános

B Z Nem látható

C Y Nyilvános

C Z Privát



Csomagimport

 Ha nem egyedi elemeket hanem egy csomag összes 

elemét kell importálni

 Csomagimport (PackageImport)

 A csomagimport egyenértékű azzal, mintha a 

csomag összes elemét átnevezés nélkül egyenként 

importálnánk

 Jelölése:

 Szaggatott nyíl amely az exportáló csomagra mutat és 

az «import» feliratot hordozza
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Csomagimport

 Az import kikötés szintaktikája:

 A csomagok maguk is elemek

 Ilyenkor az «import» az egyértelműség kedvéért az 

«element import»-tal helyettesíthető
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Egyediimport ::= [element] Importfajta [Elem [as Újnév]]

Importfajta::=<<import>>|<<element import>>|<<access>>|<<element access>>

Csomagimport ::= ImportFajta MinősítettNév

Csomagláthatóság ::= [public|private]

ImportKikötés ::= {(CsomagImport|EgyediImport)}

MinősítettNév ::= Csomag::(Csomag)*Elem



Csomagimport

 Minden névtér két szegmensre osztható:

 Saját nevek

 Importált nevek

 Csak a nyilvánosként deklarált nevek láthatók és 
importálhatók a csomagon kívülről

 Egy P csomagon belül minden elem látható, amely:

 P-hez tartozik, vagy

 Látható egy olyan csomagban, amely (tranzitívan) P-hez tartozik, 
vagy

 P-be importált

 A saját elemekkel ellentétben az importáló elemekre csak 
hivatkozás történik, ami azt jelenti, hogy ha az importáló 
csomag törlődik az exportált elemek még ugyanúgy 
rendelkezésre állnak mint azelőtt
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Beolvasztás

 Csomag átfogó transzformációja 

csomagbeolvasztás (PackageMerge) segítségével 

érhető el

 Elérhető lesz a névtér és összetett kapcsolatok 

állíthatók elő a meglévő és az importált elemek 

között

 Jelölése:

 Szaggatott nyíl amely a beolvasztó csomagtól az 

exportáló csomag felé mutat, «merge»
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Beolvasztás
395



Komponensdiagram

 A komponensek univerzális egységek

 Granularitás: a komponensek tetszőleges granularitású 

egységeket jelentenek az EJB-ktől és a Corba 

komponensektől az olyan alrendszerekig mint az AAA

 Életszakasz: a szoftveréletciklus összes fázisában 

léteznek, a tervezés során, a fordítás és az összeépítés 

alatt, valamint futási időben egyaránt dolgozhatunk 

velük

 Általánosság: komponenseket, mint akármilyen 

elképzelhető fajta fizikai vagy logikai egységeket 

ábrázolhatnak
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Komponensdiagram

 Ezzel a fogalommal biztosítani lehet hogy az UML-
komponens fogalma minden meglévő vagy jövőbeli 
komponensre ráillik 

 A komponens alapú modellezésnek és szoftvergyártásnak 
nincsenek technikai akadályai

 Az UML-komponens egy egységbe zárt önálló, teljes és 
ezáltal cserélhető egység, amely függetlenül 
működtethető, telepíthető és összekapcsolható más 
komponensekkel

 a komponens cserélhetősége az interakciók és a kontextus 
teljes specifikációján alapul, beleértve azok viselkedését is
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Komponensdiagram

 A komponens az UML metamodellben osztályok egy 

alosztálya

 Rendelkezik az összes jellemzőjükkel

 Rendelkeznek attribútumokkal, metódusokkal

 Vannak csatlakozóik, interfészeik…

 Ábrázolásuk:
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Komponensdiagram

 Nagy a hasonlóság az osztályok és komponensek 

között

 A metamodell is a Class osztály alosztályaként 

definiálja a Component-et

 Minden olyan helyen ahol az osztály alkalmazható, 

alkalmazható a komponens is

 Az TicketFirst rendszer, annak alrendszerei, 

szakkomponensei is modellezhetők komponensekkel
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Komponensek fajtái

 Futási idejű komponensek:

 Basic components

 Funkcionálisan kicsi, futási időben létező, nem a 

szakterülethez kötődő egységek

 Speciális bővítésekkel és megszorításokkal egy 

programozási nyelv osztályaivá alakíthatóak

 Osztályok egy halmazának egybefogására szolgálnak
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Komponensek fajtái

 Tervezési komponensek:

 Packaging components

 Potenciálisan egy szoftverfejlesztés nagyon nagy 

építőelemei, amelyek egy komponens különböző 

szemléletmódját kapcsolják össze

 Pl. specifikációként használt használati esetek 

formájában, megvalósításukat futtatható kódként, 

telepítési információkat



Komponensek fajtái

 Megvalósítási komponensek

 Kifejezetten a megvalósítási aspektusra vonatkoznak

 Nincsennek kifejezetten rájuk vonatkozó specifikációk, 

más, «specification»-ként feltüntetett komponensek 

implementálására használhatók

 Pl. egy .exe Windows alatt
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Komponensek fajtái

 Alrendszerek

 <<Subsystem>>

 Olyan komponensek jelölésére használható, amelyek 

nagyméretű szakmai egységeket ábrázolnak, pl. az 

AAA szakarchitektúrájának részei

 Más komponensfajták:

 «buildComponent», «entity», «service», «process»



Összekötők

 A komponensek közötti összeköttetést biztosítja

 (Connector)

 Két formájuk van:

 Egyenrangú komponensek közötti összekötők

 Alárendelő viszonyban lévő komponensek közötti összekötők
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Egyenrangú komponensek közötti összekötők

 Montázsösszekötők (Assembly connector)

 Egy futási idejű használati kapcsolatot határoz 

meg, egy komponens által nyújtott és egy másik 

által igénybevett szolgáltatást

 Gömbcsukló jelöléssel ábrázoljuk
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Rendezetlen komponensek közötti összekötők

 A komponensek részekből épülnek fel amelyek 
osztályok vagy komponensek lehetnek

 Az összkomponens szolgáltatását a részek 
szolgáltatásai teszik ki

 Ennek a két aggregációs szint összeköttetéseinek 
kifejezésésre a delegáló összekötő (delegation 
Connector) használható

 A komponensek szolgáltatásainak hívását annak részei felé 
továbbítja és lehetővé teszi a részek számára hogy a 
hívásaikat az összkomponens hívásaiként tüntessék fel

 Mindkét esetben a küldő illetve a fogadó fél felelős a hívás 
kezeléséért
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Rendezetlen komponensek közötti összekötők

 Az összekötőnek nincs saját viselkedése

 Ha egy hívást egy rész dolgoz fel, és ez a rész egy 

osztály, akkor a csatlakozó, illetve a nyújtott interfész 

és az osztály között megvalósítási kapcsolat áll fenn
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Megfelelő viselkedés

 A komponensek döntő jellemzője az 

összeépíthetőség, vagyis az egymáshoz 

kapcsolhatóság képessége

 Kérdés hogy mikor kapcsolhatók össze

 Ez több részkérdésre bontható

 Interfészek

 Csatlakozók

 Protokollok

Összekötők
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Interfész vs. interfész

 Összeillik-e egy nyújtott és egy megkövetelt interfész

 A megkövetelt interfész minden műveletét tartalmaznia 

kell a nyújtott interfésznek
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Csatlakozó vs. 

összekötőprotokollcsatlakozó

 Illik e a csatlakozó az összekötőhöz és annak 
protokolljához

 Illik e a csatlakozó az összekötő másik végénél lévő 
csatlakozóhoz (ha az összekötő protokoll nélküli)

 Ha a csatlakozóhoz nincs interfész definiálva akkor 
semmilyen kijelentést nem lehet tenni

 Definiált interfészeknél megkövetelhető az egymáshoz 
illeszkedés

 Ha a csatlakozóhoz viselkedést is definiálunk akkor felmerül 
a kérdés hogy az egyik viselkedés illik e a másikhoz

 A résztvevő csatlakozók és protokollok automatáit úgy kell 
ábrázolni,  mintha párhuzamosan futnának és ez az együttes 
akkor illik össze ha együtt elérik mindenkori végállapotukat
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Részkomponens vs. részkomponens

 Kicserélhető-e a rendszer egy része illetve 

komponense másik része vagy komponense anélkül 

hogy a rendszer viselkedése megváltozna?

 Ennek megoldására minden Classifier (alrendszerek, 

osztályok, komponensek) kitüntethető a 

«specification», a «realization» és az 

«implementation» sztereotípiákkal

 Számos kapcsolat létezik specifikációk és 

realizálások között
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Részkomponens vs. részkomponens

 Specifikáció <<specification>> sztereotípia

 Logikai modellt jelöl, amely semmilyen implementációs 
kérdést nem tartalmaz

 Az a komponens amely <<specification>> jelöléssel van 
jelölve pl, csak interfészeket illetve csatlakozókat tartalmaz, 
belső szerkezete nincs

 Fekete doboz nézet

 Implementáció <<implementation>> sztereotípia

 Fizikai modellt jelöl, amelynek specifikációt kell teljesítenie

 Nem tartalmaz specifikációt, viszont implementációs 
kapcsolatot létesít egy olyan komponenshez amely 
<<specification>> jelöléssel van jelölve és a megfelelő 
jellemzőkkel bír



Részkomponens vs. részkomponens

 Realizáció <<realization>> sztereotípia

 A specifikáció és az implementáció jellemzőit egyaránt 

hordozza

 Fehér doboz

nézet



Részkomponens vs. részkomponens

 Függőségi kapcsolatok

 Absztrakció (Abstraction)

 Egy modell elemei közötti összefüggés, amely különböző 

absztrakciós szinten létezik, különböző nézeteket ad vissza

 Jelölése: konkréttól az absztrakt felé mutató szaggatott nyíl 

<<refine>> felirattal

 <<derive>>, <<trace>>



Telepítés és kihelyezés

 Minden modellezett szoftverrendszer egy 

számítógép illetve számítógéphálózat által lesz 

végrehajtva

 A szoftver struktúrája és a számítógép struktúrája 

erőteljesen függ egymástól

 A rendszerstruktúrát, a végrehajtandó szoftver 

részeinek a végrehajtó számítógéphez való 

hozzárendelését ugyancsak modellezni kell

 Ehhez az UML a telepítési diagramot (deployment 

diagram) használja
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Rendszerstruktúra diagram

 A rendszer számítási egységei és a köztük lévő élek 
specifikálhatók

 Fő alkotóelme a csomópont (Node)

 A számítási egységet illetve annak típusát reprezentálja

 A csomópontok az él (CommunicationPath) segítségével 
vannak összekapcsolva

 A csomópontok egymásba ágyazhatók és taxonómiába 
sorolhatók

 Eszköz (Device)

 A csomópontok altípusa

 Fizikai erőforrások
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Rendszerstruktúra diagram

 A TicketFirst Beléptetőrendszerének 

rendszerarchitektúrája rendszerstruktúra 

diagrammal leírva

 finomítható
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Rendszerstruktúra diagram

 A tényleges csomópontok és élek specifikálása a 

fizikai helyeik ábrázolásával
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Rendszerstruktúra diagram

 Az összetettebb rendszerstruktúrák ábrázolására 

az áttekinthetőség kedvéért gyakran vizuális 

sztereotípiákat is bevezetnek
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Kihelyezési diagram

 A műtermék (Artifact) (adatobjektum) egészen általánosan 
az információ egy fizikai darabját specifikálja

 Állományok, futási idejű adatszerkezetek a tárban, 
adatbázistáblák, email-ek, dokumentumok…

 Egy modellen belül műtermék képében manifesztálódik a 
model egy része amely kihelyezhető egy adott 
csomópontra

 Element és location 
attribútummal 
rendelkeznek

 Az implementált elemet és 
a kihelyezés helyét 
(csomópontot) adják meg
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Kihelyezési diagram

 Manifesztáció (Manifestation):

 «manifest», az absztrakció egy speciális esete

 Egy műtermék és egy modell azon része közötti kapcsolat, 
amelynek megvalósítása ennek a műterméknek a képében 
egy fizikai csomópontra utal

 Kihelyezés (Deployment):

 A műtermékek csomóponthoz rendelése

 Egy műtermék maga is csomópontra helyezhető, valamint a 
kihelyezendő műtermékek listája a csomópontba írható

 A műtermékek/adatobjektum praktikus használatához 
érdemes specializálásokat definiálni:

 A «file» sztereotípiához a «script», «document», «libary»,
«source», «executable» speciális esetek tartoznak 
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Kihelyezési diagram

 Futtatókörnyezet (ExecutionEnvironment)

 A csomópontok egy speciális esete

 Infrastrukturális szoftver amely más szoftvereket hajt végre 
vagy lehetővé teszi azok futtatását

 Virtuális gép, tranzakciós monitor, alkalmazásszerverek…

 A futtatókörnyezet <<execution environment>> 
sztereotípiájú csomópontként van szemléltetve

 Specifikáció (DeploymentSpecification)

 Kihelyezett műtermék

 Más kihelyezett műtermék végrehajtásához tartalmaz 
paramétereket



Az interakciók modellezése

Az UML modellezési nyelv 



Szemantikai alapfogalmak

 Az interakciós diagram kölcsönhatást (Interaction) 

ábrázol

 Az interakció életvonalakból (Lifelines) áll

 Az életvonal esemény előfordulások 

(EventOccurrences) következménye

 Az esemény előfordulás lehet:

 Egy üzenet (Message) küldése vagy fogadása

 Egy osztály példányosítása

 Objektum (ön)megsemmisítése
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Szemantikai alapfogalmak

 Az interakció jelentése:

 Esemény-előfordulások következményeinek halmaza

 Interakciós operátorok (InteractionOperator)

 Egy vagy több interakció módosítása

 Komplex interakcióba (CombinedFragment) foglalás
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Osztályinterakciók

 Objektumok és osztályok közötti kölcsönhatások

 Kölcsönösen metódusokat hívnak meg

 A szoftveréletciklusokban mindig használják őket

 Használható osztályok egymásra való hatásának 

felvázolására
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Komplementer ábrázolásmódok

 Interakciókra példa:

 Szolgáltatók és szolgáltatást igénybe vevők közötti 

kölcsönhatás

 Többféleképpen ábrázolhatóak a kölcsönhatások

Mindegyiknek van erőssége és gyengesége
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Komplementer ábrázolásmódok

 Szekvenciadiagram:

 A partnerek sorrend alapján listázódnak

 Az objektumokat meghívásuk sorrendjében kell szerepeltetni

 Minden interakciós partnernél aktiválódik az életvonal
 Időrendiség felülről lefelé

 Szaggatott vonallal is ábrázolható

 Az életvonalak mentén esemény-előfordulások jelennek 
meg:

 Pl. üzenetek küldése vagy fogadása

 Az üzenetváltást a partnerek között nyíl jelöli

 Az üzenet nevét hordozza
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Komplementer ábrázolásmódok

 Üzenetek:

 SzolgáltatásMeghívása

 Válasz rá szaggatott vonallal jelölve, visszatérési 
értékkel

 Később a kapottEredmény üzenet elküldése egy 
paraméterrel
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Komplementer ábrázolásmódok

 A szekvenciadiagramok akkor használhatók jól ha

 Az interakció kevés partner között zajlik

 Sok üzenetet cserélnek

 Komplex az interakciós mintájuk

 Az interakciós partnerek állapotai és a valódi idő 

nehezen ábrázolható
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Komplementer ábrázolásmódok

 Kommunikációs diagram

 Az üzenetek sorrendje számozásukon keresztül van jelölve
 Nehezen követhető

 Egyértelműen ábrázolásra kerül a partnerek közötti 
összefüggés

 Akkor használhatók jól ha

 Egyszerű interakciók modellezése a cél interakciós 
partnerek komplex vagy kiterjedt hálózatán belül

 Az üzenetek számának növekedésével átláthatatlanná 
válnak
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Komplementer ábrázolásmódok

 Idődiagram:

 Függőleges tengelyen a partnerek

 Opcionálisan állapotaik

 A vízszintes tengely valódi időt reprezentáló tengely

 Használható szimbolikus időskála is

 Hivatkozásként használhatóak
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Komplementer ábrázolásmódok

 Az interakciós partnerek életvonalai balról jobbra futnak

 A függőleges ugrások az interakciós partnerek 
állapotváltozásait jelentik

 Üzenet küldését válthatják ki

 Üzenet fogadása váltja ki őket

 Üzenetek küldése és fogadása nyilakkal van jelölve

 Színekkel is ábrázolható

 Jól használható az idődiagram ha:

 Különböző interakciós partnerek időbeni koordinációja a feladat

 Valódi időben folyik a folyamat

 Ok-okozati összefüggések ábrázolása is lehetséges az állapotok 
leképezésének lehetőségével
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Interakciók mint esemény előfordulások 

következményei

 Az interakció az interakciós események folyamatát 
írja le

 A sorrendet két szabály alapján határozhatjuk 
meg:

 Egy életvonal-esemény előfordulásai abban a 
sorrendben fordulnak elő amelyben az életvonal 
meghatározza őket

 Az üzenet küldése megelőzi annak fogadását
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Aktiválás és üzenettípusok

 Az életvonalakat aktív és passzív szakaszokra 

bonthatók

 Amíg egy interakciós partner aktív, az életvonalát egy 

aktiválási sáv (activation bar)foglalja el
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Aktiválás és üzenettípusok
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Aktiválás és üzenettípusok

 Léteznek szinkron (kérés/válasz) és aszinkron 

(szignál) üzenetek

 Szinkron:

 A küldő vagy a fogadó partner aktivált

 Aszinkron:

Mindkettő aktivált lehet

438



Aktiválás és üzenettípusok

 Kérés:

 Szinkron üzenet; a küldő szünetelteti aktivitását (szaggatott 
aktivitási sáv) és a fogadó aktivitása következik be (a fogadónál 
egy aktivitási sáv kerül illesztésre)

 A kérés irányítása a küldőtől a fogadó irányába mutató 
besatírozott nyíllal történik

 Válasz: 

 Szinkron üzenet; mindig az azt megelőző kérésre vonatkozik

 A küldő deaktiválódik, a fogadó szüneteltetett aktivitása újból 
életbe lép

 Szaggatott nyíllal jelölik, a küldőtől a fogadó irányába fut, 
nyitott nyílheggyel rendelkezik

 Szignál:

 Aszinkron üzenet; a küldő nem szünetelteti az aktivitását az 
üzenet után

 A küldőtől a fogadó irányába tartó nyitott hegyű nyíl jelöli
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Aktiválás és üzenettípusok

 Az üzenetek feltüntetésének módja:
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Üzenet ::= Szignál|Kérés|Válasz

Szignál ::= Szignálnév [Argumentumok]

Kérés ::= Műveletnév [Argumentumok]

Válasz ::= [Kérés:] VisszatérésiÉrték

Argumentumok ::= (Argumentum (,Argumentum)*)

Argumentum ::= [Irány] Paraméter: Érték|Érték|-

Irány ::= in|out|inout|return



Aktiválás és üzenettípusok

 Az üzenetek futási ideje függ a szinkronizációtól

 Az elhanyagolható futási idejű üzenetek (memórián 

belüli hívások) jelölése vízszintes vonallal történik

 A számottevő idejű üzenetek ferdén lefelé mutató 

nyíllal (fogadótól a küldő irányába) kerülnek 

ábrázolásra

441



Mintainterakciók

 Elemzési és fejlesztési minták dinamikus 

ábrázolására használják
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Mintainterakciók
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Kontextusinterakciók

 A rendszer és környezete közötti együttműködés dinamikus leírására 
használják

 (nemfunkcionális követelmény: 2s)

 Leírhatóak a követelmények, illetve a fekete doboz tesztesetek
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Kontextusinterakciók

 Az alábbi szakterületi diagram akkor következik be 

ha a néző az interneten keresztül foglalást bonyolít 

le, azonban nem tudja magát hitelkártyával vagy 

bónuszkártyájával igazolni

 A személyzet végzi el a bejelentkeztetést
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Interakciós operátorok

 Az eddigi ismertetett folyamatok egy lehetséges 
lefutást mutattak be

 Több eset is lehetséges

 Ezek leképezésére vezették be a komplex 
interakció fogalmát (CombinedFragment)

 Az interakciók operátorokon keresztül kombinálhatóak

 Seq, par, loop

 A komplex interakció folyamatok halmazát 
reprezentálja
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Szigorú sorrend: a strict operator

 A strict operátor 

operandusai szigorú 

sorrendben követik 

egymást

 Egy szakasz pontosan 

akkor veszi kezdetét 

ha az őt megelőző 

szakasz teljes 

mértékben 

befejeződött
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Szigorú sorrend: a strict operator

 A felhasználó és a rendszer közötti interakció négy egymást 
követő szakaszra bomlik 

 A néző a folyamatot bármely 
tetszőleges időpontban megszakít-
hatja és visszakapja a kártyáját

 A diagramban ez a strict, ref, opt és
brk operátorok használatával van 
jelölve

 Az interakció a legfelső rétegében 
két részből áll:

 Felső rész:

 Kerettel rendelkezik, strict operátort tartalmaz

 A komplex interakció 3 operandusa szaggatott vonallal van 
elválasztva (ref és opt operátorral vannak ellátva)
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Brk operator

 Az alsó rész szintén 

komplex interakció brk 

operátorral ellátva
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 A ref operátor a nevükkel hivatkozik más interakciókra

 Egyfajta makrókiterjesztés egy interakció számára, amely 

egy másik interakciós diagramon lett definiálva

 Helyette a hivatkozott interakció tartalma is ábrázolható

 Az interakciók parametrizálhatók

 Egy interakció használatát interakció-előfordulásnak 

(interactionOccurrence) hívjuk

 A formális paramétereknek kötöttnek kell lenniük és 

visszatérési értékek is megadhatók

Interakció előfordulások: a ref operátor
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Választás: az opt, alt és brk operátorok

 Az opt segítségével lehetőség tüntethető fel

 Az argumentum opcionálisan fellép vagy nem lép fel
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Választás: az opt, alt és brk operátorok

 A teljes lefutás alatt fennáll a lehetőség hogy a 

néző megszakítja a folyamatot

 A bejelentkezőautomatának ilyenkor ki kell adnia a 

kártyát és le kell állítania a futást

 Erre használatos a break operátor

Minden esetben megszakítja a legközelebbi környező 

interakciót (Bejelentkezés (automata))

 Az általa specifikált viselkedés megvalósítása után az 

interakciót teljesen befejezi
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Választás: az opt, alt és brk operátorok

 Különbséget kell tenni a kilométerkártya 

segítségével és a hitelkártya segítségével 

végrehajtott bejelentkezések között

 Alt operátor:

 Alternatív interakciók specifikálására használható

 Egy paramétere lehet az else

 A „Kártya ellenőrzése” interakció a következő 

módon specifikálható:
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Operátorok
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Ugrójelek

 Bonyolult feltételek esetén ugrójeleket alkalmaznak

 Oválisokkal ábrázolják

 A releváns életvonalakon keresztül átmenően 

ábrázolják
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Interakciók szöveges ábrázolása

 Az interakciós diagramokat is lehetséges 

szövegesen, programozási nyelvekhez hasonlóan 

leírni

 Az interakciós operátorok a függvények, az 

argumentumok az interakció operandusai

 Strict((ref(Bejelentkezés), ref(Jegyellenőrzés), 

opt(Csomagellenőrzés))
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Ismétlés: a seq és loop operátorok

 A jegyellenőrzésnél egy néző legfeljebb 3 jegyet 

érvényesíthet

 Loop operátor használható

 Két argumentummal rendelkezhet

 Ciklus ismétlődésének alsó és felső korlátai

 A felső lehet * - tetszőleges számú lefutás

 Alsó lehet 0 – alapérték
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Ismétlés: a seq és loop operátorok

 A seq operátor sorba kapcsol két interakciót

 A strict operátortól eltérően itt a sorrendiség az 

egyes életvonalak mentén értendő, nem az 

interakción véve

 Ha több közös életvonal létezik előfordulhat hogy 

már a második interakció eseményei következnek 

be bár az első interakció be sem fejeződött
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Egyidejűség: a par és region operátorok

 Az interakciós diagramon csak az interakciós 

partnerek közötti interakciók kerülnek modellezésre

 Az interakciós partnerek köztes időben fennálló 

állapotáról és

 Az interakciós partnerek bizonyos halmazainak külön 

interakcióiról nem esik pontos említés
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Egyidejűség

 Az ábráról nem olvasható le pontosan, hogy elsőnek a 
„b” vagy a „c” üzenet kerül-e elküldésre vagy 
fogadásra

 Az esemény előfordulások összefüggései a csak 
korlátozottan és csak szöveges módon (az 
események számozásával) ábrázolhatóak 
kommunikációs diagramokon
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Egyidejűség: a par és region operátorok

 Lehetséges az eseményelőfordulások között további 

összefüggések meghatározása

 Ehhez kiegészítő függőségek (GeneralOrdering) 

felvétele szükséges az interakcióba

 Jelölése pontozott vonallal történik, középen tömött 

hegyű nyíl, a független esemény előfordulástól a függő 

esemény-előfordulás felé mutat
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Egyidejűség: a par és region operátorok

 Ha a párhuzamos feldolgozást nem csak egyes 
üzenetekre vonatkozóan, hanem nagyobb 
interakciós (részletek) esetén is modellezni kell 
akkor a par operátort alkalmazhatjuk
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Egyidejűség: a par és region operátorok

 par(P,Q)

 „P” és „Q” esemény-előfordulásai tetszőlegesen 

keveredhetnek mindaddig, amíg a „P” illetve „Q” által 

diktált sorrendiségek közül a rájuk vonatkozó 

sorrendek megfelelnek
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Egyidejűség: a par és region operátorok

 Region operátor:

 Kritikus szakasz (critical region):
 Egy párhuzamos program olyan területe, amely megszakítás 

nélkül kell hogy lefusson

 Ez a tulajdonság az ezelőtt ismertetett par(P,Q) esetében P és Q 
számára nem biztosított

 A par ezen hatásának megelőzésére a region operátor 
használható

 region(P):
 P esemény előfordulásai nem szakadhatnak félbe „P”-n kívüli 

esemény előfordulások miatt
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További operátorok

 A fentieken kívül, számos más operátort használhatunk 
még az interakciók specifikálására. Az eddig említettek 
a leggyakrabban használtak közé tartoznak, de 
tegyünk röviden említést a továbbiakról is.

 ignore(P,Z): az üzenetek Z halmazát deklarálja, amelyet a P 
interakció esetén figyelmen kívül szeretnénk hagyni

 consider(P,Z): az ignore ellentettje, csupán a Z-beli 
üzeneteket veszi figyelembe az interakció során

 assert(P): ezzel az operátorral biztosítható, hogy a P által 
specifikált lefutások pontosan az elvártak legyenek, és 
minden más lefutás nemkívánatos a rendszerben

 neg(P): az operátorral a p operandus által specifikált 
interakciók nem megengedettek
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Interakciós áttekintés

 Nagyméretű, mélyebb beágyazottságú interakciós 

műveleteket tartalmazó szekvenciadiagramok 

esetén könnyen elveszhet az áttekintés

 Több interakció közötti összefüggések kifejezésére 

a tevékenységdiagramok használhatók

 Interakciós áttekintés
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Interakciós áttekintés
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Interakciós áttekintés

 A diagramon megengedettek:

 Elágazás 

 Összeolvasztás

 Csak zárójelezett formában

 Nem megengedettek:

 Kivételek

 Kiterjesztési régiók

 …

 Csupán informális alkalmazásra valók
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CASE eszközök használata a 

szoftvertervezésben

Az UML modellezési nyelv 



Modellezés eszközökkel

 Az UML manapság egy elterjed modellező nyelvnek 
számít

 Szabványos volta, a benne rejlő következetesség, a 
modellezési lehetőségek sokoldalúsága kedveltté teszi

 Nyílt forráskódú, és a kereskedelemben 
megvásárolható modellező rendszerek terjedése

 CASE (Computer-aided software engineering) eszközök

 a szoftverfejlesztés támogatására 

 A legtöbb rendszer támogatja a modellvezérelt 
alkalmazásfejlesztést is

 A modell egy fordító segítségével kóddá alakítható
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OMG

 Az OMG is támogatja ezeket a fejlesztéseket, több 
világszerte ismert céggel együtt dolgozik a szabvány 
továbbfejlesztésén

 Ez mind a cégek, mind az OMG számára előny

 A cégek első kézből értesülhetnek az újdonságokról 

 Az OMG gyakorlati tapasztalatokat szerez az UML 
használhatóságáról, hiányosságairól

 Az OMG által is javasolt UML támogató eszközök 
listája 

 http://www.uml.org

 http://en.wikipedia.org/wiki/Computer-
aided_software_engineering
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CASE fejlesztés

 Az automatikus eszközök használata mérnöki 
odafigyelést visz a rendszerfejlesztésbe

 A programozás hangsúlya a lényegre helyeződik át

 A programok kidolgozásának ideje felére, harmadára 
csökken

 Hiba nélküli kódok generálhatók

 A szükséges dokumentációk elkészíthetők

 Teljes és moduláris szoftverfejlesztés

 A rendszer határainak egyértelmű meghatározása

 Funkciók felmérése 
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CASE eszközök

 A CASE rendszerek kifejlesztésének okai: 

 A felhasználó és a programozó nézőpontjának közelebb 

hozása

 A rendszer modelljének egyértelművé válása

 Funkcionális és nemfunkcionális követelmények tisztázása

 Szakterületi fogalmak egyértelműsítése (szótár)

 A körülmények változása nem hat a rendszer 

fejlesztésére

 Más szakérők bevonása

 Modulok változása, újrafelhasználása

 A rendszer rugalmasan követi a követelmények változásait
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CASE eszközök feladatai

 A CASE eszközök feladatai

 A tervezés és a fejlesztés hatékony integrálása

 A tervezési és fejlesztési lépések segítése

 Az eredmények dokumentálása

 Projektmenedzsment segítése

 Határidők

 Dokumentáció

 Fázisok munkájának összehangolása

 Automatikus kódgenerálás

 Implementációs fázis rövidítése
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Néhány UML modellező eszköz

 http://www.atego.com/products/artisan-studio/

 http://www.eclipse.org/

 http://www.mentor.com/products/embedded_software
/nucleus_modeling/index.cfm

 http://gentleware.com/index.php

 http://www.omondo.com/

 http://www-
01.ibm.com/software/awdtools/developer/rose/

 http://www.ibm.com/developerworks/rational/product
s/rsa/

 http://www.sparxsystems.com.au/

477

http://www.atego.com/products/artisan-studio/
http://www.eclipse.org/
http://www.mentor.com/products/embedded_software/nucleus_modeling/index.cfm
http://gentleware.com/index.php
http://www.omondo.com/
http://www-01.ibm.com/software/awdtools/developer/rose/
http://www.ibm.com/developerworks/rational/products/rsa/
http://www.sparxsystems.com.au/


Modellező eszközök listája a 

Wikipédián

 Modellező eszközök listája található a Wikipedián:

 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Unified_Modeling

_Language_tools
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Enterprise architect

 Az egyik jól használható eszközrendszer az 

Enterprise architect

 Sparks Systems

 http://www.sparxsystems.com.au/
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Kezdőképernyő
480



Projekt létrehozása

 A programban projektet hozhatunk létre

 Ezek után a különböző diagramokat a projekthez 

rendelhetjük hozzá

 Az UML modellező nyelven kívül a program 

rendelkezik többek között a SysML, ADA, BPMN, 

ERD diagramjaival
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Projekt létrehozása
482



Segítség

 A program részletes és mindenre kiterjedő 

felhasználói kézikönyvvel rendelkezik
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Diagram hozzáadása a projekthez

 A kész projekt file-hoz 

bármilyen 

diagramtípust 

hozzáadhatunk 
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Project browser

 A jobb oldali project 

browser ablakban 

láthatóak a projekthez 

létrehozott diagramok 

és a diagramokban 

ábrázolt objektumok
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Tevékenységdiagram létrehozása

 A Name mezőben a 

diagram neve adható 

meg

 A modellezőnyelv 

kiválasztása után 

megjelennek a 

diagramtípusok
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Objektumok listája

 A bal oldalon látható 

az adott 

diagramtípushoz 

rendelt objektumok 

listája

 Ezek lehetnek a 

diagram elemei, 

összekötői, és 

általános elemek
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Tevékenységdiagram rajzolása

 A listából választva az 

objektumokat 

megrajzolhatjuk a 

kívánt diagramot

 A bal egérgombbal 

az objektumot 

kiválasztva 

elhelyezhetjük a 

rajzpanelen
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Objektum tulajdonságai

 A panelre helyezett 

objektum 

tulajdonságait a 

megjelenő ablakban 

állíthatjuk be

 A tulajdonságokat 

bármikor 

megváltoztathatjuk az 

objektum 

kiválasztásával
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Objektumok egyéb tulajdonságai

 Az objektumok 

elhelyezése, 

egymáshoz való 

igazítása

 Jobb egérgomb a 

kijelölt objektumon 

vagy objektumokon
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Megrajzolt tevékenységdiagram
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Diagram validáció

 A diagramok 

validálhatóak
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Diagramok transzformációja

 A diagramelemek a kiválasztott nyelvre 

transzformálhatóak

 Választható elem vagy csomag transzformáció
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Elemtranszformáció

 Kiválasztható a 

transzformációs 

nyelv
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Projekt mentése

 A projektet a File 

menüben a Save 

project menüpontban 

menthetjük
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Diagram mentése

 A diagramok 

menthetőek külön is

 A diagramok 

mentése a Diagram 

menüben a Save 

menüpontban 

menthető
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Diagram mentése

 A diagram menthető a diagram alatti fülön jobb 

egérgombra megjelenő menüben

 Itt menthető az 

összes szerkesztés 

 alatt lévő 

diagram is
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Egyéb funkciók

 Az egyes objektumok több diagramtípusban is 

felhasználhatók

 Importálhatók, vagy másolással kapcsolhatók 

egymáshoz

 Adatbázis modellezés

 Reverse engineering

 .NET, Java importálás

 Tesztelés támogatása

 BPEL támogatás
 http://www.sparxsystems.com.au/products/ea/features.html
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Modellezés a szervezetek 

mindennapjaiban

Az UML modellezési nyelv 



Bemutatás

 A BPMN  - Business Process Modell and Notation

 Szabványosított grafikus jelölési mód az üzleti 

folyamatok munkafolyamatban való 

megjelenítésére

 A BPMI (Business Process Management Initiative) 

fejlesztette ki

 Jelenleg az OMG (Object Management Group) 

kezeli a két szervezet 2005-ös összeolvadása óta. 
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Előzmények

 A BPMN megad egy módszert ahhoz, hogyan készíthetünk 
végrehajtható üzleti folyamatokat az üzleti szintű jelölésekből 

 BPEL – Business Process Execution Language

 Fordítás nélkül alkalmazható az üzleti elemzők számára

 A BPMI először a BPML -t( Business Process Modelling Language) 
fejlesztette ki, majd felismerte hogy ennek grafikus megjelenítésére 
is szükség van

 Ennek eredménye a BPMN illetve a BPD (Business Process Diagram)

 2001 augusztusában megalakult a Notation Working Group

 35 vállalat, szervezet illetve független egyesület alkotja

 2004 májusában kiadásra kerül a BPMN 1.0

 2006 februárjában a OMG szabványként vezeti be a BPMN 1.0-t

 Jelenleg 39 szervezet vesz részt a BPMN fejlesztésében
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Célja

 A BPMN széles körben elterjedt verziója az 1.1. 

 A 2.0 verzió 2011-ben jelent meg -

http://www.bpmn.org/

 A BPMN kifejlesztési célja egy minden érintett számára 

érthető szabványos jelölési mód kidolgozása volt

 Üzleti elemzők - akik létrehozzák és finomítják a 

folyamatokat

 Fejlesztők - akik a folyamatok megvalósításáért felelnek

 Menedzserek - akik menedzselik és követik a folyamatot

 Célja, hogy kiküszöbölje a kommunikációs problémákat 

különböző hátterű érintett felek között
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Jelölésrendszerek

 Grafikus jelölési mód

 Flowchart technikára épül

 Felhasznált jelölésrendszerek:

 UML tevékenységdiagramot

 UML EDOC Business Process

 IDEF

 ebXML BPSS

 Activity-Decision Flow (ADF) Diagram

 RosettaNet

 LOVeM 

 EPC

503



Üzleti folyamat diagram elemei
504

Tevékenységek Események Kapuk Összekötők



Üzleti folyamat diagram elemei

Folyamobjektumok Összekötők Termékek Úszósávok

Események Szekvencia-folyam Adatobjektum Medence

Tevékenységek Üzenetfolyam Magyarázatok Sávok

(medencében)

Kapuk Asszociáció Csoportosítás
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Tevékenységek

 A tevékenység egy olyan munkafeladat, amelyet 

az üzleti folyamatban el kell végezni

 A tevékenység mérete szerint kétféle lehet:

 Feladat (egyszerű)

 Alfolyamat (összetett)

 Mindkettőt lekerekített téglalappal jelöljük, benne a 

tevékenység nevével

 Az ismétlődő 

tevékenységeket is megkülönböztethetjük 
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Feladatok

 A Feladat egy egyszerű tevékenység

 Akkor alkalmazható ha a tevékenységet a folyamatban 
nem bontjuk kisebb egységekre

 Speciális esetei:

 Küldés (pl. levélé)

 Megérkezés (pl. levélé)

 Felhasználói feladatok

 Ilyen esetekben a tevékenységet jelölő téglalap 
jelöléssel látható el, ezzel egyértelművé téve a feladat 
típusát

 A jelölések nem mondhatnak ellent a BPMN 
szabványban lévő jelöléseknek
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Alfolyamatok

 Az alfolyamatok  
hierarchikus felépítésűek 
lehetnek 

 Összetett tevékenységek, 
amelyek egy folyamaton 
belül jelennek meg

 Részteleik kifejthetők ezek 
azonban a diagramban 
nem jelennek meg

 Jelölése: + jel a téglalap 
alján

 Jelöli hogy a tevékenység 
több részletből áll

 A kifejtett alfolyamatot 
keretben kell 
megjeleníteni

 A keret tetején látható a 
tevékenység neve

 Két fajtája van:

 Beágyazott

 Független
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Események

 Az Esemény egy történést jelöl a folyamatban

 Ezek az események valamilyen hatással vannak a 
folyamatra

 Előzményük vagy eredményük van

 Fajtáik:

 Indító esemény

 Köztes esemény

 Záró esemény

 Jelölésük körrel történik

 A körívek jelölése utal az esemény fajtájára
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Indító események

 Az indító események mutatják meg egy folyamat 
kezdetét

 Ezek különböző kiváltó eseményeket jelenítenek meg

 Az általános indító esemény jelöli egy alfolyamat 
kezdetét vagy egy kiváltó esemény nélkül induló 
folyamat kezdetét

 Az üzenet típusú eseménnyel induló folyamatok egy 
bizonyos üzenet beérkezésére indulnak el

 A többféle (multiple) eseményre induló folyamatok 
bármilyen beérkező eseményre elindulnak
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Köztes események

 A köztes események a folyamat 

elkezdése után és befejezése előtt 

történnek

 Különböző kiváltó tényezők hatására 

történik meg egy esemény

 Elhelyezésük:

 Szekvencia-folyamba

 Tevékenységek határaira

511



Köztes események a szekvencia-

folyamban

 A szekvencia-folyamba ágyazott események olyan 

történések, amelyek a folyamat során jelentkeznek

 Jelentésük lehet:

 Válasz egy eseményre (válaszüzenet érkezése)

 Esemény megtörténése (üzenet küldése)
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Záró események

 A Záró események a folyamatok végét 

mutatják

 Különböző eredmények vezethetnek egy 

folyamat lezárásához

 Az általános záró esemény nem rendelkezik 

eredménnyel

 Az üzenet típusú záró esemény egy üzenet 

küldésével zárja le a folyamatot
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Kapuk

 A kapuk azt mutatják meg, hogy a 

szekvencia-folyamok milyen 

kapcsolatban állnak egymással  a 

folyamat futása során

 Jelölésük: rombuszokkal

 Minden típusuk használatos a folyamok 

szétválasztására és egyesítésére is

 Ha a folyamban nincs szükség 

irányításra, akkor a kapukat nem 

szükséges alkalmazni

 Szabályozás, vezérelhetőség
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XOR kapuk

 A XOR kapuk olyan döntési pontok a folyamatban ahol 
a szekvencia-folyam két vagy több alternatív útvonalon 
is folytatódhat

 Csak az egyik kimenő út használható a folyamat futása 
közben

 Két döntési mechanizmus érvényes

 Adat alapú, pl. feltételek megadásával

 Esemény alapú, pl. egy üzenet megérkezésének 
hatására

 A XOR kapuk a folyamok egyesítésére is használatosak
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Adat alapú XOR kapuk

 A leggyakrabban használt kapuk

 A rombuszban tetszőlegesen alkalmazható az X

 Megadott feltételek határozzák meg a döntési 

helyzetet
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Esemény alapú XOR kapuk

 Egy olyan választó pont a folyamatban ahol a 

következő lépések egy bekövetkezett eseménytől 

függenek

 Egy köztes többféle esemény bekövetkezés kíséri a 

kaput

 Az első bekövetkező esemény határozza meg a 

folyam útját
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Vagy kapuk

 Olyan kapuk amelynek egynél több lehetséges 

kimenete van

 O jelöli a kapu típusát

 Általában egy egyesítő Vagy kapu követi
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Komplex kapuk

 Olyan döntési pontok, amelyekhez összetett 

viselkedési minta definiálható

 Csillag jelöléssel rendelkezik

 Szétválasztó és összeolvasztó 

pontként is definiálható
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És kapuk

 Az és kapuk párhuzamosan futó folyamok 

definiálására szolgálnak

 Nem minden esetben szükséges a kapu jelölés 

alkalmazása

 Inkább metodológiai megfontolás indokolja a 

jelölést a folyamban

 + jelöli a kaput

 Szintén alkalmazható szinkronizációs célra

 A befutó folyamok bevárják egymást
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És kapuk
521



Összekötők

 A szekvencia folyamok a tevékenységek 

sorrendjének meghatározására szolgálnak a 

folyamatban

 Az üzenetfolyamok a két entitás közötti 

üzenetváltás lehetőségét biztosítják

 Az asszociációk adatok, információk 

és tárgyak használatát, alkalmazását

jelölik objektumfolyamban
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Szekvencia-folyam

 A szekvencia-folyam a folyamatban résztvevő 

tevékenységek sorrendiségét biztosítja

 A forrás és a cél lehet/kell lennie:

 Esemény

 Tevékenység

 Kapu

 A szekvencia-folyam nem keresztezheti alfolyamat 

vagy medence határait

523



Feltételes szekvencia-folyam

 A szekvencia-folyam ellátható meghatározott 
feltételekkel egy eseményből való kilépés esetén

 Egy ilyen esemény legalább két kilépő szekvencia-
folyammal kell rendelkezzen

 A feltételnek teljesülnie kell a szekvencia-folyamba 
történő belépéshez

 Kis rombusz jelöli a feltétel 
meglétét a szekvencia-
folyamban

 Legalább az egyik 
szekvencia-folyamban 
folytatódnia kell a 
folyamatnak a lefutás 
során
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Alapértelmezett szekvencia-folyam

 Egy XOR illetve Vagy kapuból kilépő szekvencia-

folyam kaphat alapértelmezett értéket

 Áthúzás jelöli az alapértelmezett szekvencia-

folyamot

 Az alapértelmezett úton 

folytatódik a folyamat ha 

a kapu többi feltétele 

nem bizonyul igaznak
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Üzenetfolyam

 Az üzenetfolyam a 
folyamat résztvevői 
közötti üzenetküldést 
biztosítja

 A BPMN-ben a 
résztvevőket medencék 
azonosítják

 Az üzenetfolyam a 
medence határához vagy 
az medencén belül egy 
objektumhoz kapcsolódhat

 Az üzenetfolyamok 
használata medencén 
belül nem értelmezett
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Asszociációk

 Az asszociációk az 
objektumok (mint 
tevékenységek és adatok, 
tárgyak) közötti 
kapcsolatokat mutatják

 Asszociációk használatával 
fejezhető ki ha egy adat 
egy tevékenységnek 
bemenete vagy kimenete

 A szöveges magyarázatok 
az objektumokhoz 
asszociációkkal 
kapcsolhatóak
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Medencék

 A BPMN-ben az úszósávok alkalmazhatóak a 

tevékenységek szétválasztására és rendezésére

 Két fő típusa:

 Medence

 Sáv

 A medencék a folyamat résztvevőit szimbolizálják

 A Sávok a résztvevők további  felosztására 

(objektumok) használhatóak
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Medencék
529



Medencék

 A medencék a folyamatban résztvevő szereplőket 
jelenítik meg

 Ilyen résztvevő lehet egy üzleti szereplő (vevő, vagy 
eladó) vagy egy entitás (OMG, szervezet)

 A medence kezelhető fekete dobozként  vagy 
tartalmazhat egy folyamatot

 A medencék közötti interakciókat az üzenetfolyamok 
kezelik

 Szekvencia-folyam a medencék közötti kommunikációra 
nem használhatóak

 A folyamatok a medencéken belül folynak
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Sávok

 A sávok a medencék partíciói

 Reprezentálhatnak szervezeti szereplőket 

(ügyfélszolgálat, pénzügy), vagy bármilyen 

résztvevő egységet (szerver)

 A szekvencia-folyam átlépheti a sávok határait
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Termékek/objektumok/műtárgyak

 A termékek/objektumok használata lehetőséget ad 

a folyamaton belüli információáramlás jelzésére

 Háromféle műtárgyat különböztet meg a BPMN:

 Adatobjektumok

 Csoportok

 Magyarázatok/megjegyzések

 A modellezés során ezeken kívül más termékek is 

definiálhatóak
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Szöveges megjegyzések

 A szöveges megjegyzésekkel az üzleti folyamat 

egyes lépései többletinformációval láthatóak el

 Ez segítheti a modellezőt illetve a folyamat 

megértését

 A megjegyzések a folyamatban objektumokhoz 

csatlakoztathatóak
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Adatobjektumok

 Az adatobjektumok olyan 
termékek amelyek a 
dokumentumok felhasználását 
mutatják a folyamatban

 Az adatdokumentumok 
tevékenységek kimeneteként 
vagy bemeneteként 
jelentkeznek

 Állapotokat lehet hozzájuk 
rendelni, így követhető a 
folyamat lépéseiben 
bekövetkező esetleges 
változásuk
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Csoportosítás

 A csoportokat a diagram bizonyos területeinek 

kiemelésére,  egyesítésére használják

 Nem szükséges feltételek megadása, mint pl. az 

alfolyamatoknál

 Használhatók például elemek kategorizálására 

elemzési célból

 Túlléphetik a medencék és sávok határait
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Csoportosítás
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Termékek skálájának bővítése 

 A modellező eszközökben további terméktípusokkal 

is találkozhatunk

 Néhány iparnak vagy piacnak megvan a maga 

termékhalmaza

 A termékek formája nem mondhat ellent a 

szabványban rögzítetteknek

 Nem a normál folyam részeként jelennek meg, az 

elemekhez asszociációval kapcsolhatóak
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Normál folyam

 A normál szekvencia-folyam egy olyan folyamot 

jelöl, amely egy indító eseménnyel kezdődik, 

tevékenységek alternatív vagy párhuzamos 

folyamán keresztül egy záró eseményben ér véget

 A normál folyam nem tartalmaz kivételes folyamot 

vagy kompenzációs folyamot
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Hivatkozás típusú események 

 A hivatkozás típusú események a „máshol folyatott” 

folyamok jelzésére használatosak

 Ugrópontokként értelmezhetőek
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Folyamat szintek

 A folyamatok hierarchikus felépítésűek lehetnek

 A hierarchiaszintek jelzésére az alfolyamatok 
használhatóak

 A szekvencia-folyam nem lépheti át az alfolyamat 
határait

 Üzenetfolyamok és asszociációk értelmezhetőek az 
alfolyamat határokon keresztül
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Adatfolyamok

 A szekvencia-folyam és az adatfolyam 

megkülönböztetésre kerül

 Az asszociációk összevonhatók
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Kivételkezelés

 A tevékenységek határaira helyezett köztes 

események olyan történéseket jelölnek amelyek 

megszakíthatják a tevékenység végrehajtását

 A tevékenységen belül minden feladat befejeződik 

az esemény kiváltódásakor

 A folyam az eseménnyel folytatódik

 Kiváltó esemény lehet:

 Időzítés

 Hiba

 Üzenet
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Ismétlődő tevékenységek

 Ismétlődő tevékenység: Do –while ciklus

 Több példány létrejötte: While-do ciklus

 Szekvencia-folyam ismétlődése
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Időzítők

 Alkalmazhatók késleltetések jelzésére a 

rendszerben

 Vagy mint kivételkezelés egy időtartam lejártakor
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Ad-Hoc (nem definiált) folyamatok

 Nincsenek előre definiált szekvencia-folyamok a 

folyamatban
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