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ELŐSZÓ 

Az utóbbi évtizedekben a számítástechnika gyors fejlődésének lehettünk szemtanúi. A 
technológiai fejlődésnek köszönhetően mind a hardvereszközök mind a szoftverek 
előállításában is új kihívások jelentek meg. A globális és dinamikus gazdasági környezet 
megköveteli az új szoftverfejlesztési technikák kifejlesztését, amelyek jó minőségű, az 
üzleti környezet követelményeinek és a magas szakmai elvárásoknak megfelelő 
szoftverek előállítására alkalmasak. Az új szemléletű szoftverfejlesztési módszerek és 
módszertanok lehetővé teszik, hogy egy szervezet az üzleti céljaihoz és a szervezeti 
felépítéséhez legjobban illeszkedő technikát használja. Az üzleti környezeten kívül az 
egyes módszertanoknak megfelelően kell illeszkedniük az új típusú rendszerek és a 
rendszereket vezérlő alkalmazások, mint pl. a beágyazott rendszerek és szoftverek, a 
mobil rendszerek és mobil alkalmazások, a kritikus rendszerek és biztonságosságkritikus 
fejlesztések fejlesztési követelményeihez. Mára a rendelkezésre álló módszertanok 
tárháza szélessé vált és ez lehetővé teszi a megfelelő módszertan alkalmazását és végül a 
szoftverfejlesztési projekt sikeres befejezését [1,4,14,15].  

Az új agilis módszertanok megjelenése kedvező az adaptív, rugalmasan alkalmazkodni 
képes vállalkozások számára. Azonban ma is számos olyan szoftverfejlesztési projekt 
kerül indításra, amikor a hagyományos fejlesztési módszertanok alkalmazása tűnik a 
célszerűbbnek a fejlesztési feladat és a fejlesztő szervezet jellegéből adódóan.  

Mind a rendszer mind a szoftverfejlesztés területén egyre uralkodóbbá válik az 
objektum-orientált fejlesztés elveinek használata. A programozás technológia után már a 
rendszer és szoftverfejlesztési módszertanok tekintetében is hatékony fejlesztési eszközzé 
vált az objektum-orientált technika. A jegyzet több fejezeten keresztül foglalkozik a 
szoftverfejlesztési folyamat fázisainak ismertetésével, mint a követelmény-elemzés, az 
elemzés és tervezés, amelyek tárgyalása a Rational Unified Process (RUP) 
szoftverfejlesztési módszertan szerint történik. A RUP önmaga a Unified Modeling 
Language (UML) objektum-orientált grafikus modellezési nyelvre épül, így a jegyzet 
elméleti ismeretei és a bemutatott gyakorlati példák is az objektum-orientált tervezési és 
fejlesztési elveket tükrözik.  

A jegyzet első négy fejezetében a szoftverfejlesztéssel kapcsolatos alapvető fogalmak, 
a hagyományos valamint az agilis szoftverfejlesztési módszertanok kerülnek 
bemutatásra.  
A jegyzet 7. és 8. fejezete részletesen bemutatja a szoftverfejlesztési folyamat 
követelmény-elemzési, elemzési és tervezési fázisait. Ezek a fejezetek bőségesen 
illusztráltak az UML grafikus modellező nyelv segítségével kidolgozott szemléletes 
példákkal. Ezeket a fejezeteket megalapozva az 5. és 6. fejezetben tárgyalom az 
objektum-orientált tervezés és fejlesztés ismereteit valamint az UML grafikus modellező 
nyelv használatának és alkalmazásának alapjait. A 10. fejezetben a beágyazott 
rendszerekhez tartozóan a kritikus rendszerek jellemzőivel, annak fejlesztésével 
valamint a beágyazott rendszerek alapjául szolgáló valós idejű rendszerek fejlesztési 
kérdéseivel foglalkozom. Az utolsó három fejezetben a szoftverprojekt menedzselésével 
kapcsolatos problémakört érintem, benne a projekt menedzsment, a minőségkezelés és 
szoftverköltség becslés témakörökkel.  

Bár a jegyzet a szoftverek fejlesztéséről szól, nem tárgyal semmilyen programozás 
technikai ismeretet, így a fejezetek megértése nem igényel különösebb előképzettséget. 
A szoftverfejlesztési folyamatokat tárgyaló fejezetek feldolgozása megkövetel némi 
objektum-orientált tervezési szemléletet, azonban ehhez nyújt segítséget az az 5. és 6. 
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2  BEVEZETÉS 

Számítógépes szoftverek használata nélkülözhetetlen részévé vált az életünknek, mindenki 
használja, akár közvetlenül, akár közvetve. A számítógépes szoftverek szerepe jelentős 
változáson ment keresztül az elmúlt 50 évben. A szoftverek szinte az életünk minden részét 
érintik, megkerülhetetlen részévé vált a kereskedelemnek, a kultúrának és a mindennapi 
tevékenységeinknek. Alapjául szolgál a modern tudományos kutatásnak és mérnöki probléma 
megoldásnak. Vezérli az üzleti döntéshozatalt. Szoftverek találhatók a legkülönbözőbb 
beágyazott rendszerekben: szórakoztató ipari termékek, irodai termékek, járművek, orvosi 
eszközök, távközlési eszközök, ipari folyamatirányítási eszközök stb. A szoftver 
nélkülözhetetlen számítási kapacitást biztosít a számítógép hardverének felhasználásával. 
Szoftverek biztosítják a kapcsolatot az Internettel és ezáltal lehetővé teszik, hogy az 
információ minden formáját megszerezhessük [1,4,14,15]. 

Ahogy a szoftverek egyre fontosabbá vállnak a szoftveripar folyamatosan próbál olyan 
technológiákat kifejleszteni, amelyekkel könnyebben, gyorsabban és olcsóbban lehet jó 
minőségű számítógépes programokat létrehozni. Ezek a technológiák legtöbbször egy 
speciális területeket céloznak meg, mint például a webtervezés, objektum-orientált rendszerek 
fejlesztése, megbízható szoftverrendszerek fejlesztése stb. Azonban még nincs egy olyan 
általános érvényű szoftver technológia, amely az összes ilyen területen alkalmazható lenne. A 
szoftver előállításának technológiája magában foglal egy fejlesztési folyamatot, módszereket 
és eszközöket, amelyeket együttesen szoftvertervezésnek hívunk. A szoftvertervezés ma már 
egy mérnöki tudományág, melynek célja a szoftverrendszerek költséghatékony fejlesztése.  

A szoftvertervezés fogalma először 1968-ban egy, a későbbiekben a szoftverkrízis 
névvel emlegetett probléma tisztázása céljából tartott konferencián hangzott el. A 
szoftverkrízis a harmadik generációs hardverek bevezetésének volt köszönhető. Azok 
teljesítménye ugyanis az addig nem megvalósítható alkalmazásokat is könnyen 
megvalósítható feladatokká tette. Mindezek eredményeképpen a szoftverek 
nagyságrendekkel nagyobbak és komplexebbek lettek elődeiknél. A komplex szoftver 
rendszerek iránti nagy keresletnek köszönhetően a korábbi időszakokra jellemző egyéni 
programfejlesztőket fejlesztő csapatok váltották fel, amelyek a szoftver technológia egyes 
részeinek, fázisainak végrehajtására fókuszáltak egy komplex alkalmazás kifejlesztése során. 
A komplex szoftverrendszerek kifejlesztése a fejlesztők és fejlesztő csapatok hatékony 
együttműködését követeli meg, hogy a fejlesztés a rendelkezésre álló időn belül befejeződjön. 
Egyre nyilvánvalóbbá vált azonban, hogy a meglévő fejlesztési módszerek nem voltak elég 
hatékonyak ahhoz, hogy megfelelően végig vezessék a fejlesztési folyamatokat.  

A nagyobb projektek néha éveket késtek. Költségeik jóval magasabbak voltak, mint 
azt előre jósolták. A termékek megbízhatatlanok, nehezen karbantarthatók, gyengén 
kivitelezettek voltak. A szoftverfejlesztés válságban volt. A hardverköltségek 
csökkentek, míg a szoftverek költségei magasra emelkedtek. Ezt a jelenséget felismerve a 
szoftverfejlesztők kimondták, hogy a szoftverfejlesztés gyakorlata krízisben van. A 
problémák megoldásához szükséges volt felismerni azt, hogy a szoftver termékké vált, és 
hasonlóan, mint más termékek esetén egy technológia szükséges a kifejlesztésükhöz.  

Mit jelent az, hogy a szoftver termék? Azt, hogy:  

− A szoftver szolgáltatásokat és funkciókat biztosít a specifikációjának megfelelően.  

− A szoftver minőségi jellemzőkkel rendelkezik.  

− A szoftver előállításának költsége van.  
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− A szoftver előállítására meghatározott idő áll rendelkezésre. 
Új technikákra és módszerekre volt szükség, hogy kézben lehessen tartani a nagy, 

komplex rendszerek fejlesztési folyamatait. Ezek a technikák a szoftvertervezés részeivé 
váltak és széles körben használják őket ma is. A szoftvertervezés nagy fejlődésen ment 
keresztül 1960-as évek óta, és ez nyilvánvalóan tökéletesítette szoftvereinket. Ma már 
sokkal jobb rálátásunk van a szoftverfejlesztés tevékenységeire. Hatékony módszerek és 
technikák kerültek kifejlesztésre a szoftverspecifikáció, a szoftvertervezés és az 
implementáció problémáira. A különféle típusú rendszerek és az őket használó 
szervezetek széles skálája miatt szoftverfejlesztés különböző megközelítéseit használják. 

2.1  A szoftver 

A szoftvert a legtöbben egyenlőnek tekintik magával a számítógépes programokkal. 
Azonban a szoftver ennél lényegesen több. Napjainkra a szoftver termékké vált, és mint 
minden termék esetében az előállításához technológiára van szükség. A szoftvernek vannak 
funkciói, van minősége és rendelkezik előállítási költséggel. Kapcsolódnak hozzá 
dokumentációk, illetve konfigurációs adatok, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a 
szoftver helyesen működjön. Egy szoftverrendszer általában számos program modult 
tartalmaz; konfigurációs állományokat, melyek segítségével be tudjuk állítani a szoftver 
működését; rendszer dokumentációt, amely leírja a rendszer szerkezetét; felhasználói 
dokumentációt, amely a rendszer használatának leírását tartalmazza; valamint webhelyeket, 
ahol újabb információkhoz és támogatáshoz juthatunk a szoftverrel kapcsolatban. 

A szoftverfejlesztések célja, hogy eladható szoftvertermékeket állítsanak elő. A 
szoftvertermékeknek e tekintetben két nagyobb csoportja létezik:  

1. Általános szoftvertermékek. Ezek olyan általános szoftverek, amelyeket egy fejlesztő 
szervezet készít, és amelyeket a szoftverpiacon árulnak. Bárki megvásárolhatja és a 
licensznek megfelelően használhatja. Az általános termékek esetében a 
szoftverspecifikációt az a fejlesztő cég dolgozza ki és menedzseli, amelyik a terméket 
fejleszti.  

2. Egyedi szoftvertermékek. Az ilyen szoftverek egyéni megrendelők megbízásai alapján 
készülnek. A szoftver szállítója speciálisan a megrendelő igényei alapján fejleszti a 
szoftvert megegyezett áron, szerződés alapján. Az egyedi szoftvereket nem árulják a 
szoftverpiacon. Ebben az esetben a megrendelő cég határozza meg a 
szoftverkövetelményeket és a legtöbbször ő dolgozza ki a szoftverspecifikációt. 

2.2  A szoftverfolyamat és modellje 

A szoftverfolyamat, vagy más néven a szoftverfejlesztés életciklusa meghatározott 
fejlesztési tevékenységek és kapcsolódó eredmények, termékek együttese, amelynek a 
végeredménye a kész szoftvertermék. Ezeket a fejlesztési tevékenységeket a 
szoftverfejlesztő csapatok hajtják végre általában egymást követve. A szoftverek 
előállításánál négy alapvető tevékenységet különböztetünk meg, amelyek minden 
szoftverfolyamatban megtalálhatók:  

1. Szoftver specifikáció. A szoftver funkcionális és nem-funkcionális működését 
meghatározó követelmény rendszer kidolgozása.  

2. Szoftverfejlesztés. A szoftver elkészítése a specifikáció szerint.  
3. Szoftvervalidáció. A kész szoftvert ellenőrzése, hogy az megfelel-e a 

specifikációjának.  
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4. Szoftver evolúció. A szoftver továbbfejlesztése a megrendelő változó 
követelményeinek megfelelően. 

Ezeket a tevékenységeket a különböző szoftverfolyamatok különféleképpen szervezik. 
Másként ütemezik őket és különböző hangsúlyt fektetnek az egyes tevékenységekre. A 
különböző szervezetek különféle szoftverfolyamatokat használhatnak ugyanazon típusú 
szoftver előállítására. Azonban vannak folyamatok, melyek jobban megfelelnek bizonyos 
típusú alkalmazások előállításához, mint mások. Ha nem megfelelő folyamatot 
alkalmazunk, nagy valószínűséggel csökkenni fog a fejlesztendő szoftvertermék 
minősége a fejlesztés költségei pedig növekedni fognak.  

A szoftverfolyamat modellje a szoftverfolyamat egy egyszerűsített leírása, 
absztrakciója. Minél absztraktabb a leírás annál egyszerűbb képet kapunk a 
szoftverfolyamatról. A folyamatmodellek a szoftverfolyamat tevékenységeiből, a 
fejlesztés termékeiből és a szoftvertervezésben részt vevő emberek szerepköreiből állnak. 

A legtöbb szoftverfolyamat modell az alábbi három általános modell valamelyikére 
épül:  

1. A vízesés modell. Ez a folyamatmodell a fejlesztés alapvető tevékenységeit a 
folyamat különálló, és szigorúan egymást követő fázisaiként reprezentálja, mint 
például szoftverspecifikáció, szoftvertervezés, implementáció, tesztelés stb. 
Miután egy fázis befejeződött a fejlesztés a következő fázisban folytatódik tovább.  

2. Iteratív fejlesztés. A fejlesztés egy kezdetleges specifikációból indul ki és egy ennek 
megfelelő kezdeti rendszer kerül gyorsan kifejlesztésre. Ez lesz a kiinduló 
rendszer a megrendelő kívánságainak eleget tevő rendszer kifejlesztéséhez. A 
rendszer specifikációjának további finomításával egymást követik a specifikáció, a 
fejlesztés és a validálás újabb ciklusai, mint iterációk, amelynek a végén kialakul a 
kívánt funkciókkal rendelkező rendszer.  

3. Komponensalapú szoftvertervezés. Ezekben a fejlesztésekben feltételezik, hogy a rendszer 
részei, komponensei már korábban kifejlesztésre kerültek vagy a szoftverpiacon 
megvásárolhatóak. Ebben az esetben a fejlesztési folyamat azon tevékenységeire 
helyeznek nagyobb hangsúlyt, amely ezen részek integrálásával foglalkozik. Ez a 
fejlesztési forma manapság az egyik legelterjedtebb köszönhetően annak, hogy a 
továbbfejlesztés költséghatékonyabb, mint egy új rendszer fejlesztése. 

2.3  A jó szoftver tulajdonságai 

A szoftvertermékekre is megfogalmazhatunk különböző minőségi jellemzőket, 
követelményeket. A szoftver minőségét számos tényező befolyásolja. A szoftverek az 
általuk nyújtott funkciókon túl számos olyan nem-funkcionális tulajdonságokkal is 
rendelkeznek, amelyek jelentősen befolyásolják a szoftver minőségét. Ezek a 
tulajdonságok a szoftver viselkedéséhez, szerkezetéhez, a programkód kidolgozásához, 
stb. kapcsolhatók. Ezen tulajdonságok egy része, ilyenek például a megbízhatóság, a 
gyorsaság, vagy a könnyű használhatóság alapvetően a program felhasználóját érintik. 
Más jellemzők, mint például a szoftverkomponens újrafelhasználhatósága, 
karbantarthatósága a fejlesztőket érintik. Néhány fontosabb nem-funkcionális szoftver 
tulajdonság [13]: 

− Helyesség. A programtermék helyessége azt fejezi ki, hogy a program pontosan 
megoldja a feladatot, azaz megfelel a kívánt specifikációnak. Ez az egyik 
legfontosabb követelmény, hiszen ha egy program nem úgy működik, ahogy 
kellene, akkor az egyéb szempontok alapján sem teljesítheti a minőségi 
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követelményeket. A program helyesség tekintetében a legfontosabb a pontos és 
minél teljesebb szoftverspecifikáció.  

− Megbízhatóság. Egy rendszer megbízhatósága annak a valószínűsége, hogy a 
rendszer úgy teljesíti a kért szolgáltatásokat, ahogy kérték tőle. A megbízhatóság 
szigorú definíciója szerint, szoros összefüggés van a rendszer implementációja és 
specifikációja között. Vagyis a rendszer akkor működik megbízhatóan, ha a 
program helyes, azaz működése megfelel a specifikációjában definiáltaknak.  

− Karbantarthatóság. A karbantarthatóság azt mutatja, hogy milyen könnyű a 
programterméket a specifikáció változtatásához igazítani. A megrendelő gyakran 
kéri a program termék továbbfejlesztését, módosítását, új szabályozókhoz 
igazítását. Miután szoftverköltségek jelentős részét szoftverkarbantartásra 
fordítják, ez a követelmény a program minőségét komolyan befolyásolja. A 
karbantarthatóság növelése szempontjából a két legfontosabb alapelvnek a 
tervezési egyszerűséget és a decentralizációt, a minél önállóbb modulok 
létrehozását, tekinthetjük.  

− Újrahasznosíthatóság. Az újrahasznosíthatóság vagy újrafelhasználhatóság a 
szoftvertermékek azon képessége, hogy egészben vagy részben újra 
felhasználhatók más alkalmazások fejlesztésében. Ez más, mint a 
karbantarthatóság, hiszen ott ugyanazon specifikáció módosult, míg most azt a 
tapasztalatot szeretnénk hasznosítani, hogy a szoftverrendszerek sok eleme közös 
mintákat követ, hogy elkerülhessük a már megoldott problémák újra 
kidolgozását. Ez a kérdés különösen fontos, nem is elsősorban egy egyedi 
programtermék előállításánál, hanem ha a szoftverkészítés általános 
optimalizációját tekintjük, hiszen minél inkább lehetőségünk van arra, hogy 
újrahasznosítható elemek segítségével oldjuk meg a fejlesztési feladatokat, annál 
több energiánk marad a többi minőségi jellemző javítására is.  

− Kompatibilitás. A kompatibilitás azt mutatja meg, hogy milyen könnyű a 
szoftvertermékeket egymással kombinálni, illetve együtt használni. A 
programokat fejlesztésének illetve alkalmazásának hatékonysága 
nagyságrendekkel növelhető, ha a programok egymással összekapcsolhatók.  

− Hordozhatóság. A program hordozhatósága azt mutatja, mennyire könnyű a 
programot más géphez, kiépítéshez vagy operációs rendszerhez, általában más 
fizikai környezethez, átalakítani.  

− Hatékonyság. A program hatékonysága a futási idővel és a felhasznált memória 
méretével arányos minél gyorsabb, illetve minél kevesebb memóriát használ, 
annál hatékonyabb a szoftver. Ezek a követelmények sokszor egymás ellen 
hatnak, a gyorsabb futást sokszor nagyobb memóriaigény ellensúlyozza, és 
fordítva.  

− Felhasználóbarát kivitelezés. A program emberközelisége, barátságossága a 
felhasználó számára rendkívül fontos minőségi mutató, amely megköveteli, hogy 
az adatbevitel logikus és egyszerű, az eredmények formája áttekinthető legyen.  

− Tesztelhetőség. A tesztelhetőség, áttekinthetőség a program karbantartói, 
fejlesztői számára fontos szempontok, ezek nélkül a program megbízhatósága 
sem garantálható.  

A tulajdonságok jellegzetes halmaza, amit egy szoftvertől elvárhatunk, nyilvánvalóan 
függ magának a szoftvernek az alkalmazásától. Például egy banki rendszernek 
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biztonságosnak kell lennie, egy interaktív játéknak könnyen irányíthatónak, egy 
telefonkapcsoló rendszernek megbízhatónak stb.  

2.4  Ellenőrző kérdések 

1. Mit hívunk szoftver krízisnek? 
2. Mi a szoftver? 
3. Mi a különbség az általános és testre szabott szoftvertermékek fejlesztése között? 
4. Mi a szoftverfolyamat modell? 
5. Sorolja fel a szoftverfolyamat főbb tevékenységeit! 
6. Milyen általános szoftverfolyamat modelleket ismer? 
7. Mit jelent a komponensalapú szoftverfejlesztés? 
8. Soroljon fel 5 olyan tulajdonságot, amelyek a jó minőségű szoftver jellemzői! 
9. Mit fejez ki a szoftverek helyessége? 
10. Mit jelent a szoftverek újrahasznosíthatósága? 
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3  RENDSZEREK TERVEZÉSE 

A rendszer az egyik legalapvetőbb fogalom, amelyet nap, mint nap széleskörűen 
használunk. A rendszer egymással kölcsönösen kapcsolatban lévő komponensek jól 
átgondolt, egy adott cél elérése érdekében együtt dolgozó együttese. A rendszerek 
túlnyomó többsége hierarchikus felépítésű olyan értelemben, hogy más rendszereket is 
magában foglal. Ezeket az egyéb rendszereket alrendszereknek hívjuk. Az alrendszerek 
független létjogosultságú rendszerekként működhetnek. A rendszerek viselkedését a 
rendszerkomponensek tulajdonságai és viselkedése határozza meg. A 
rendszerkomponensek működése függhet más komponensek működésétől. A 
rendszerek a fentieknek megfelelően közös jellemzőkkel rendelkeznek, többek között 
[1]:  

− A rendszernek van struktúrája, alrendszerekből vagy komponensekből áll, 
amelyek közvetlenül vagy közvetve kapcsolódnak egymáshoz.  

− A rendszernek van viselkedése, olyan folyamatokat tartalmaz, amelyek a 
rendszer bemeneteit kimenetekké transzformálják.  

− Az alrendszerek és folyamatok között strukturális és/vagy viselkedésbeli 
kapcsolatok hozhatók létre.  

− A rendszer felépítése és viselkedése alrendszerek és részfolyamatok 
bevezetésével elemi részekre és a folyamatlépésekre bontható. 

A technikai számítógép alapú rendszerek olyan rendszereknek tekinthetők, amelyek 
hardver és szoftverkomponensekből állnak. A szociotechnikai rendszerek, mint például 
egy szervezet, pedig olyan rendszerek, amelyek egy meghatározott céllal és jól definiált 
működési folyamattal rendelkező rendszerek, amelyek egy vagy több technikai 
rendszert és az azokat működtető embereket foglalják magukba, beleértve ezek 
kapcsolatát, a szervezetnél hatályos előírásokat és szabályokat, valamint a külső 
feltételeket, melyek a működést befolyásolják.  

Az összetett, számítógép alapú szociotechnikai rendszerek fejlesztésében a 
szoftvermérnököknek nemcsak a szoftverekkel magukkal kell foglalkozniuk, hanem 
figyelembe kell venniük, hogy hogyan fog a szoftver kapcsolatba lépni más szoftver és 
hardverrendszerekkel, és hogy a felhasználók hogyan fogják azt használni.  

A rendszer komponensei között fennálló komplex kapcsolatok általában arra utalnak, 
hogy a rendszer több, mint a részek puszta együttese. Amikor egy rendszer 
tulajdonságairól beszélünk akkor a rendszer egészére jellemző tulajdonságokra 
gondolunk. A rendszer tulajdonságok két nagy típusát különböztetjük meg: 

1. A funkcionális tulajdonságok akkor jelentkeznek, amikor a rendszer minden része 
együttműködik valamilyen cél érdekében.  

2. A nem-funkcionális tulajdonságok a rendszer felépítésével és a működésük során 
megfigyelhető viselkedéssel kapcsolatosak. Ilyen például a rendszer 
üzembiztonsága, amely magában foglalja a megbízhatóságot, a rendelkezésre 
állást, a biztonságosságot és a védettséget.  

3.1  Rendszertervezés 

A rendszertervezés a számítógép alapú rendszerek specifikációs, tervezési, 
implementációs, validációs, üzembe helyezési és karbantartási tevékenységeinek 
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összességét jelenti. A számítógép alapú rendszerek fejlesztése a legtöbb esetben 
magában foglalja egy szoftverrendszer vagy szoftverrendszerek kifejlesztését is. A 
rendszertervezőknek emellett a rendszert alkotó hardver komponensek tervezésével, a 
rendszer környezetével, a rendszer által nyújtandó szolgáltatásokkal, valamint azzal is 
foglalkozniuk kell, hogy a felhasználók hogyan fogják majd használni a rendszert. A 
rendszertervezési folyamat egymást követő fázisai az alábbiak:  

1. Követelmények meghatározása. 
2. Rendszer architektúra tervezés 
3. Alrendszerek tervezése, fejlesztése és validációja 
4. Alrendszerek integrációja 
5. Rendszer telepítése 
6. Rendszer evolúció 

3.2  A rendszerkövetelmények meghatározása 

A rendszerkövetelmények meghatározása során meg kell határozni, hogy milyen 
funkciókat kell ellátnia a rendszernek és, hogy milyen tulajdonságokkal kell 
rendelkeznie. A fő cél a megrendelő és a végfelhasználók igényeinek összegyűjtése és 
rendszerezése. A rendszerkövetelmények elsődleges forrásai a szervezeti és üzleti 
szabályok, valamint a megrendelőkkel és végfelhasználókkal folytatott interjúk 
eredményei. A funkcionális követelmények általában absztrakt szinten definiáltak és a 
specifikációjuk kifejtése az alrendszerek specifikációján keresztül történik. A 
rendszertulajdonságokra vonatkozó követelmények meghatározása a nem-funkcionális 
rendszertulajdonságok, mint pl. a megbízhatóság, a biztonságosság, védettség stb. 
megadását jelenti. 

3.3  Rendszer architektúra tervezés 

A rendszer architectúrális tervezésének a célja az, hogy a rendszer funkcionalitását 
különböző rendszerkomponensek segítségével biztosítsuk. Ehhez a folyamathoz a 
következő tevékenységek tartoznak:  

1. A követelmények felosztása. A feltárt követelményeket az attribútumaik alapján 
csoportokba foglaljuk.  

2. Az alrendszerek azonosítása. A kifejlesztendő rendszert olyan alrendszerekre kell 
bontani, amelyek önállóan vagy csoportosan megvalósítják az egyes funkcionális 
követelményeket. A funkcionális követelménynek csoportjait általában egy 
alrendszerhez rendeljük. Azonban az alrendszerek azonosítását szervezeti és 
környezeti tényezők is befolyásolhatják. 

3. A követelmények alrendszerekhez rendelése. Ez egyszerűen adódik, ha a 
követelmények felosztási folyamatánál figyelembe vettük az alrendszerek 
azonosítását is. Gyakorlatilag azonban soha nincs teljes illeszkedés a felosztott 
követelmények, illetve az azonosított alrendszerek között.  

4. Az alrendszerek funkcióinak meghatározása. Az adott alrendszerek mindegyikének 
adott funkciókat kell betöltenie, amelyet az alrendszerekhez rendelt 
követelmények határoznak meg. Ezt a tevékenységet úgy is tekinthetjük, mint a 
rendszer tervezésének egy szakaszát, vagy ha az alrendszer egy szoftver, akkor, 
mint a rendszerkövetelmények specifikációjának egy részét.  
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5. Az alrendszer interfészek definiálása. Ez azokat az interfészdefiníciókat foglalja 
magában, amelyeken keresztül az egyes alrendszerek, vagy komponensek 
kommunikálni fognak egymással.  

Az egyes pontok tevékenységei között lehetőség van a visszacsatolásra és az 
iterációra. Amennyiben egy pontban problémák merülnek fel, úgy gyakran szükségessé 
válhat a korábbi szakaszok átdolgozása is.  

A követelményelemzés és a tervezés folyamata a gyakorlatban sokszor összefonódik 
és egymástól függenek. A meglévő rendszerek tervezéséből fakadó megszorítások 
behatárolhatják a tervezési lehetőségeinket, és ezek megjelenhetnek a követelményekben 
is. Ahogy a tervezési folyamat folytatódik, felmerülhetnek hibák a meglévő 
követelményekkel kapcsolatban, és újabb követelmények is megjelenhetnek. 
Mindezeknek meg kell felelni a következő lépés a tervezés során. Következésképpen 
ezeket a lépéseket hatékonyan ábrázolhatjuk egy spirálként, mint ahogy azt a 2.1. ábra is 
mutatja.  

 
2.1. ábra. A követelményelemzés és tervezés spirális modellje. 

A középpontból kiindulva a spirálfolyamat azt mutatja, hogy minden egyes körben 
újabb követelmények kerülnek elő és ez hatással van a tervezésre. Ha újabb ismereteket 
szerzünk a követelményelemzési és tervezési folyamat közben az azt eredményezi, hogy 
megváltozik maga a kezelendő probléma is.  

A rendszer architektúráját általában blokkdiagramban ábrázolják, melyből 
leolvashatók a főbb alrendszerek, illetve a köztük fennálló kapcsolatok. A kapcsolatok 
adatfolyamok, vagy bármilyen egyéb típusú kapcsolatok lehetnek. Példaként a 2.2. ábrán 
egy egyszerű riasztórendszer főbb komponensekre történő felbontása látható. 
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2.2. ábra. Egy riasztórendszer blokkdiagramja. 

3.4  Alrendszerek fejlesztése 

Az alrendszerek tervezése és fejlesztése általában egy különálló rendszertervezési 
folyamatot foglal magába. Abban az esetben, ha az alrendszer egy szoftverrendszer, ott 
egy szoftverfolyamatot kell elindítani, amely a követelményelemzést, tervezést, 
implementációt, tesztelést stb. foglalja magában.  

A legtöbb rendszerfejlesztés során minden komponenst ki kell fejleszteni. A fejlesztés 
költsége jelentősen csökkenhető más rendszerekben már kifejlesztett és újrahasznosítható 
komponensek, illetve megvásárolható komponensek felhasználásával. Azonban a 
tervezési tevékenységnek ismételten alkalmazkodnia kell az újra hasznosított vagy 
megvásárolt komponenshez, ugyanis nem biztos, hogy a kész rendszerkomponensek 
pontosan megfelelnek a követelményeknek. Ebben az esetben a rendszer 
követelményének átgondolása, valamint az újratervezés és a rendszer komponens 
költsége dönthet a komponens megvásárlása vagy a kifejlesztése mellett.  

3.5  Rendszer integráció 

A rendszer integrációja az egymástól függetlenül kifejlesztett rendszer komponensek 
összeillesztését jelenti, hogy azok teljes rendszert alkossanak. Az integráció két módon 
hajtható végre. Végezhető úgy, hogy minden kifejlesztett alrendszert egyszerre 
integrálunk. Másrészt végezhető úgy, hogy egy már meglévő és működőképes 
rendszerhez egy további alrendszert vagy komponenst integrálunk. Ez utóbbi az 
inkrementális integrálás elve. Miután egy komponens integrálásra került, a rendszert 
tesztelni kell. Ennek a tesztelésnek a célja a komponensek közti interfészek tesztelése, 
illetve az új alrendszerrel kiegészülő rendszer működésének a tesztelése is. Az 
inkrementális integrálásnak az alábbi előnyei vannak:  

1. A legtöbb esetben lehetetlen úgy ütemezni a különböző alrendszerek fejlesztését, 
hogy a kifejlesztett rendszerek ugyanarra az időpontra készüljenek el.  

2. Az inkrementális integráció csökkenti a hibák felderítésének költségeit. Ha egy 
időben több alrendszert integrálunk a rendszerbe, akkor a tesztelés folyamán 
fellépő esetleges hiba ezek közül az alrendszerek közül bármelyikben 
előfordulhat és nehezebb lesz a hiba forrásának azonosítása. Amennyiben 
egyszerre csak egy alrendszert integrálunk egy működő rendszerbe, úgy az 
esetlegesen fellépő hiba valószínűleg az újonnan integrált alrendszerben van.  

3. Megoszthatjuk, ütemezhetjük az erőforrásainkat, optimalizálhatjuk a költségeket. 
Például, az alrendszereket tesztelő csapat állhat kevesebb személyből és ők 
tesztelhetik az alrendszereket egymás után, vagy egy költséges számítógép 
használatát ütemezetten meg lehet osztani, stb. 

3.6  A rendszer evolúciója 

A komplex és összetett rendszerek jellemzője, hogy kifejlesztésük magas költségekkel 
jár, ezért az élettartamukat a lehető leghosszabb távra tervezik. Azonban a leggondosabb 
tervezés ellenére is a rendszerek folyamatosan változnak. Ennek több oka is lehet. 
Egyrészt a rendszer tervezéskor meghatározott rendszer követelményekben merülhetnek 
fel hibák, amelyeknek megfelelően a rendszerben szükséges javításokat kell végrehajtani. 
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Másrészt új rendszer követelmények is felmerülhetnek a rendszerrel kapcsolatban. 
Megváltozhatnak a rendszert működtető szervezet belső és külső működési feltételei, 
vagy magában a rendszerben következhetnek be olyan változások, pl. nagyobb 
teljesítményű számítógépek bevezetése, amelyek változtatásokat hozhatnak létre 
magában a rendszerben is. A rendszer fejlődése, evolúciója jelentős költségekkel jár, 
amelynek az alábbi okai lehetnek:  

1. A tervezett változtatásokat mind üzleti, mind technikai szempontból gondosan 
elemezni kell. A változások véghezviteléhez a rendszertervezés megfelelő 
tevékenységeit végre kell hajtani a megváltozott illetve új követelményeknek 
megfelelően. 

2. Mivel a rendszerek általában több alrendszerből, illetve komponensből állnak az 
alrendszerek sohasem lehetnek egymástól teljesen függetlenek. Így egy adott 
rendszerben véghezvitt változtatás jelentős hatással lehet egy másik alrendszer 
viselkedésére és teljesítményére. Következésképpen ezeken az érintett 
alrendszereken is változtatásokat kell végrehajtani.  

3. Ha az eredeti rendszerben található tervezési döntések és azok indokai rosszul 
dokumentáltak, akkor az újabb változtatások tervezési ideje és egyben költségei 
megnövekedhetnek. A tervezési döntések dokumentációja és ismerete 
elengedhetetlen a rendszer integritása szempontjából és a rendszerevolúciónál 
meghozott döntéseknél. 

4. A rendszer öregedésével párhuzamosan jellemzően azok struktúrája is romlik a 
sorozatos változtatások következtében, így a további változtatások költségei 
megnőnek.  

3.7  Ellenőrző kérdések 

1. Mi a rendszer? 
2. Milyen rendszereket nevezünk szociotechnikai rendszereknek? 
3. Mit nevezünk funkcionális tulajdonságnak? 
4. Mi a különbség a funkcionális és nem-funkcionális tulajdonságok között? 
5. Milyen fő lépései vannak a rendszerek kifejlesztésének? 
6. Sorolja fel spirális tervezési modellben iteratívan végrehajtott lépéseket? 
7. Milyen módon integrálhatóak az alrendszerek a fejlesztés során? 
8. Ismertesse az inkrementális rendszerintegráció folyamatát! 
9. Mi a hasonlóság az inkrementális integráció elve és a spirális tervezési modell 

elve között? 
10. Mi a rendszer evolúció? 
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4  A SZOFTVERFOLYAMAT 

A szoftverfolyamat olyan fejlesztési tevékenységek és kapcsolódó eredmények 
együttese, amelyek egy szoftvertermék előállításához vezetnek. Nincs ideális, minden 
típusú szoftver előállítására alkalmas folyamat és minden szervezet számára megfelelő 
folyamat. A különböző szervezetek a szoftverfejlesztést különböző nézőpontokból 
közelítik meg és különböző szempontok alapján használják. A folyamatokat igyekeznek 
úgy kialakítani, hogy maximálisan kihasználják a szervezet sajátosságait, a szervezeten 
belüli emberek szakmai képességeit és a fejlesztendő rendszer jellegzetességeit [1,14,15]. 

Számos olyan tevékenység van, amelyek minden szoftverfolyamatban közösek:  
1. Szoftverspecifikáció. A szoftver funkcionális követelményeinek a definiálása.  
2. Szoftvertervezés és implementáció. A specifikációnak megfelelő szoftver tervezése és 

előállítása.  
3. Szoftvervalidáció. A szoftvert abból a célból validáljuk, hogy megbizonyosodjunk arról, 

hogy az ügyfél követelményeinek megfelelő szoftvert fejlesztettük ki.  
4. Szoftverevolúció. A szoftverevolúció a szoftver folyamatos továbbfejlesztését jelenti 

úgy, hogy az megfeleljen a megrendelő változó követelményeinek.  
Habár nincs ideális szoftverfolyamat, számos olyan terület fedezhető fel egy 

szervezeten belül, ahol az általuk alkalmazott szoftverfolyamaton javíthatunk, ugyanis 
azok gyakran tartalmaznak elavult technikákat, vagy pedig nem a legjobban használják ki 
a folyamatok széles tára adta lehetőségeket.  

4.1  A szoftverfolyamat modelljei 

A szoftverfolyamat modellje a szoftverfolyamat egy absztrakt reprezentációja, amely 
a fejlesztési tevékenységek egy lehetséges szervezését mutatja be. Minden 
folyamatmodell különböző szempontok alapján építi fel és írja le a szoftverfolyamatot. 
Ebben az alfejezetben számos, általános folyamatmodell kerül bemutatásra 
architekturális nézőpontból tekintve őket. Az általános modellek nem tekinthetők a 
szoftverfolyamat pontos, végleges leírásainak, inkább olyan hasznos modelleknek, 
amelyeket a szoftverfejlesztés különböző megközelítési módjainak megértéséhez 
használhatunk fel, illetve adaptálhatunk a szervezet által kidolgozandó konkrétabb 
szoftverfolyamathoz. A továbbiakban az alábbi szoftverfolyamatok kerülnek 
bemutatásra:  

1. A vízesésmodell. Ez a modell a szoftverfejlesztési folyamat alapvető tevékenységeit 
a folyamat különálló fázisaiként ábrázolja, ezek a fázisok a 
követelményspecifikáció, a szoftvertervezés, az implementáció, a tesztelés stb.  

2. Evolúciós fejlesztés. A kezdeti, nem teljes specifikációból gyorsan kifejleszthető egy 
kezdeti szoftververzió. A továbbiakban ezt a kezdeti verziót kell a megrendelő 
újabb követelményeinek megfelelően, több egymást követő fordulóban úgy 
finomítani, hogy az kielégítse az ügyfél kívánságait.  

3. Komponensalapú fejlesztés. A komponens alapú fejlesztés az újrafelhasználható 
komponensek felhasználásán alapul. A szoftverfolyamat ezeknek a 
komponenseknek rendszerré történő integrációjára összpontosít ahelyett, hogy 
kifejlesszék ki azokat.  

A szoftverfejlesztési gyakorlatban ez a három általános modell terjedt el széles 
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körben. Egy fejlesztési projekt során nem kizárólagos a használatuk, gyakran váltják 
egymást az alkalmazott folyamatmodellek. Egy komplex és összetett rendszer 
alrendszereit különböző folyamatmodellek alapján is kifejleszthetők.  

4.1.1  A vízesés modell 

A vízesésmodell a szoftverfejlesztés folyamatának első bevezetett modellje (3.1. ábra). 
A modellben az egyes fejlesztési fázisok lépcsőzetesen kapcsolódnak egymáshoz, amiért 
ezt a nevet kapta a módszer. A vízesésmodell a szoftverfejlesztési folyamat alapvető 
tevékenységeit a következő egymást követő fejlesztési fázisokkal reprezentálja:  

 
3.1. ábra. A szoftver életciklusa 

1. Követelményelemzés és meghatározás. A fejlesztendő rendszer céljai, funkciói és 
megszorításai a rendszer megrendelőivel és felhasználóival történő konzultációk 
alapján kerülnek feltárásra. Ezeket részletesen kifejtve határozzák meg a részletes 
rendszer specifikációt.  

2. Rendszer és szoftvertervezés. A rendszer tervezési folyamatában válnak szét a hardver 
és a szoftver követelmények. Ebben a fázisban kell kialakítani a rendszer átfogó 
architektúráját a funkcionális követelményeknek megfelelően. A szoftver 
tervezése az alapvető szoftverkomponensek, illetve a közöttük levő kapcsolatok 
azonosítását és leírását foglalja magában.  

3. Implementáció és egységteszt. Ebben a szakaszban a szoftver komponensek 
implementációja és egységtesztelése történik. Az egységteszt azt ellenőrzi, hogy 
minden egyes komponens megfelel-e a specifikációjának.  

4. Integráció és rendszerteszt. Ebben a fázisban kerül sor a szoftver komponensek 
integrálására és teljes rendszer tesztelésére abból a célból, hogy a rendszer 
megfelel-e követelményeknek. A tesztelés után a szoftverrendszer átadható az 
ügyfélnek.  

5. Működtetés és karbantartás. Általában (bár nem szükségszerűen) ez a szoftver 
életciklusának leghosszabb fázisa. Megtörtént a rendszertelepítés és megtörtént a 
rendszer gyakorlati használatbavétele. A karbantartásba beletartozik az olyan 
hibák kijavítása, amelyekre nem derült fény az életciklus korábbi szakaszaiban, a 
rendszeregységek implementációjának továbbfejlesztése, valamint a rendszer 
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szolgáltatásainak továbbfejlesztése a felmerülő új követelményeknek megfelelően.  
A fázisok eredménye egy vagy több dokumentum, terv vagy jegyzőkönyv lehet. A 

vízesés modellben egy fejlesztési fázis csak akkor indulhat el, ha az előző fázis már 
befejeződött. A folyamat során előfordulhatnak hibák, amelyek az egyes fázisokban 
derülnek ki. Ilyenek lehetnek a követelmények megadásakor elkövetett hibák, vagy az 
implementációs hibák, stb. Ilyenkor az egyes fejlesztési fázisokhoz vissza kell térni és a 
szoftverfolyamat ezért sokszor nem egyszerű lineáris modell, hanem a fejlesztési 
folyamat iterációjának sorozata. A dokumentumok jóváhagyásának és előállításának 
költségéből adódóan az iterációk költségesek, és jelentős átdolgozásokat kívánhatnak.  

A vízesésmodell nagy hátránya, hogy a fejlesztés szakaszainak különálló részekre 
való bontása egy merev, a sorrendjében nem megváltoztatható felosztást biztosít. A 
fejlesztési folyamat korai szakaszában kell elkészíteni a szoftver funkcionalitását 
meghatározó teljes szoftver specifikációt, ami miatt nehezebbé válik a követelmények 
későbbi megváltozásának kezelése. A vízesés modell csak akkor használható jól, ha már 
a fejlesztés elején jól ismertek a szoftver követelmények.  

4.1.1.1  V-modell 

A V modell (3.2. ábra) egy módosított vízesés modellnek tekinthető. Ábrázolásánál a 
szoftverfejlesztési folyamat tervezési és tesztelési tevékenységeit helyezik előtérbe. 
Elsődlegesen azt szemlélteti, hogy az ilyen modellt megtestesítő fejlesztési folyamat 
során a tesztelési tevékenység végigköveti a teljes fejlesztési folyamatot. Mint látható, 
hasonlóan a vízesés modellhez a fő tevékenységek ebben az esetben is szekvenciálisan 
követik egymást, azonban a V modell lehetővé teszi az egy szinten elhelyezkedő 
tevékenységek részben párhuzamos végrehajtását is. A modell két ágában ábrázolt 
fejlesztési tevékenységek a tesztelési folyamat tevékenységeihez illeszkednek. Például, a 
követelmény specifikáció elkészítésével párhuzamosan kidolgozzák azokat a 
teszteseteket, amelyekkel majd a kész szoftver funkcionális működését fogják tesztelni. 
A modell következő szintjén az architekturális tervezés és vele párhozamosan az 
integrációs tesztelés áll.  

 
3.2. ábra. A V modell folyamata. 

 
Az architekturális tervezés célja a rendszer architektúrájának, a komponenseinek és 
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interfészeinek megtervezése úgy, hogy azok kielégítsék a specifikációs 
követelményeket. Az architekturális tervezés során a rendszert alrendszerekre bontják és 
meghatározzák azokat az interfészeket, amelyeken keresztül a komponensek 
kommunikálni fognak. Ezzel a tervezési tevékenységgel egyidőben elkezdődik az 
integrációs tesztelés tervezése is, amely a rendszer inkrementális integrációjával nyert 
verziók tesztelését végzi abból a szempontból, hogy a szoftver komponensek 
megfelelően tudnak-e kommunikálni egymással az interfészeiken keresztül. A modell 
következő szintjén a komponens tervezés és az egységtesztelés áll. A komponensek 
tervezésével párhuzamosan elkészítik a komponensek egységtesztjeit. A folyamat 
legalsó részén az implementáció vagy kódolás áll. A fejlesztési tevékenység innen már 
kizárólag a jobb oldali ágon folytatódik az egyes tesztelési lépések végrehajtásával. 

A V-modell gyakorlati alkalmazásait tekintve elmondható, hogy ezt a fejlesztési 
modellt használják a leggyakrabban azokban az esetekben, amikor a kifejlesztett termék 
moduláris felépítésű.  

4.1.2  Evolúciós fejlesztés 

Az evolúciós fejlesztés alapelve az, hogy gyorsan ki kell fejleszteni egy kezdeti 
szoftver verziót, azt a megrendelővel és felhasználókkal véleményeztetni kell, majd több 
verzión keresztül addig finomítani, míg a megfelelő funkcionalitással rendelkező 
rendszert el nem érjük (3.3. ábra). A vízesés modellnél megismert szétválasztott 
specifikációs, fejlesztési és validációs tevékenységekhez képest ez a megközelítési mód 
megengedi a tevékenységek közötti párhuzamosságot és a gyors visszacsatolásokat.  

 
3.3. ábra. Evolúciós fejlesztés 

Az evolúciós fejlesztéseknek két típusát különböztetjük meg:  
1. Feltáró fejlesztés. Ebben az esetben a fejlesztés a rendszer azon részeivel kezdődik, 

amelyekhez az ügyfél által jól meghatározott követelmények tartoznak. A 
végleges rendszer folyamatosan alakul ki úgy, hogy egyre több, az ügyfél által 
kért funkciót építünk a rendszerbe.  

2. Eldobható prototípus készítése. Ebben az esetben a cél az, hogy a lehető legjobban 
megértsük az ügyfél kezdetben még nem tisztázott követelményeit azaz, hogy 
validáljuk vagy származtassuk azokat. A prototípus próbálgatásos módszer az 
ügyfél által meghatározott követelmények azon részeire koncentrál, amelyekről 
többet kell megtudni. A legkevésbé kiforrott követelményekből indul, hogy 
tisztázza az ügyfél valós igényeit. 
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Az evolúciós megközelítési módon alapuló szoftverfolyamatok előnye, hogy a 
rendszer specifikáció inkrementálisan fejleszthető. Ahogy egyre jobban megértjük a 
felhasználók követelményeit és igényeit, annál jobban tükröződhetnek azok a kiadott 
szoftververziókban. Az evolúciós fejlesztésnek azonban vannak hátrányai is. A projekt 
vezetőknek rendszeresen leszállítható részeredményekre van szükségük, hogy mérhessék a 
fejlődést. Ha sok szoftververzió kerül kibocsátásra a rendszer összes verzióját tükröző 
dokumentáció előállítása költséges. Az evolúciós megközelítéssel kifejlesztett rendszerek 
továbbá gyengén strukturáltak mivel a folyamatos változtatások lerontják a szoftver 
struktúráját.  

4.1.3  Komponensalapú szoftvertervezés 

A komponensalapú fejlesztés egy hibrid fejlesztési modellnek tekinthető, amelyben a 
szoftverkomponensek felhasználásával történő fejlesztés egy bizonyos részét képezi a 
teljes fejlesztési tevékenységnek. A komponensalapú szoftvertervezés a korábbi 
projektekben már kifejlesztett és újrafelhasználható szoftverkomponensekre, a 
szoftverpiacon megvásárolható szoftverkomponensekre illetve azok egységes 
szerkezetbe történő integrációjára támaszkodik. Az újrafelhasználható komponenseket 
arra használjuk, hogy általuk biztosítsuk a rendszer egyes funkcióit. A komponensalapú 
fejlesztés esetén a szoftverfolyamat egyes fázisai az alábbiakban módosulnak:  

1. Komponens elemzés. Az adott követelményspecifikáció miatt olyan komponenseket 
kell találni, amelyek megfelelően implementálják azokat. A legtöbb esetben nincs 
pontos illeszkedés, és a felhasznált komponens a funkcióknak csak egy részét 
tudja biztosítani.  

2. Követelmény módosítás. Ebben a fázisban elemezni kell a követelményeket, a 
megtalált komponensek tekintetében. Ha szükséges, akkor módosítani kell azokat 
az elérhető komponensek által biztosított funkcionalításnak megfelelően. Ahol a 
módosítás lehetetlen, ott vissza kell térni a komponenselemzési tevékenységhez 
és alternatív megoldást keresni.  

3. Rendszertervezés újrafelhasználással. Meg kell tervezni a rendszer vázát és annak 
megfelelően kell kialakítani, amilyen komponenseket fel akarunk használni. Ha 
nincsenek elérhető újrafelhasználható komponensek, akkor új komponenseket 
kell kifejleszteni.  

4. Fejlesztés és integráció. A nem megvásárolható komponenseket ki kell fejleszteni, és 
a megvásárolt komponensekkel egy rendszerbe integrálni.  

A komponensalapú szoftverfejlesztés előnye, hogy csökkenti a kifejlesztendő 
komponensek számát, így jelentősen csökkentve a fejlesztési költségeket, illetve a 
kockázati tényezőket. Így a legtöbb esetben a rendszer gyorsabban leszállítható. Viszont 
sok esetben a követelményeknél kompromisszumokat kell kötni, mert a komponens nem 
nyújtják pontosan a szoftver specifikációban megadott funkciókat. Ezek oda 
vezethetnek, hogy a rendszer nem feltétlenül fog megfelelni a megrendelői 
elvárásoknak.  

4.2  Folyamat iteráció 

A nagy és komplex szoftverrendszerek folyamatosan változnak. A változó 
követelményeknek megfelelően folyamatos átdolgozásra van szükségük. Ez azt jelenti, 
hogy a szoftverfolyamat nem egy lineáris fejlesztési folyamat, ahol minden fejlesztési 
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fázist egyszer hajtunk végre, hanem sokkal inkább a folyamattevékenységek 
rendszeresen ismétlődő folyamata. Az iteratív fejlesztési folyamatban a szoftver 
specifikációt a szoftverrel összekapcsolva fejlesztjük. A következők szekcióban az 
alábbi két modellt mutatjuk, amelyek támogatják a folyamat iterációt:  

1. Inkrementális fejlesztés. Ebben az esetben a szoftverspecifikáció, a tervezés és az 
implementálás kis lépésekre ún. inkremensekre vannak felosztva, amelyek 
kifejlesztését egymás utáni fordulókban végezzük el.  

2. Spirális fejlesztés. Ebben az esetben a rendszer fejlesztése egy belülről kifelé tartó 
spirálvonalat követ az első vázlattól a végleges, kifejlesztett rendszerig.  

4.2.1  Inkrementális fejlesztés 

A vízesésmodell lineáris fejlesztési modellje azt követeli meg, hogy véglegesítsük a 
kifejlesztendő szoftverre vonatkozó funkcionális követelményeket mielőtt a tervezési 
folyamat elindulna. Ezzel ellentétben az evolúciós fejlesztési mód lehetővé teszi, hogy 
későbbre halasszuk a követelményekkel kapcsolatos döntéseket, de ezek gyengén 
strukturált, nehezen áttekinthető és nehezen karbantartható rendszerekhez vezethetnek.  

Az inkrementális megközelítési mód (3.4. ábra) egy köztes megközelítési módnak 
tekinthető, amely kombinálja a két modell előnyeit. Az inkrementális fejlesztési 
folyamatban a megrendelő nagy körvonalakban meghatározza a rendszer által nyújtandó 
funkciókat és prioritást rendel az egyes funkciókhoz abból a célból, hogy melyik 
szoftver funkció kifejlesztését szeretné előbb. Minden inkrementációs lépésben egy új 
funkciót, vagy funkciók halmazát adják a már meglévő szoftververzióhoz. A funkciók 
fejlesztési sorrendjét a prioritásuk határozza meg, a magas prioritású szolgáltatásokat 
fejlesztik ki előbb és adják a megrendelő számára.  

 
3.4. ábra. Az inkrementális fejlesztés. 

Miután a rendszer inkrementációs lépéseit meghatározták, az első inkrementációs 
lépés által előállítandó funkciók követelményeit részletesen definiálni kell, majd 
következhet az első inkremens fejlesztése a legmegfelelőbb fejlesztési folyamat 
felhasználásával. A 3.4 ábra által megadott példa azt ábrázolja, hogy minden 
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inkrementációs lépésben a vízesés modell fázisait hajtjuk végre. Amennyiben egy 
inkremens elkészült és átadták, úgy azt a megrendelő akár működtetheti is, tesztelheti és 
használhatja. Amennyiben egy új inkremens elkészül, azt integrálni lehet a már meglévő 
inkremensekkel, így a szoftverfunkciók köre minden egyes inkremenssel tovább bővül. 
Az inkrementációs fejlesztési folyamatnak számos előnye van:  

1. A megrendelőnek nem kell megvárnia, amíg a teljes, az összes funkcionalitást 
tartalmazó rendszer elkészül. Az első néhány inkremens kifejlesztésével olyan 
szoftver verzióhoz juthat, amely a legfontosabb funkcionális követelményeket már 
kielégíti.  

2. A megrendelők használhatják és tesztelhetik a korábban kifejlesztett 
inkremenseket, mint prototípusokat, ezáltal hasznos tapasztalatokat, és ismereteket 
szerethetnek a későbbi inkremensek követelményeinek meghatározásához.  

3. Az inkrementális fejlesztés esetén kisebb a kockázata annak, hogy a teljes projekt 
kudarcba fulladjon mivel az új inkremensekkel kiegészített szoftververziókat 
mindig kijavítják fejlesztés közben.  

4. Ha a magas prioritású szolgáltatásokat fejlesztjük ki előbb, és a későbbi 
inkremenseket abba integráljuk, elérjük, hogy a legfontosabb 
rendszerszolgáltatásokat teszteljük a leggyakrabban. Ez pedig azt jelenti, hogy 
sokkal kisebb annak az esélye, hogy a rendszer legfontosabb részeiben a 
későbbiekben hibák forduljanak elő.  

4.2.2  Spirális fejlesztés 

A szoftverfolyamat spirális modellje (3.5. ábra) a szoftverfolyamatot nem egymást 
követő tevékenységek sorozataként szemlélteti, hanem egy spirálként ábrázolja. A spirál 
minden egyes körben a szoftverfolyamat alapvető tevékenységeit reprezentáló egy-egy 
fejlesztési fázist reprezentál. A legbelső kör a megvalósíthatósággal foglalkozik, a 
következő a rendszer követelményeinek meghatározásával, a következő kör a rendszer 
tervezésével stb.  
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3.5. ábra. A szoftverfolyamat spirális modellje 

A spirál modell minden egyes fejlesztési ciklust négy szektorra oszt fel, amelyekben 
az alábbi tevékenységeket végezzük: 

1. Célok kijelölése. Az adott projektfázis által kitűzött fejlesztési célok és fejlesztési 
alternatívák meghatározása. Meg kell határozni a következő fázisban 
létrehozandó szoftverfunkciókat. Azonosítani kell a fejlesztési folyamat 
megszorításait és kockázati tényezőit, majd létre kell hozni a megfelelő 
menedzselési tervet.  

2. Kockázat becslése és csökkentése. Ebben a fázisban minden azonosított 
projektkockázatot részletesen elemezni kell és stratégiákat kell kidolgozni a 
kockázatok elkerülésére és minimalizálására.  

3. Fejlesztés és validálás. A kockázatkezelés után ki kell választani azt a fejlesztési 
modellt, amely a kockázatok szempontjából a legkedvezőbb a projekt számára.  

4. Tervezés. Át kell tekinteni a projektet állását és döntéseket kell hozni, hogy 
folytatódjon-e a fejlesztés a következő ciklussal, vagy sem. Ha a projekt 
menedzsment a fejlesztési projekt folytatása mellett dönt, a következő fejlesztési 
ciklus tervezési lépése kezdődik el.  

Fontos kiemelni, hogy a spirális szoftverfejlesztés-modell számol a kockázati 
tényezőkkel, azokat a fejlesztés részének tekinti, míg sok más modell nem 

4.3  Folyamat tevékenységek 

A szoftverfolyamat során négy alapvető folyamattevékenységet különítünk el: 
specifikáció, fejlesztés, validáció és evolúció. Ezeket a különféle fejlesztési folyamatok 
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különféleképpen szokták szervezni. A vízesés modell esetében ezek a tevékenységek 
szigorúan egymás után következnek, míg az evolúciós fejlesztésnél a tevékenységek 
összefésülődnek. Az, hogy hogyan szervezzük ezeket a tevékenységeket, függ a 
fejlesztendő szoftver típusától, a fejlesztő csapat összetételétől, illetve a fejlesztést végző 
szervezettől és annak felépítésétől.  

4.3.1  Szoftverspecifikáció 

A szoftverspecifikáció vagy követelményelemzés az a folyamat, amelynek során 
megértjük és definiáljuk, hogy a kifejlesztendő rendszernek milyen funkciókat kell 
biztosítania a felhasználó felé, továbbá azonosítjuk a rendszer üzemeltetésének és 
fejlesztésének megszorításait. A követelmények tervezése és kezelése a szoftverfolyamat 
különösen kritikus szakasza. Az ebben a szakaszban mutatkozó hiányosságok és 
elkövetett hibák a rendszertervezés és implementáció fázisok megismétlését vonhatják 
maga után, amely a projekt késését, és a fejlesztési költségek jelentős növekedését 
okozhatja.  

A követelménytervezési folyamat végeredménye a részletes szoftverspecifikációt 
tartalmazó dokumentum. A követelmények tervezésének négy fázisát különböztethetjük 
meg: 

1. Megvalósíthatósági tanulmány. Egy új rendszer kifejlesztésekor az első 
munkafolyamat, amelyet el kell végezni a hozzá kapcsolódó problémakör, problémák 
elemzése. A fejlesztésben érdekeltek azonosítása után egyetértésre kell jutni a 
probléma kérdését tekintve. Meg kell határozni a kifejlesztendő rendszer határait. 
Azonosítani kell a rendszer kifejlesztésével kapcsolatos feltételeket és 
megszorításokat. Az elemzésnek végül el kell döntenie, hogy a fejlesztés az adott 
megszorítások mellett üzleti szempontból megvalósítható-e.  

2. Követelmények feltárása és elemzése. Ez a folyamat a rendszer funkcionális 
követelményeinek meghatározásával foglalkozik. Ez történhet a meglévő rendszerek 
használata során szerzett tapasztalatok, illetve a megrendelőkkel és felhasználókkal 
folytatott interjúk alapján.  

3. Követelményspecifikáció. A követelményspecifikáció folyamatában az elemzési 
tevékenységek során összegyűjtött információkból egy egységes dokumentum 
kialakítása a cél, amely a részletes szoftverspecifikációt tartalmazza. A 
dokumentumnak a felhasználói (funkcionális) és rendszerkövetelményeket (nem-
funkcionális) kell tartalmaznia.  

4. Követelmény validáció. Ennek a tevékenységnek a célja az, hogy ellenőrizzük a 
követelmények valószerűségét és teljességét. Meg kell győződni arról is, hogy a 
követelmények konzisztensek-e egymással.  

4.3.2  Szoftvertervezés és implementáció 

A szoftver tervezése során létrehozzuk az implementálandó szoftver struktúráját, a 
rendszerkomponensek által használt adatszerkezetek és algoritmusok leírását és a 
rendszerkomponensek közötti interfészek definícióját. A szoftverfejlesztés 
implementációs szakasza során a szoftvertervezés eredményéből indulunk ki és a 
rendszerspecifikációt megvalósító futtatható rendszert hozzuk létre programkód 
elkészítésével. Ez mindig magában foglalja a szoftver tervezését és a programozást. A 
tervezési folyamat tevékenységei:  
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1. Architekturális tervezés. A rendszert funkcionális működését biztosító alrendszereket és 
a köztük található kapcsolatokat azonosítani és dokumentálni kell.  

2. Absztrakt specifikáció. Az egyes alrendszer esetében meg adni a funkcióit leíró pontos 
alrendszer specifikációt.  

3. Interfész tervezése. Az alrendszerek az interfészeiken keresztül biztosítják a 
szolgáltatásaikat és kommunikálnak más alrendszerrel. Minden alrendszer számára 
meg kell tervezni és dokumentálni kell az interfészeit.  

4. Komponens tervezése. Az egyes szolgáltatásokat el kell helyezni a különböző 
komponensekben, és meg kell tervezni a komponensek egymással érintkező 
interfészeit.  

5. Adatszerkezet tervezése. Részletesen meg kell tervezni a rendszer implementációjában 
használt adatszerkezeteket.  

6. Algoritmus tervezése. Meg kell tervezni azokat a számítási algoritmusokat, amelyek 
implementációja az alrendszerek szolgáltatásait biztosítják.  

A fenti folyamat a tervezési folyamat egy általános elméleti modelljét mutatja be, 
amely a gyakorlatban különböző módokon alkalmazható. A szoftvertervezés egy 
szervezettebb megközelítési módját biztosítják a strukturált módszerek, amelyek 
grafikus modellezési nyelveken készített modelleken alapulnak. A strukturált módszerek 
olyan rendszermodelleket és grafikus jelölésrendszert tartalmaznak, amelyek 
alkalmazásával a szoftver strukturális felépítését és dinamikai viselkedését 
modellezhetjük.  

A különböző objektum-orientált tervezési megközelítéseket az 1990-es években 
egyesítették, és létrejött a Unified Modeling Language (UML) és a hozzá kapcsolódó 
egységes objektum-orientált tervezési folyamat.  

4.3.3  Szoftver validáció 

A szoftver verifikáció és validáció (V & V) tevékenység során a cél, hogy 
megmutassa, hogy a kifejlesztett rendszer megfelel a szoftverspecifikációnak, a 
megrendelő részéről pedig az általa támasztott funkcionális követelményeknek. Ez 
különböző szemléket és felülvizsgálatokat foglal magában a szoftverfolyamat minden 
szakaszában. A legnagyobb validációs költségek azonban az implementáció után 
jelentkeznek, amikor a működő rendszert teszteljük.  

A szoftver tesztelése egy háromlépéses tesztelési folyamat, amelynek során teszteljük 
a rendszer komponenseit, majd az integrált rendszert, és végezetül a teljes rendszert a 
felhasználó adataival. A komponensek hibái általában már a tesztelési folyamat korai 
szakaszaiban felfedezhetők, míg az integrációs szakaszban a komponens interfészek 
problémáit deríthetjük ki. A tesztelési folyamat szakaszai: 

1. Komponens vagy egységteszt. Az egyedi komponensek funkcionalitását teszteljük 
különböző tesztesetekkel. Minden komponenst az egyéb rendszerkomponensektől 
függetlenül kell tesztelni.  

2. Rendszerteszt. A szoftverkomponensek integrált egysége alkotja a teljes rendszert. 
Ez a tesztelési folyamat az alrendszerek és interfészeik közötti hibák felderítésével 
foglalkozik. Ezen túl teszteljük azt is, hogy a teljes rendszer eleget tesz-e a 
rendszer funkcionális és nem-funkcionális követelményeinek.  
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3. Átvételi vagy funkcionális tesztelés. Az átvételi teszt során a megrendelő adataival kell 
tesztelni a rendszert. Az átvételi tesztelés olyan hibákat és hiányosságokat fedhet 
fel a rendszerkövetelményekben, melyekhez csak a rendszer valós adatokkal 
történő vizsgálata vezethet.  

A komponensek fejlesztési és tesztelési folyamatának sorrendjét a különböző 
szoftverfejlesztési módszerek eltérően kezeli. Számos folyamatmodell esetén (V-modell, 
Test Driven Development, Extrém Programozás, stb.) esetén már a tervezéssel 
egyidőben elkészülnek a tesztesetek. Más folyamatokban a tesztelés tevékenységei az 
implementáció fázisát követően kezdődnek csak el (pl. vízesés modell). A programozók 
elkészítik a saját tesztadataikat és elvégzik az általuk fejlesztett kód tesztelését. Mivel a 
programozó ismeri az általa fejlesztett komponenst leginkább, ily módon ő a 
legalkalmasabb személy arra, hogy a lehető legjobb teszteseteket állítsa elő. A 
tesztesetek megfelelő tervezése alapvető feltétele a sikeres tesztelési folyamatnak. A 
gyakorlatban egy hibás kódot nem teljeskörű teszttel is lehet tesztelni, amely ahhoz 
vezethet, hogy nem minden hiba kerül felderítésre.  

4.3.4  Szoftverevolúció 

A szoftver evolúció vagy szoftverkarbantartás, a szoftverfejlesztésben használt 
kifejezés, amely arra utal, hogy a kezdetben kifejlesztett szoftvert a későbbiek 
rendszeresen frissítjük. A szoftver evolúció célja az esetlegesen jelentkező változások 
implementálása. A meglévő rendszerek soha sem teljesek, és folyamatosan fejlődnek. 
Ahogy fejlődnek, a rendszer összetettsége úgy növekszik. A szoftver evolúció fő célja, 
hogy folyamatosan biztosítsuk a rendszer megbízhatóságát és rugalmasságát. A 
karbantartás költsége gyakran többszöröse a szoftver kezdeti kifejlesztése költségeinek. 

4.4  Rational Unified Process szoftverfejlesztési módszertan 

A Rational Unified Process (RUP) egy szoftverfejlesztési módszertan, amely az 
UML-ből és a hozzá kapcsolódó Unified Software Development Process-ből jött létre. A 
RUP alapesetben három nézőpontot biztosit a szoftverfolyamat leírására [3,11,17,22]:  

1. dinamikus nézőpont, amely a modell fázisait mutatja,  
2. statikus nézőpont, amely a végrehajtandó folyamattevékenységeket mutatja,  
3. gyakorlati perspektíva, amely jól hasznosítható szoftvergyakorlatokat javasol a 

fejlesztés folyamata alatt.  
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3.6. ábra. A RUP módszertan fázisai. 

A RUP folyamatmodell négy diszkrét fázist különít el a szoftverfolyamat során (3.6. 
ábra). A vízesésmodelltől eltérően, ahol a fázisok folyamat tevékenységeknek voltak 
megfeleltetve, a RUP fázisai sokkal közelebb állnak az üzleti vonatkozásokhoz, mint a 
technikaiakhoz. A RUP fázisai az alábbiak:  

1. Előkészítés. Az indítási fázis célja a rendszer üzleti vonatkozásainak tisztázása. 
Azonosítani kell a külső entitásokat, az embereket és rendszereket, melyek 
kapcsolatban lesznek majd a rendszerrel, és meg kell adni ezeket a kapcsolatokat. 
Ezek után el lehet dönteni, a rendszer kifejlesztése hoz-e nyereséget.  

2. Kidolgozás. A kidolgozás fázis célja a fejlesztési probléma megértése, a projektterv 
kifejlesztése, a fő kockázati tényezők azonosítása, valamint az architekturális 
keretrendszer biztosítása. Ennek a fázisnak a befejezése után rendelkezni fogunk a 
rendszerkövetelményeink modelljével, használati eset formájában, egy 
architekturális leírással, valamint a szoftver fejlesztési tervével.  

3. Megvalósítás. A megvalósítási fázis legfőképpen a rendszertervvel, a 
programozással és a teszteléssel foglalkozik. A rendszer különböző részei 
párhuzamosan fejleszthetők, majd ez alatt a fázis alatt integrálhatók. A fázis végén 
már rendelkezünk egy működő szoftverrendszerrel és a hozzá csatlakozó 
dokumentációval, amely készen áll, hogy leszállítsuk a felhasználónak.  

4. Átadás. A RUP átadás fázisa a kifejlesztett rendszer felhasználói környezetbe 
történő bevezetésével foglalkozik. Ez a legtöbb más általános folyamat esetén 
hiányzik. A fázis eredménye egy dokumentált szoftverendszer, mely megfelelően 
működik az üzemeltetési környezetében.  

A RUP az iteratív fejlesztést kétféleképpen is támogatja. Minden egyes fázis iteratív 
módon is végrehajtható, ahol az eredmények inkrementálisan állnak majd elő. Ezenfelül 
még az egész folyamat is inkrementálható.  

A RUP statikus nézete a fejlesztési folyamat tevékenységeit írja le. Ezeket 
munkafolyamatnak nevezi a RUP. Hat fő, és három támogató munkafolyamatot. Mivel a 
RUP az UML objektumorientált grafikus modellezőnyelvvel együtt került kifejlesztésre, 
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így a munkafolyamatok leírása UML modellekkel történik. A tervezési 
munkafolyamatok az alábbiak:  

1. Üzleti modellezés. Az üzleti folyamatokat használati esetekkel modellezi. 
2. Követelmények. A rendszerrel kapcsolatban álló aktorok azonosítása és a funkcionális 

rendszerkövetelmények modellezése használati esetekkel. 
3. Elemzés és tervezés. A dokumentált tervmodell létrehozása az architekturális, a 

komponens, az objektum és a szekvencia modellek felhasználásával. 
4. Implementálás. A rendszer komponensei implementálásra kerülnek, kialakul az 

alrendszer szerkezet. 
5. Tesztelés. A tesztelés iteratív folyamat, amely szorosan kapcsolódik az 

implementáláshoz. Az implementálást a rendszerteszt teszi teljessé. 
6. Bevezetés. A kész szoftvert átadják a felhasználóknak és telepítik a munkahelyeiken.  

A RUP támogató munkafolyamatok az alábbiak:  
1. Konfiguráció- és változtatáskezelés. Ez a támogató munkafolyamat kezeli a rendszer 

változtatásait. 
2. Projektmenedzsment. Ez a támogató munkafolyamat kezeli a rendszer fejlesztését. 
3. Környezet. Ez a munkafolyamat a szoftverfejlesztő csapat számára elérhető 

szoftvereszközökre vonatkozik. 
A fejlesztési folyamat egyes fázisai nincsenek külön munkafolyamatokhoz kötve, 

minden RUP munkafolyamat bármelyik fázisában lehet aktív folyamat. A fázisok korai 
szakaszában általában az üzleti modellezés és a követelmények munkafolyamatokra 
fordítják a legtöbb időt, és a kései szakaszokban inkább a tesztelésre és a bevezetésre 
kerül a hangsúly.  

A RUP gyakorlati perspektívája nagy figyelmet fordít a szoftvertervezés legjobb 
gyakorlatainak alkalmazására. Az alábbi legjobb gyakorlatok alkalmazását ajánlja:  

1. Fejlesszük a szoftvert iteratívan. Tervezzük meg a rendszer inkremenseit a 
követelményekhez rendelt felhasználói prioritások alapján, és a rendszer magas 
prioritású funkcióit fejlesszük ki először.  

2. Kezeljük a követelményeket. Egyértelműen dokumentáljuk a megrendelő 
követelményeit, és tartsuk mindig karban annak változásait. Elemezzük a 
változások rendszerre gyakorolt hatásait, mielőtt elfogadnánk azokat.  

3. Használjunk komponensalapú architektúrákat. A rendszert szervezzük komponensekbe.  
4. Modellezzük a szoftvert vizuálisan. Használjunk grafikus UML modelleket a szoftver 

statikus és dinamikus nézeteihez.  
5. Ellenőrizzük a szoftverminőséget. Bizonyosodjunk meg róla, hogy a szoftver megfelel 

a szervezeti minőségi előírásoknak.  
6. Ellenőrizzük a szoftverváltoztatásokat. Menedzseljük a szoftverváltoztatásokat 

változtatáskezelési eszközökkel és konfigurációkezelési eljárásokkal.  
A RUP nem feltétlenül a legalkalmasabb bármely típusú szoftver, de az általános 

folyamatleírások egy új generációjának tekinthető. A legfontosabb újítása a fejlesztési 
fázisok és a munkafolyamatok szétválasztása, valamint az, hogy a szoftver bevezetése a 
folyamat része. A fázisok dinamikusak, és iteratívak is lehetnek. A munkafolyamatok 
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statikusak és olyan tevékenységeket tartalmaznak, melyek nem az egyes fázisokhoz 
vannak hozzárendelve, hanem a teljes fejlesztési folyamaton keresztül felhasználhatók a 
szakaszok céljainak elérésére.  

4.5 Ellenőrző kérdések 

1. Milyen fejlesztések esetében javasolná a vízesésmodell használatát?  
2. Milyen fejlesztések esetében nem javasolná a vízesésmodell használatát? 
3. Sorolja fel a vízesésmodell gyakorlati alkalmazásának hátrányait! 
4. Mit jelent a követelmények validációja? 
5. Mivel foglalkozik szoftverfolyamat tervezési fázisa? 
6. Mi a rendszerteszt és átvételi teszt közötti különbség? 
7. Milyen célt szolgál a prototípusok fejlesztése az evolúciós fejlesztésben? 
8. Fejtse ki, hogy az evolúciós fejlesztéssel fejlesztett programokat gyakran miért 

nehezebb karbantartani! 
9. Milyen támogató munkafolyamatai vannak a RUP módszertannak? 
10. Hogyan valósul meg az iteratív fejlesztés a RUP módszertanban? 
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5  AGILIS SZOFTVERFEJLESZTÉS 

Ma a legtöbb vállalat globális, gyorsan változó környezetben működik. A szoftver 
része az üzleti műveletnek, így lényeges, hogy egy új szoftvert gyorsan kifejlesszenek. A 
szoftverrendszereknél így ma a legkritikusabb követelmény a gyors fejlesztés és üzembe 
helyezés [1,23].  

A hagyományos szoftverfejlesztési folyamatok, amelyek a követelmények teljes 
specifikációján, majd a rendszer tervezésén, elkészítésén és tesztelésén alapulnak nem 
alkalmazhatók gyors szoftverfejlesztésre. A követelmények változásával szükségessé 
válik a rendszerterv, illetve az implementáció átdolgozása és újratesztelése. Ennek 
következménye, hogy a fejlesztési műveletek gyakran hosszabb időt igényelnek, és a 
végleges szoftver is csak az eredetileg tervezettnél sokkal később kerül az ügyfélhez. 
Sokszor bár a végül szoftver elkészül, de addigra a körülmények megváltozása miatt 
gyakorlatilag használhatatlanná válik. Ennek következtében, különösen a vállalati 
rendszerek esetében, a fejlesztési folyamatok a gyors szoftverfejlesztésre és átadásra 
összpontosítanak.  

Az 1980-as években és az 1990-es évek elején volt egy nagyon széles körben elterjedt 
nézet, hogy a jobb minőségű szoftver előállításának legjobb módja a hagyományos 
fejlesztési módszerek alkalmazása, amelyet főleg nagy szoftverrendszerek kidolgozása 
esetében használtak. Ezek a fejlesztések jelentős mértékű többletmunkát igényelnek a 
rendszer átgondolásának, tervezésének és dokumentációjának fázisában. Amikor a 
komoly, terveken alapuló hagyományos fejlesztési módszereket kis és 
középvállalkozások rendszereinek fejlesztésekor alkalmazták, a megjelenő többletmunka 
olyan mértékű volt, hogy gyakran az határozta meg a szoftverfejlesztés folyamatának 
nagy részét. Több időt töltöttek azzal, hogy megtervezzék a rendszerfejlesztés megfelelő 
módját, mint magával a programfejlesztéssel és a teszteléssel.  

Ezzel az időigényes megközelítéssel való elégedetlenség oda vezetett, hogy 
szoftverfejlesztők egy része az 1990-es években új, agilis módszereket indítványozott. 
Ezek megengedték a fejlesztőcsapatnak, hogy magára a szoftverre koncentráljanak, nem 
pedig annak tervezésére és dokumentálására. Ezek az agilis módszerek egységesen a 
szoftverspecifikáció, a fejlesztés és az átadás iteratív megközelítésére alapoztak, és 
elsősorban arra szánták, hogy olyan vállalati alkalmazásfejlesztést támogassanak, 
amelyek esetében a rendszerkövetelmények gyakori változtatásokon esnek át a fejlesztési 
folyamat alatt. Ezeknek a módszereknek az a célja, hogy a működő szoftvert minél 
hamarabb átadhassák az ügyfélnek, aki ezt követően új és változtatott követelményeket 
javasolhat, amelyek egy későbbi iteráció folyamán bekerülhetnek a rendszerbe. 

  

 
4.1. ábra. Az Agilis Kiáltvány pontjai 
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Az Agilis fejlesztési módszertan egy módszertan család, és nem egy konkrét 
megközelítése a szoftverfejlesztésnek. 2001 februárjában a Utah állambeli Snowbird 
városában 17 szoftverfejlesztő szakember, az akkor „pehelysúlyú módszertanok” néven 
futó módszertanok jelentős képviselői, összeültek, hogy megbeszéljék, mi a közös a 
módszertanaikban. Megalkották az Agilis Kiáltványt, amit széles körben elfogadtak, mint 
az agilis fejlesztés meghatározását (4.1. ábra): 

A szoftverfejlesztés jobb módjait fedezzük fel azáltal, hogy csináljuk, és segítünk 
másoknak is csinálni. E munka során az alábbi értékeket valljuk: 

1. Egyének és interakcióik, szemben az eljárásokkal és eszközökkel 
2. Működő szoftver, szemben a teljeskörű dokumentációval  
3. Együttműködés az ügyféllel, szemben a szerződésről való alkudozással 
4. Változásokra való reagálás, szemben a terv követésével 

Ezek a kiáltványpontok azt jelentik, hogy az egyes pontok jobb oldalán szereplő 
értékek is fontosak, de a bal oldalon lévők fontosabbak. Részletesebben kifejtve a 
kiáltványpontokat az agilis szoftverfejlesztés értékei az alábbi módon fogalmazhatók 
meg: 

− Egyének és interakcióik, szemben az eljárásokkal és eszközökkel. Az agilis 
fejlesztésben fontos az önszerveződés és motiváltság, továbbá a szorosabb kapcsolat a 
munkatársak között, pl. közös helyiségben való munkavégzés, párban végzett munka 
stb. 

− Működő szoftver, szemben a teljeskörű dokumentációval. A működő szoftverek 
verziók bemutatása a megrendelőnek fontosabb és hasznosabb, mint dokumentumok 
bemutatása a találkozókon  

− Együttműködés az ügyféllel, szemben a szerződésről való alkudozással. A 
követelményeket nem szabad teljeskörűen begyűjteni a fejlesztési folyamat kezdetén, 
helyette a megrendelő folyamatos bevonása szükséges a fejlesztési folyamatba 

− Változásokra való reagálás, szemben a terv követésével. Az agilis fejlesztés a 
változásokra adott gyors válaszokra és folyamatos fejlesztésre fókuszál 

Az Agilis Kiáltvány pontjainak megfelelően az agilis fejlesztés 12 alapelvet rögzít: 
1. Hasznos szoftvertermékek gyors, folyamatos szállításából fakadóan elégedett 

megrendelők. 
2. A követelményekben még a késői változásoknak is örülnek. 
3. Működő szoftver szállítása gyakran (inkább hetes, mint havi periódusban). 
4. Az előrehaladás mércéje a működő szoftver. 
5. Fenntartható, gyors fejlesztés. 
6. Szoros, napi kommunikáció a fejlesztők és a megrendelő között. 
7. Személyes kapcsolattartás a munkatársak között. 
8. A projekteket motivált, megbízható munkatársak vezetik. 
9. Folyamatos figyelem kíséri a műszaki színvonalat és a tervet. 
10. Egyszerűség. 
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11. Önszerveződő csapatmunka. 
12. A változó körülményekhez való gyors alkalmazkodás. 

Az Agilis módszertanokat a „terv-vezérelt” vagy „fegyelmezett” módszertanok 
ellentétének szokták nevezni. Ez nem jelenti azt, hogy az Agilis módszertanok 
tervezetlenek vagy fegyelmezetlenek lennének. Szerencsésebb megkülönböztetés inkább, 
hogy ha adaptív és kiszámítható módszertanoknak tekintjük őket.  

Az adaptív módszertanok arra fókuszálnak, hogy a gyakran változó követelményekhez 
tudjanak alkalmazkodni. Ha egy projektben megváltoznak az igények, akkor egy 
adaptívan működő csapat képes alkalmazkodni a változásokhoz.  

A tervvezérelt módszertanok arra fókuszálnak, hogy minél részletesebben 
megtervezzék a jövőt. Egy kiszámítható csapat pontosan meg tudja mondani bármelyik 
pillanatban, hogy mikor milyen feladatok és jellemzők lesznek készen a projektben. A 
prediktív csapatok nehezen váltanak irányt. A terv általában az eredetileg meghatározott 
cél elérésére van optimalizálva, és az irányváltoztatás könnyen azzal a következménnyel 
járhat, hogy az elkészült munkát el kell dobni, és újrakezdeni. A tervvezérelt csapatok 
gyakran változáskezelő bizottságot állítanak, hogy biztosítsák, hogy csak a 
legszükségesebb változások érintsék a projektet. 

Egy adaptív módszertant képviselő csapat, amely rövid, maximum néhány hetes 
fejlesztési ciklusokban dolgozik, nehezen tudja megmondani, hogy mi fog történni vagy, 
hogy mi lesz a pontos feladata a jövőben. Minél távolabbi pontról van szó a jövőben, 
annál bizonytalanabb lesz az adaptív módszertan elképzelése arról, hogy mi is fog akkor 
történni. Egy adaptív csapat viszont pontosan meg tudja mondani, milyen fejlesztési 
feladatokat fognak végrehajtani a jövő héten. A legtöbb agilis módszertan egyetért az 
iteratív fejlesztéssel abban, hogy a szoftvert rövid időközönként ki kell adni. Az agilis 
fejlesztésben azonban ez a rövid időköz inkább hetekben mérhető, mintsem hónapokban. 
A legtöbb agilis módszertan továbbá szigorú időkeretként tekinti ezt az időközt, és nem 
pedig tervezett célként. Az időkeret azt jelenti, hogy a határidő kőbe van vésve, és nem 
változhat. Ha a csapat kicsúszik a határidőből, akkor a feladatot nem sikerült megoldani, 
és vagy vissza kell vonni, vagy új feladatot csinálni belőle.  

Az agilis technikáknak legkevésbé a vízesés-modellel vannak közös vonásai. A 
vízesés modell a legkiszámíthatóbb modell, olyan lépésekből áll, amelyek szigorúan 
egymás után következnek: követelmények kigyűjtése, elemzés, tervezés, kódolás, 
tesztelés. A projekt haladását a fejlesztési fázisok befejezésével létrejövő 
dokumentumokkal mérik: követelmény specifikáció, terv dokumentumok, teszttervek, 
kódellenőrzési jegyzőkönyvek stb. A vízesés modell néha azon csúszik meg, hogy a 
ciklus végén komoly integrálási és tesztelési problémák jelentkeznek, és ez a munka 
eltarthat néhány hónapig vagy évig is. Ez gyakran okozza a projekt bukását. Az agilis 
módszertanok ellenben teljesen integrált és tesztelt programokat eredményeznek, de 
mindig csak egy lépést tesznek előre, hétről hétre. A hangsúly általában egy elnagyolt, de 
működő rendszer korai kifejlesztésén van, amit aztán tovább finomítanak. 
Vannak olyan agilis módszertanok is, amelyek a vízesés-modellt használják, de 
kicsinyítve, minden kis lépésben a teljes lépéssorozatot végrehajtva. Más módszertanok, 
például az Extrém Programozás, egyszerre több dologgal is haladnak. (Ez túl bő!!!!!!!!) 

Sokan használják a partizán vagy „cowboy” kódolás nevű módszert is. A „cowboy” 
kódolás lényege, hogy nincs semmiféle módszer meghatározva, mindenki azt csinálja, 
amit jónak lát. Tervszerűtlen, nincsenek kiértékelési és minőségbiztosítási ciklusok. Az 
agilis módszertanok gyakori újratervezése, szemtől-szembe kommunikációja, és 
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viszonylag laza dokumentumkezelése miatt sokan azt hiszik, hogy ez is „cowboy” 
kódolás. Az agilis csapatok azonban nagyon is használják a maguk jól meghatározott, 
gyakran fegyelmezett módszertanát, tehát éles különbség van az agilis módszertanok által 
véghezvitt kódolás és a „cowboy” kódolás között. 

Sok kritika olvasható az agilis módszertanokról, aminek részben az az oka, hogy ezek 
többségükben még nem kiforrott, lezárt módszertanok. Ahhoz, hogy egy szervezet az 
agilis módszertan által végezze a tevékenységét a következő feltételeknek kell teljesülni: 

− Kevesebb, de gyakorlottabb és nagyobb szakértelemmel rendelkező fejlesztő 
munkatársak alkalmazása. 

− A szervezet támogatja a folyamatos párbeszédet a fejlesztők és a megrendelők 
között. 

− A szervezet megbízik a fejlesztőkben és elfogadja azok döntéseit. 

− A munkakörnyezet lehetővé teszi a fejlesztők közötti gyors, hatékony 
kommunikációt. 

A fentieknek megfelelően nem javasolt az agilis módszertan alkalmazása olyan 
szervezetek illetve fejlesztési projektek esetében ahol: 

− A fejlesztések kritikus vagy életfontosságú fejlesztések. 

− A fejlesztési tevékenységek több helyszínen, szétosztva történnek. 

− A szervezet irányítása, vezetése túlságosan parancsosztó jellegű. 

− Nagy projektméret. 
Ellenben az agilis módszertan alkalmazása javasolt a következő esetekben: 

− A fejlesztés alacsony kritikussági fokkal rendelkezik. 

− A szervezetnél tapasztalt, összeszokott fejlesztőmérnökök dolgoznak. 

− A fejlesztésekben gyakran változó követelmények merülnek fel. 

− A fejlesztést kis projektmérettel is el lehet végezni. 
Az agilis szoftverfejlesztési folyamatok segítségével gyorsan fejleszthetünk 

szoftvereket. Az agilis folyamatok általában iteratív folyamatok, ahol a specifikáció, a 
tervezés, a fejlesztés és a tesztelés átfedi egymást. A szoftvert nem egy teljes egységként 
fejlesztik, hanem lépésenként, kisebb részenként, és minden lépés magában foglalja a 
rendszer bővülését egy további funkcióval. Habár a gyors szoftverfejlesztésnek sok 
megközelítése létezik, néhány közös, alapvető jellemző mindegyiknél fellelhető:  

1. A specifikáció, a tervezés és az implementálás folyamata konkurens módon zajlik. 
A felhasználói elvárások leírása csak a rendszer legfontosabb jellemzőit határozza 
meg. Ezért nincs részletes rendszer-specifikáció, a tervezési dokumentáció 
minimális vagy a rendszert implementáló programozási környezet által 
automatikusan generált.  

2. A rendszert kis egységenként fejlesztik. A megrendelők és a rendszer többi 
érintettje részt vesznek minden lépés specifikációjában és az eredmény 
kiértékelésében. Indítványozhatnak változtatásokat a szoftverben, valamint új 
követelményeket fogalmazhatnak meg, amelyeket a rendszer egy későbbi 
fejlesztési lépésében kellene megvalósítani.  
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3. A rendszer felhasználói felülete gyakran egy beépített fejlesztői környezet 
használatával, egy GUI szerkesztővel készül el, amely lehetőséget biztosít az 
interfész gyors elkészítésére rajzolással és a vezérlő ikonok elhelyezésével.  

Az inkrementális fejlesztés (4.2. ábra) maga után vonja, hogy a fejlesztés és az átadás 
lépésenként történjen, nem pedig egyetlen nagy csomagban. Minden egyes lépés a 
szoftver egy nagyobb funkcióval rendelkező új verzióját eredményezi. Az inkrementális 
megközelítés használatának két legfőbb előnye a szoftverfejlesztésben a következő:  

1. Az ügyfélszolgáltatások gyorsított átadása. A rendszer korai verziói, inkremensei 
tartalmazhatják a leglényegesebb funkcionalitásokat, így a megrendelő már a 
fejlesztés korai szakaszában is tudja használni a fő szoftverfunkciókat és akár 
hasznot tud belőle húzni. Az ügyfelek láthatják az elvárásaik gyakorlati 
megvalósítását, és megfogalmazhatnak változtatásokat is, amelyeket majd a 
rendszer későbbi kiadásában beépítenek.  

2. Felhasználói elvárások a rendszerrel szemben. A megrendelőt és felhasználókat be kell 
vonni az inkrementális fejlesztés folyamatába, hogy visszajelzéseket adjanak a 
fejlesztőcsapatnak az előző lépés után átadott rendszerről.  

 
4.2. ábra. Az inkrementális fejlesztési folyamat 

Az inkrementális fejlesztés megközelítés bevezetése sok nehézséget okozhat, azoknál 
a nagyvállalatoknál, amelyek meglehetősen szigorú és merev eljárásokat alkalmaznak, és 
olyan szervezeteknél, ahol a szoftverfejlesztési feladatokkal legtöbbször külső 
vállalkozásokat bíznak meg. Az iteratív fejlesztés és az inkrementális átadás legfőbb 
nehézségei a következők:  

1. Kezelési problémák. A nagy rendszerek számára kialakított szoftverfolyamatok 
szabványos részeredményeket generálnak, hogy felmérhessük a projekt állapotát. 
Az inkrementálisan fejlesztett rendszerek esetében a gyakori változások miatt túl 
sok rendszerdokumentáció keletkezik, amely költséges. Továbbá a 
menedzsereknek problémát okozhat az új technológiák alkalmazása és 
munkatársak hiányos szakértelme.  

2. Szerződésbeli problémák. A hagyományos megbízási szerződés, amelyet az ügyfél és 
a szoftverfejlesztő köt, a rendszer specifikáción alapszik. Az iteratív fejlesztésben 
azonban a teljes specifikáció csak a fejlesztési folyamat végén lesz ismert, így 
nehéz a megbízási szerződést megfelelő formában létrehozni.  

3. Validációs problémák. Egy független V & V csapat már a specifikáció elérhetőségét 

38 
 



követően elkezdhet dolgozni és teszteket előkészíteni a rendszer 
implementálásával párhuzamosan. Azonban az iteratív fejlesztési folyamatok 
átfedésben dolgoznak a specifikáción és a fejlesztésen. Ennél fogva az 
inkrementálisan fejlesztett rendszerek független validációja nehezen kivitelezhető.  

4. Karbantartási problémák. A folyamatos változtatások bármilyen szoftverrendszer 
struktúráját elronthatják. A kód refaktoring az egyik módja annak, hogy a kód 
minőségét javítsuk és az által a problémát redukáljuk.  

Számos olyan rendszer létezik, amelyek esetében az inkrementális fejlesztés és átadás 
nem a legjobb megközelítés. Ezek általában a nagy és komplex rendszerek fejlesztése, 
amelyek esetében a fejlesztésen több, más-más helyen lévő csapat dolgozik, meggátolva 
a szükséges kommunikációt, vagy néhány beágyazott rendszer, amelyeknél a szoftver 
erősen függ a hardverfejlesztéstől, és néhány kritikus rendszer, amelyek esetében minden 
követelményt ismerni és elemezni kell, hogy átvizsgáljuk a rendszert olyan 
kölcsönhatások után kutatva, amelyek veszélyeztethetik a rendszer biztonságát.  

A következőkben olyan ismert agilis módszertanokat tekintünk át, mint az Extrém 
Programozás, a Scrum és a Feature Driven Development, a Crystal stb. Annak ellenére, 
hogy ezek az agilis módszerek mind az inkrementális fejlesztés és átadás fogalmán 
alapulnak, különböző folyamatokat ajánlanak ennek eléréséhez. Mindamellett van néhány 
közös alapelvük, és ennek következtében sok hasonlóság is van közöttük.  

5.1  Extrém programozás 

Az extrém programozás (XP) talán a legismertebb és legszélesebb körben használt 
agilis módszer. A nevet Beck [16] adta, mert a megközelítés úgy fejlődött ki, hogy 
elismert gyakorlati alkalmazásokat erőltetett, mint például az iteratív fejlesztés és az 
ügyfél "extrém" részvételének használata [1,20].  

A hagyományos rendszerfejlesztési módszertanokban, a rendszerrel szemben 
támasztott követelmények adottak a projekt elején, és gyakran nem is változnak meg. Ez 
azzal jár, hogy minél később kell változtatni a követelményeken, ami pedig 
szoftverfejlesztési projektekben a legvégén sem szokatlan, annál magasabbak lesznek a 
költségek. 

Az XP arra törekszik, hogy ezeket a költségeket csökkentse azáltal, hogy más elveket, 
és gyakorlatot vezet be. Egy XP-t használó rendszerfejlesztési projekt sokkal 
rugalmasabb lesz a váratlanul bekövetkező változásokkal szemben. Az XP módszertana a 
következő alapvető értékek köré épül: 

− Kommunikáció 

− Egyszerűség 

− Visszajelzés 

− Bátorság 

− Tisztelet 
Kommunikáció 

Az egyik alapvető fontosságú feladat a szoftverrendszer készítése során, hogy a 
fejlesztők tudják, hogy mi lesz a fejlesztési projektben elvégzendő feladatuk. A 
hagyományos módszertanok során ez főként dokumentumok gyártásával történt meg. Az 
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XP módszertan egyik fő célkitűzése, hogy a fejlesztőcsapat minél gyorsabban szerezze 
meg a munkájához szükséges tudást és információkat. A cél az, hogy minden fejlesztő 
ugyanúgy lássa a rendszert, ahogy a majdani felhasználók is látni fogják. Ezért az XP 
előtérbe helyezi az egyszerű terveket, a majdani felhasználók, a megrendelők és a 
fejlesztők együttműködését, a gyakori szóbeli kommunikációt, és a visszajelzéseket. Ezt 
kielégítve a megrendelő a fejlesztőcsapat tagja is lehet akár napi, teljes munkaidőben. 
Egyszerűség 

Az XP azt a megközelítést támogatja, hogy a programfejlesztést a lehető 
legegyszerűbben kezdjük el, és folyamatosan dolgozzuk át a programot, hogy egyre jobb 
és jobb legyen. A különbség e megközelítés, és a hagyományos megközelítések között, 
hogy a mai követelményeknek megfelelő programot tervezünk és írunk, nem pedig a 
jövőbeli igényeknek megfelelőt. Az XP ellenzői ezt hátrányként fogják fel, mondván, 
hogy így megeshet, hogy a következő hónapban több munkába fog kerülni átdolgozni a 
rendszert, ha nem készültünk fel előre új követelményekre. Az egyszerűség elve viszont 
pontosan azt mondja, hogy a program túlbonyolódhat, ha tele lesz olyan funkciókkal, 
amelyekről már rég mindenki elfelejtette, hogy mire való, és a bonyolultság okozta 
többletmunka sokszorosan meg fogja haladni a folyamatos átdolgozás által generált 
munkát. Az egyszerűség megkönnyíti és elősegíti a kommunikációt, mert egy egyszerű 
tervet és a hozzátartozó egyszerű kódot a csapat minden programozója könnyen megért. 
Visszacsatolás 

Az XP módszertanban a visszacsatolás a fejlesztés több területére is vonatkozik: 

− Visszajelzés a rendszertől. a részegység tesztek készítésével a programozók közvetlen 
visszajelzést kapnak arról, hogy milyen állapotban van a rendszer egy-egy módosítás 
után. 

− Visszajelzés az ügyféltől. a funkcionális teszteket a programozók együtt készítik az 
ügyféllel, így mindketten konkrét visszajelzést kapnak arról, hogy milyen állapotban 
van a rendszer funkcionalitása. Ilyenfajta közös tesztelést 2-3 hetente célszerű 
végezni, így az ügyfélnek megvan a lehetősége a fejlesztés irányítására. 

− Visszajelzés a fejlesztőktől. amikor az ügyfél új igényekkel áll elő, a fejlesztőcsapat 
rögtön tud rá reagálni, és visszajelzést tud adni, hogy mennyi ideig fog tartani a 
fejlesztés, és mennyibe fog kerülni. 

Bátorság 
Az XP módszertanában mindig a mai igények kielégítésére kell a programot tervezni 

és megírni. Ez az erőfeszítés azért szükséges, hogy ne bonyolódjunk bele a tervezésbe, és 
nehezítsük meg saját magunk számára a hosszú távú munkát. Bátorság kell ahhoz, hogy 
ne ijedjünk meg attól, hogy a kódot folyton át kell dolgozni. Az átdolgozás azt jelenti, 
hogy átnézzük a kódot, és olyan változtatásokat eszközölünk rajta, amik egyszerűbbé és 
átláthatóbbá teszik. Bátorság kell továbbá ahhoz is, hogy eldobjunk egy már megírt 
kódot.  
Tisztelet 

Az XP-ben a tiszteletnek többféle aspektusa van. Tiszteljük emberileg a 
fejlesztőcsapat tagjait. Tiszteljük őket azáltal is, hogy olyan minőségű munkát adunk ki a 
kezünkből, amely nem hátráltatja a többiek munkáját.  

Az extrém programozásban minden követelményt forgatókönyvként állítanak össze, 
amely közvetlenül feladatok egy soraként kerül implementálásra. A programozók 
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párokban dolgoznak és minden feladatra teszteket készítenek, még mielőtt a kódot 
megírnák. Minden tesztnek sikeresen le kell futnia, mielőtt az új kódot elhelyeznék a 
rendszerben. A rendszer kiadásai között csak kis idő telik el. A 4.3. ábra az XP 
folyamatát mutatja be, amint a fejlesztés alatt álló rendszer egy új inkremensét állítja elő.  

 
4.3. ábra. Az extrém programozás kiadási ciklusa 

Az extrém programozásban alkalmazott gyakorlatokról a 4.1. táblázat nyújt 
összefoglalást.  

4.1. táblázat. Extrém programozási gyakorlatok. 

Fogalom Definíció 

Inkrementális tervezés A követelményeket történetkártyákra jegyzik, a történeteknek egy 
kiadásba történő bekerülése a rendelkezésre álló időtől és a relatív 
prioritásuktól függ. A fejlesztők ezeket a történeteket fejlesztési 
feladatokra osztják.  

Kisméretű kiadások  Azokat a funkcionalitásokat fejlesztik először, amelyek minimálisak, 
hasznosak és üzleti hasznot hozhatnak. A rendszer kiadásai gyakoriak, 
és lépésenként adnak új funkcionalitásokat a legelső kiadáshoz.  

Egyszerű tervezés  Az egyszerű tervezés megvalósítja a követelményekben leírtakat, de 
nem többet.  

Fejlesztés előrehozott 
teszteléssel  

Automatikus, egységes tesztrendszert használnak, hogy teszteket írjanak 
egy új funkcionalitás ellenőrzésére, még mielőtt az implementálásra 
kerülne.  

Újraírás, átdolgozás Minden fejlesztővel szemben elvárás, hogy folyamatosan tökéletesítse a 
kódot, amint arra lehetőséget lát. Ez egyszerűen kezelhetővé teszi a 
kódot.  

Páros programozás  A fejlesztők párokban dolgoznak, egymás munkáját ellenőrzik, és 
biztosítják a támogatást, hogy mindig jó munkát végezzenek.  

Közös tulajdonjog A fejlesztőpárok a rendszer minden területén dolgoznak, ezért nincsenek 
fejlesztési szakterületek, és a fejlesztők közösen birtokolják az egész 
kódot. Bárki bármit megváltoztathat.  

Folyamatos 
integrálás  

Amint egy feladat elkészül, azt beintegrálják a teljes rendszerbe. Minden 
ilyen integrálás után a rendszernek az összes egységteszten meg kell 
felelnie.  

Fenntartható iram  A sok túlóra nem megfelelő, mert ez gyakran ronthatja a kód 
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minőségét és a középtávú termelékenységet.  

Helyszíni ügyfél A rendszer végfelhasználója egy képviselőjének (az ügyfél) teljes 
munkaidőben az XP csapat rendelkezésére kell állnia. Ezért az extrém 
programozási folyamatban az ügyfél a fejlesztőcsapat tagja, és felelős 
azért, hogy a csapatot ellássa az implementációhoz szükséges 
rendszerkövetelményekkel.  

 
Az XP folyamatban az ügyfél fontos szerepet játszik a rendszerkövetelmények 

specifikációjában és azok prioritásának meghatározásában. A rendszer megrendelője a 
fejlesztőcsapat tagjaként megbeszéli a forgatókönyvet a csapat többi tagjával. Közösen 
kifejlesztenek egy történetkártyát, ami magában foglalja az ügyfél kéréseit. A 
fejlesztőcsapat ezután megpróbálja implementálni a forgatókönyvet a szoftver egy 
jövőbeli kiadásában. 

Amikor a történetkártyák elkészültek, a fejlesztőcsapat ezt feladatokra bontja, és 
megbecsüli az implementáláshoz szükséges időt és erőforrásokat. Az ügyfél ezután 
rangsorolja az implementálandó történeteket, kiválasztva azokat, amelyek azonnal 
felhasználhatók üzleti célok támogatására.  

Az extrém programozás az iteratív fejlesztés extrém megközelítését használja. 
Naponta többször is megjelenhet a szoftver egy új verziója, de az inkremensek nagyjából 
kéthetente kerülnek csak az ügyfélhez. Amikor a fejlesztő létrehozza a rendszer 
következő verzióját, minden létező automatizált teszten végig kell futtatnia, beleértve az 
új funkcionalitásokhoz készült teszteket is. Az új verziót pedig csak akkor lehet 
elfogadni, ha minden teszt sikeresen lefutott.  

5.1.1  Tesztelés az XP-ben 

Az iteratív fejlesztés esetén nincs rendszer-specifikáció, amit egy külső tesztelő 
használhatna a rendszer tesztjeinek fejlesztéséhez. Ezért az iteratív fejlesztés különböző 
megközelítése csak informális tesztelési folyamatokat használnak. A teszteléssel és a 
rendszer validálásával kapcsolatos problémák elkerülésére az XP nagyobb hangsúlyt 
fektet a tesztelés folyamatára, mint a többi agilis módszer. Az XP-ben történő tesztelés  
fő jellemzői a következők:  

1. Előrehozott teszteléssel történő fejlesztés. 
2. Inkrementális tesztfejlesztés a forgatókönyvek alapján. 
3. Felhasználók bevonása a tesztek fejlesztésébe és a validálásba. 
4. Automatizált tesztelő eszközök használata.  

Az előrehozott teszteléssel történő fejlesztés az XP egyik legfontosabb eleme. Az előre 
elkészített tesztek meghatározzák a viselkedési specifikációt a fejlesztendő funkcionalitás 
számára. Az XP-ben a felhasználói követelmények forgatókönyvekként vagy 
történetekként jelennek meg, és a felhasználó rangsorolja ezeket a fejlesztéshez. Az 
ügyfél szerepe a tesztelési folyamatban az, hogy a történetekhez segítsen elfogadási 
teszteket fejleszteni, amelyeket a rendszer következő kiadásában implementálni kell. Az 
elfogadási tesztelés az a folyamat, amikor a rendszert az ügyfél adataival ellenőrizzük, 
hogy megfelel-e az ügyfél valódi elvárásainak.  

Az XP módszertanban a teszteket hamarabb megírjuk, mint a kódot. A tesztet, mint 
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futtatható komponenst előbb írjuk meg, mint ahogy a feladatot implementálnánk. Amint a 
szoftver implementációja kész, rögtön futtatható rajta a teszt. Ennek a tesztelő 
komponensnek ellenőriznie kell, hogy a végeredmény megfelel-e a kimenet 
specifikációjának.  

Az automatikus teszteszköz egy olyan rendszer, ami elküldi ezeket az automatikus 
teszteket végrehajtásra.  

Az előrehozott teszteléssel történő fejlesztés esetében mindig vannak olyan 
előkészített tesztek, amelyek gyorsan és könnyedén futtathatók. Ez azt jelenti, hogy 
ahányszor egy új funkcionalitás kerül a rendszerbe, a tesztek már le is futtathatók rajta, és 
rögtön előjönnek azok a problémák, amelyeket az új kód okozott.  

5.1.2  Páros programozás 

Az XP módszertanban az egyik legfontosabb gyakorlati alkalmazás az, hogy a 
programozók párban dolgoznak a szoftverfejlesztés alatt. A munkatársak együtt 
dolgoznak egy közös munkaállomás mellett. A fejlesztés nem mindig vonja magával, 
hogy ugyanazok a párok dolgozzanak együtt. Az alapötlet a párok dinamikus választása, 
így a fejlesztési folyamat során a csapat minden tagja dolgozik párban a többi taggal. A 
párban való programozásnak a következő előnyei vannak:  

− Támogatja a fejlesztendő rendszerre vonatkozó közös tulajdonlást és 
felelősségtudatot. 

− Jobb kódminőséget eredményez, mert a kódot legalább két ember átnézi, amely 
nagyon eredményes lehet a szoftverhibák nagy százalékának a felderítésében. 

− Megnövekedett fegyelemérzet 

− Rugalmas munkafolyamatok, megszakítástűrés 

− Több tervező, a párok cserélődhetnek 

− Élvezetesebb munka egyes programozók számára 

− Mentorszellem, tudás és tapasztalatterjesztés 

− A munkatársak gyorsabban megismerik egymást 

− Kevesebb megszakítás 

− Feleannyi munkaállomás 

5.2  Scrum 

A Scrum a szoftverfejlesztés egy inkrementális, iteratív módszere, amit gyakran 
használnak az agilis szoftverfejlesztés eszközeként. A Scrum egy a rögbiből átvett 
szakkifejezés, jelentése: viaskodik, összecsap, dulakodik [19]. 

1986-ban Hirotaka Takeuchi és Ikujiro Nonaka írtak le egy módszert, amely nagyban 
felgyorsítja és flexibilisebbé teszi új termékek fejlesztését. A tradicionális vízesés 
módszert, amelyben az egymást sorban követő fejlesztési fázisokat más-más 
szakembercsapat kezeli, a váltófutáshoz hasonlítják, ahol egyszerre csak egy ember fut, 
és a futók egymásnak adják a stafétát. Az új módszert, amiben a fázisok erősen 
átlapolódnak, és a különböző területeket képviselő szakemberek egy kis csoportja végig, 
minden fázisban együtt dolgozik, a rögbihez hasonlítják, ahol egyszerre az egész csapat 
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fut, és egymás között passzolgatják a labdát.  
A Scrum fejlesztési módszertant nagyfokú adaptivitás jellemzi, főbb jellemzőit az 
alábbiakban foglalhatjuk össze:  

− A megrendelő a fejlesztő csapat részévé válik. 

− Gyakoriak a köztes szállítások működő funkcionalitással, a fejlesztés 
inkrementális. 

− A köztes állapotokat is validálják és ellenőrzik, hogy ne csak a végén derüljenek 
ki a problémák, legyen idő kijavítani őket. 

− Gyakori a kockázatelemzés a fejlesztőcsapat részéről. Napi státuszmegbeszélést 
tartanak, ahol mindenkit megkérdeznek, hogy: 

− Mit csinált tegnap óta. 

− Mit tervez holnapra. 

− Vannak-e problémái, amik meggátolják a célja elérésében. 

− Átlátható tervezés és modularizáció, azaz lássa mindenki, hogy ki miért felel és 
milyen határidővel. 

− Gyakori találkozók, amelyeken figyelemmel kísérik az előrehaladást. 

− Semmilyen problémát nem söpörnek a szőnyeg alá. Mindenkit meghallgatnak, 
aki felismer és ismertet egy váratlan problémát. 

− A munkahely és a munkaidő legyen hatékony. A több munkaóra nem feltétlenül 
vezet több eredményre. 

A Scrum egy keretrendszer, amely magában foglal bizonyos tevékenységeket és 
meghatározott szerepeket. A Scrum főbb szerepkörei:  

− Scrum Master, aki a szoftverfejlesztési folyamatot felügyeli és munkája hasonlít a 
projektmenedzseréhez. 

− Product Owner, aki a projektben érdekelt döntéshozókat képviseli. 

− Team, amely a nagyjából 7 főből áll és lefedi az összes munkafolyamatot. 
Minden „futam” (sprint) során - amely 2 és 4 hét közötti időtartamot jelent - a csapat 

egy működő szoftveregységet hoz létre. A futam során megvalósítandó funkciók (Sprint 
Backlog) a termék teendőlistájából (Product Backlog) kerülnek ki, ami az elvégzendő 
munka magas szintű követelményeiből álló, fontossági sorrendbe állított listája (4.4. 
ábra). Hogy a futam során a lista melyik elemei kerülnek megvalósításra, azt a futam 
elején tartott „futamtervező” megbeszélés során választják ki. A megbeszélés során a 
„Product Owner” közli a csapattal, hogy a teendők listájából melyek azok, amiket 
leghamarabb akar, hogy elkészüljenek. Ezután a csapat eldönti, hogy ezek közül melyek 
azok, amelyeket a következő futam során meg tud valósítani, és ezek megvalósítására 
ígéretet tesz. A futam folyamán a „futam teendőlistáját” nem lehet megváltoztatni, a 
futam során elvégzett tevékenységek rögzítettek. Amint a futam a végéhez ért, a csapat 
bemutatja az elkészült funkciókat (demo). 
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4.4. ábra. A Scrum futam. 

Az önszerveződő csapatok kialakulásának elősegítése végett a scrum arra ösztönöz, 
hogy a projekt résztvevői egy helyen dolgozzanak és szóban kommunikáljanak 
egymással. 

A Scrum egyik legfontosabb alapelve az, hogy felismeri és elfogadja, hogy a 
megrendelő a fejlesztés során meggondolhatja magát a követelményekkel kapcsolatban, 
és a váratlan változások nem kezelhetők könnyen a hagyományos, előzetes tervezési 
fázison alapuló hagyományos szoftverfejlesztési módszertanokkal. Ezért a Scrum 
gyakorlati megközelítést választ, és elfogadja, hogy nincs lehetőség a probléma teljes 
megértésére és definiálására. Inkább azt próbálja maximálisan elősegíteni, hogy a csapat 
gyorsan meg tudja valósítani a funkciókat és gyorsan tudjon reagálni a változó 
követelményekre. 

5.2.1  Scrum szerepek 

− Terméktulajdonos. A megrendelőt képviseli. Biztosítja, hogy a csapat az üzleti 
szempontból fontos dolgokkal foglalkozzon. A termék-teendőlistát bővíti a 
megrendelő szempontjából megfogalmazott bejegyzésekkel, amelyeket 
prioritással is ellát. 

− Scrum Master. Az elsődleges feladata hogy elhárítsa az akadályokat, amelyek 
gátolják a csapatot abban, hogy a futam célját megvalósítsa. A Scrum Master nem 
a csapat vezetője, (a csapat önszerveződő), hanem a csapat és a zavaró tényezők 
közötti lökhárító. Ügyel arra, hogy a Scrum folyamatot megfelelően alkalmazzák. 
Ő tartatja be a Scrum szabályait. Kulcsfontosságú feladatának számít a csapat 
védelme és annak biztosítása, hogy a csapat az elvégzendő feladatokra 
koncentráljon. 

− Csapat. A csapat azért felelős hogy a termék elkészüljön. Általában 5-9 főből áll. 
A csapattagok különféle képességei lehetővé teszik, hogy a feladatot közösen 
megoldják (fejlesztő, tervező, tesztelő stb.) 

5.2.2  Napi Scrum megbeszélés 
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A futam során naponta tartott megbeszélés. Napi Scrum-nak vagy álló megbeszélésnek 
hívják, és a következők vonatkoznak rá: 

− Mindig pontosan kezdődik. A későn érkezőkre gyakran (a csapat által 
meghatározott) büntetést szabnak (fekvőtámasz, pénz, gumicsirke nyakban való 
viselése...) A Scrum-nak nem szerves része a munkatársak megalázása, semmi 
nem írja elő büntetés alkalmazását, a pontos kezdés ugyanakkor a munka 
hatékonyságát pozitívan befolyásoló tényező. 

− Bárki részt vehet, de csak a „disznók” beszélhetnek. 

− A megbeszélés ideje 15 vagy 20 percre korlátozott, a csapat méretétől függően. 

− A résztvevők általában állnak a megbeszélés során (ez elősegíti, hogy a 
megbeszélés ne húzódjon el). 

− Az egyszerűség kedvéért minden nap ugyanazon a helyen és ugyanabban az 
időpontban tartják. 

A megbeszélés során minden résztvevő ugyanazokat a kérdéseket válaszolja meg: 

− Mi az, amit a tegnapi megbeszélés óta csináltam? 

− Mi az, amit a mai nap tervezek csinálni? 

− Vannak-e akadályok, amik gátolnak a cél elérésében? (Az akadályok elhárítása a 
Scrum Master feladata.) 

A napi megbeszélés célja, hogy a csapat tagjai összehangolják tevékenységüket. Az 
időpontra nincs szabály, lehet napindító megbeszélésként tartani, ez a notóriusan késő 
tagokra tekintettel nem feltétlenül szerencsés. Népszerű időpont a státuszmegbeszélésre 
az ebéd utáni időszak. Az emberek gyakran elpillednek az ebédtől, tehát egy élénk álló 
meeting felfrissítheti őket, vélik egyes Scrum szakértők. Fontos szempont, hogy 
mindenki dolgozott már ebéd előtt, ezért az emberek nem a privát dolgaikon 
gondolkoznak éppen, hanem a munkájukon. Számos egyéb szempont befolyásolhatja az 
időpont kiválasztását. 

5.2.3  Futamtervező megbeszélés (Sprint planning) 

Minden futam előtt futamtervező megbeszélést tartanak, amelynek céljai az alábbiak: 

− Elvégzendő feladatok kijelölése a termék teendőlistájáról (product backlog) a 
terméktulajdonos közreműködésével. 

− Futam teendőlistájának előkészítése, amely a teljes csapat figyelembevételével 
részletezi az egyes részfeladatok időszükségleteit. 

− Annak meghatározása és kommunikálása, hogy mennyi feladat elvégzése várható 
el az aktuális futam során. 

4 hetes futam esetén maximum 8 óra hosszúságú, rövidebb futam esetén ez az 
esemény is rövidebb. A futam végén két megbeszélést tartanak: „Futamáttekintés” és 
„Visszatekintés” 

5.2.4  Futamáttekintés (Demo vagy Sprint Review) 

Annak áttekintése, hogy mely munkák készültek el és melyek nem. Az elkészült 

46 
 



munka bemutatása a terméktulajdonos és a fejlesztésben érdekeltek részére (demo). Be 
nem fejezett munkát nem lehet bemutatni. 4 hetes futam esetén maximum 4 óra 
hosszúságú, rövidebb futam esetén ez az esemény is rövidebb. 

5.2.5  Visszatekintés 

A csapattagok véleményt alkotnak az elmúlt futamról. A vélemény lehet egy puszta 
benyomás is, nem kell kidolgozott, szilárd álláspontnak lennie. Javaslatokat tesznek a 
folyamatok továbbfejlesztésére. A javaslatoknak nem kell kiérleltnek lenniük, a 
kidolgozás nem a visszatekintés része. Két kérdés merül fel a megbeszélésen: Mi az, ami 
jól ment a futam alatt? Mi az, amit a következő futam során jobban lehetne csinálni? 

A 4 hetes futam esetén maximum 3 óra hosszúságú, rövidebb futam esetén ez az 
esemény is rövidebb. 

5.2.6  Termék teendőlistája (Product Backlog) 

A „termék teendőlistája” ez egész termékre vonatkozóan tartalmaz magas szintű 
követelményleírásokat. A lista elemei lehetnek funkciók leírásai, kívánságok, ötletek, 
stb., amelyek prioritás szerint vannak rendezve. Tulajdonképpen azt tartalmazza, hogy mi 
a fejlesztés célja. A lista szabadon szerkeszthető bárki által, és becsléseket tartalmaz a 
bejegyzések üzleti értékére és ráfordításigényére vonatkozóan. A becslések abban segítik 
a terméktulajdonost, hogy meghatározza a bejegyzések sorrendjét és bizonyos mértékig a 
prioritásukat. Ha például a „helyesírás-ellenőrzés” és „repülőgép-szimulátor” 
funkcióknak azonos az üzleti értékük, akkor a kevesebb fejlesztési ráfordítást igénylő 
funkció fog magasabb prioritást kapni, hiszen annak jobb a megtérülése. A termék 
teendőlistája a terméktulajdonos kezelése alatt áll. Az üzleti értéket a terméktulajdonos, 
míg a fejlesztési ráfordításigényt a fejlesztők határozzák meg. A követelmények 
formátuma gyakran felhasználói történet. 

5.2.7  Futam teendőlistája (Sprint Backlog) 

A futam teendőlistája olyan dokumentum, amely azt tartalmazza, hogy a csapat 
hogyan fogja elkészíteni a futam során megvalósítandó funkciókat. Az egyes funkciókat 
részfeladatokra bontják. A felbontást célszerű úgy elvégezni, hogy egy részfeladat 4-16 
óráig tartson. Ilyen szintű részletezettség mellett a csapat összes tagja pontosan érti, hogy 
mit kell elvégezni, és mindenki kiválaszthatja a neki legmegfelelőbb részfeladatot. A 
futam teendőlistájában levő részfeladatokat nem rendelik személyhez, inkább a 
csapattagok választják ki azokat a meghatározott prioritások, szükségletek és a csapattag 
képességeinek megfelelően. 

A futam teendőlistája a csapat kezelése alatt áll. A becsléseket a csapattagok adják 
meg. Gyakran előfordul, hogy Feladatbizottságot (Task Board) állítanak össze, amely 
követi és beállítja a teendők állapotát („elvégzendő”, „folyamatban”, „elvégzett”, stb.) a 
futam során. 

5.2.8  Burn down chart 

A „Burn down chart” egyfajta napi eredmény kimutatás. Mindenki számára elérhető 
grafikon, amely mutatja a futam teendőinek a listájából hátralevő munka mennyiségét. 
Minden nap frissítik, egyszerű módon jeleníti meg a futam állapotát. 
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5.2.9  Burn up chart 

A „Burn up chart” a futam feladatlistáján szereplő feladatok számát és az elvégzett 
feladatok számát ábrázolja közös grafikonon, napi frissítéssel. Lényegében a Burn down 
chart dekompozíciója. 

5.2.10  Sebesség (Velocity) 

A futam tervezésekor a csapat a termék teendőlista (product backlog) elemeihez a 
kivitelezés várható nehézségének függvényében számszerűsíthető értéket rendel. A 
becslésre több kidolgozott módszer is rendelkezésre áll. A futam során elkészített elemek 
összpontszáma a csapat sebessége. Új csapatok esetén a sebesség jellemzően futamról-
futamra nő, tapasztalt csapatok esetén közel állandó. A sebesség segítségével jól 
becsülhető, hogy az adott pillanatban ismert termék teendőlista mikor fogy el. 

5.3  Feature Driven Development (FDD) – Jegyvezérelt fejlesztés 

A jegyvezérelt fejlesztés (Feature Driven Development, FDD) egy iteratív és 
inkrementális szoftverfejlesztési folyamat, egyike az agilis módszertanoknak. Ez a 
módszertan számos iparág elismert legjobb gyakorlatait ötvözi egy egységes egészbe. A 
FDD módszertanának leírását először 1999-ben Peter Coad, Eric Lefebvre és Jeff De 
Luca mutatták be [21]. 

Az FDD egy modell-alapú, iterációs folyamat, amely öt alapvető, egymást követő 
tevékenységből áll. A FDD alkalmazásában a fejlesztendő rendszer funkciót olyan 
méretű részfunkciókra bontjuk fel, amelyek implementálása nem tart tovább két hétnél. 
Az így kapott részfeladatokat vagy részfunkciókat a módszertanban jegyeknek nevezzük. 
A projekt aktuális állapotának és előrehaladásának pontos követése érdekében 
mérföldköveket definiálnak, amelyek az egyes jegyek munkálatainak előrehaladását 
mutatják. A fejlesztés folyamatmodelljét az alapvető tevékenységekkel az 4.5. ábra 
mutatja. Az első két szekvenciális tevékenység után egy átfogó szakterületi modell kerül 
kialakításra és végeredményként megkapjuk a fejlesztendő jegyek listáját. A folyamatot a 
jegyenkénti fejlesztés tevékenység megtervezése követi. Az utolsó két tevékenység pedig 
minden egyes fejlesztési jegy esetében iteratíven kerül végrehajtásra.  

 
4.5. ábra. A jegyvezérelt fejlesztés folyamata. 

 
A fejlesztési modell egymást követő tevékenységei az alábbiakban foglalhatók össze. 

Átfogó modell kifejlesztése 
A projekt első lépéseként a kifejlesztendő rendszer határainak és kontextusának a 

megismerése a cél. A következő lépésben minden modellezési terület esetében 
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meghatározásra kerülnek szakterületi jellemzők. Ezután kis csoportokban a fejlesztők 
elkészítik a szakterületi objektum modellt az egyes területek modellezésére. A csoportok 
által kifejlesztett modelleket bemutatják és megvitatják egymás között. Kiválasztási 
folyamat után a kidolgozott modellek valamelyike vagy több modell kiválasztása esetén 
azok egyesített modellje lesz egy adott terület elfogadott szakterületi modellje. Végül a 
kidolgozott szakterületi modellek egyesítésével alakul ki a rendszer átfogó modellje.  
A jegyek listájának létrehozása 

A rendszer kezdeti modellezése során megszerzett ismeretek alapján kerülnek 
meghatározásra a fejlesztési jegyek. A fejlesztendő rendszer szakterületének 
dekompozíciójával kisebb tárgyterületek kerülnek kialakítására. Minden egyes 
tárgyterület üzleti tevékenységeket tartalmaz és ezen üzleti tevékenységek lépései 
szolgáltatják az egyes jegyeket. Ebben a tekintetben a jegyek a felhasználói funkciók 
kisebb részeit képezik <művelet><eredmény><objektum> struktúrában. A jegyek 
kidolgozását két hét alatt el kell érni, ellenkező esetben a jegy fejlesztési feladatait kisebb 
részekre kell felbontani.  
Jegyenkénti projekttervezés 

Miután a jegyek listája elkészült, a következő lépés a jegyenkénti fejlesztési terv 
elkészítése. A kidolgozandó objektum osztályokra vonatkozó tulajdonjogokat hoznak 
létre azáltal, hogy a jegyek fejlesztési feladatait egyben a hozzá tartozó osztály 
fejlesztését egy konkrét fejlesztőhöz rendelik.  
Jegyenkénti szoftvertervezés 

A jegyekből fejlesztési csomagok készülnek. A vezető fejlesztő kiválasztja azokat a 
jegyeket, amelyeket a következő két hét alatt kell implementálni. Az adott jegyek 
felelőseivel kidolgozzák az egyes jegyekhez tartozó részletes szekvencia diagramokat, az 
osztály diagramok módosításával finomítják az rendszer átfogó modelljét és kidolgozzák 
az eljárás specifikációkat és végül a szoftvertervek szemlézésre kerülnek.  
Jegyenkénti szoftver összeállítás  

A sikeres szoftverterv szemle után a fejlesztési jegy által biztosított kész funkció 
létrehozása a cél. A jegyfelelősök, egyben a jegyekhez tartozó osztályok tulajdonosai, 
elvégzik az osztályok kódolását majd az egységteszt és sikeres kódszemle után 
összeállítják a kész szoftvert. 

5.3.1  Mérföldkövek  

Mivel a fejlesztési jegyek mögött álló feladatok kicsik, az elkészítésük viszonylag kis 
feladatot jelentenek. A projekt előrehaladásának pontos követése érdekében minden jegy 
esetében fontos az előrehaladás mértékének jellemzése. A FDD módszertana ezért hat 
mérföldkövet definiál a jegyek fejlesztésében. Az első három mérföldkő a „Jegyenkénti 
szoftvertervezés” tevékenységgel, míg az utolsó három mérföldkő a „Jegyenkénti 
szoftver összeállítás” tevékenységgel fejeződik be. Az előrehaladás mértékének 
nyomonkövetése érdekében minden mérföldkőhöz egy százalékos készültségi fok kerül 
hozzárendelésre (4.2. táblázat).  

4.2. táblázat. A jegyek kidolgozásában használt mérföldkövek 

Szakterületi 
áttekintés 

Szoftver 
tervezés 

Terv 
ellenőrzés Kódolás Kód 

ellenőrzés 
Szoftver 

összeállítás 

49 
 



1% 40% 3% 45% 10% 1% 

5.3.2  FDD - Legjobb gyakorlatok 

A jegyvezérelt fejlesztési módszertan a szoftvertechnológiai iparban elismert legjobb 
gyakorlatokra épül. Ezen legjobb gyakorlatok alkalmazása és kombinációja biztosítja az 
FDD hatékonyságát. A legjobb gyakorlatok, amelyekre a módszertan épül az alábbiak: 

− Szakterületi modellezés. A szakterületi modellezés a fejlesztéshez kapcsolódó 
szakterületi jellemzők feltárásából és megismeréséből áll. A felállított szakterületi 
modell egy olyan átfogó keretrendszert biztosít, amelyhez szükség szerint további 
jellemzők adhatók. 

− Jegyalapú fejlesztés. A fejlesztendő rendszer azon funkcióit, amelyek olyan 
komplexek, hogy implementálásuk két hétnél tovább tart további részekre kell 
bontani. Az így kapott részfeladatokat vagy részfunkciókat jegyeknek nevezzük. 
Ezáltal könnyebbé válik a funkciók jó minőségű kidolgozása illetve a rendszer 
módosítása és további funkciókkal való kiterjesztése. 

− Egyéni kódbirtoklás. Az egyéni kódbirtoklás azt jelenti, hogy a szakterületi 
modellek egyes osztályainak kódjai egyetlen egy fejlesztőhöz vagy tulajdonoshoz 
vannak hozzárendelve. A tulajdonos kizárólagosan felelős az adott osztály 
tartalmáért, a kódok működésért és a kérdéses osztály fogalmi integritásáért. 

− Jegyfejlesztő csapatok. Egy jegy implementációja magában foglalhat több mint 
egy osztályt és ennek megfelelően több mint egy kódtulajdonost. Ezért a jegy 
fejlesztéséért felelős fejlesztőnek egy fejlesztő csapat vezetési feladatait is el kell 
látnia és koordinálnia kell a benne dolgozó munkáját. A jegy kifejlesztése során a 
csapat minden tagjának véleményét figyelembe veszik a tervezési döntések során 
és minden tervezési opciót kiértékelnek, mielőtt egyet kiválasztanak.  

− Szemlézések. Az ellenőrzések végrehajtása, elsősorban a hibák felderítésével, 
biztosítják a jó minőségű tervezést és kódot.  

− Konfiguráció menedzsment. A konfiguráció menedzsment segít azonosítani a 
forráskód legutolsó verzióját és biztosítja a projekt során keletkező további 
információk követését. 

− Rendszeres rendszer összeállítás. Szabályos időközönként az aktuálisan 
befejezett jegyek forráskódjainak lefordításával és integrálásával összeállítják a 
fejlesztendő rendszer legfrissebb verzióját. Ez biztosítja egy napra kész verzió 
bemutatását az ügyfélnek és segít felderíteni a jegyekhez integrációs hibákat.  

− Előrehaladási jelentés. A befejezett fejlesztési feladatokon alapuló gyakori és 
pontosan elkészített előrehaladási jelentések hatékonyan segítik a projekt 
vezetőket a projekt megfelelő irányításában. 

5.3.3  Metamodellezés 

A metamodellek használata hatékonyan segítheti egy fejlesztési módszer 
folyamatainak, adtainak és eredményeinek vizualizálását. Ilyen módon a fejlesztési 
módszerek összehasonlíthatóvá válnak és a módszerek egyes fragmensei más fejlesztési 
módszerek kidolgozásánál újrafelhasználhatók lehetnek. A metamodellezés segít az adott 
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modellezési feladat modellezéséhez a legmegfelelőbb nyelv megtervezésében. Előnye, 
hogy jól átlátható, kompakt modellt eredményez és konzisztens az UML sztenderdekkel. 

A metamodellek kidolgozásában alkalmazható UML eszközök az adatmodellek, az 
aktivitás diagramok és folyamat-aktivitás diagram, amely utóbbiban a fejlesztési módszer 
tevékenységeit, adatait és eredményeit leíró modelleket rendelik egymáshoz. A 
metamodellezés a fejlesztési folyamatok jellegének köszönhetően két részre bontható. A 
metaadatok modellezésével a fejlesztési módszer modellezési fogalmainak rendszerét 
írjuk le, míg a metafolyamatok modellezésével a fejlesztési módszerek modellezési 
folyamatainak rendszerét modellezzük. 

5.4  Ellenőrző kérdések 

1. Magyarázza meg, hogy az agilis módszerek mögött húzódó alapelvek hogyan 
vezetnek a szoftver gyorsabb fejlesztéséhez és átadásához! 

2. Milyen problémák adódhatnak az iteratív fejlesztés során? 
3. Magyarázza meg, hogy az új rendszerek gyors átadása gyakran miért fontosabb az 

üzletben, mint ezen rendszerek teljes funkcionalitása! 
4. Mit jelent a párosban való programozás és milyen előnyei vannak? 
5. Mi a refaktoring? 
6. Mit jelent az előrehozott tesztelés? 
7. Mikor nem ajánlott az agilis módszerek használata egy szoftverrendszer 

fejlesztésénél?  
8. Az extrém programozás a felhasználói követelményeket, mint történeteket írja le, 

minden egyes történetet egy-egy külön kártyára. Mutassa be a követelmény leírás 
ezen módszerének az előnyeit és hátrányait! 

9. Mit jelent a sprint a Scrum módszertanban? 
10. Sorolja fel a jegyvezérelt szoftverfejlesztés egymást követő tevékenységeit! 
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6  OBJEKTUMORIENTÁLT TERVEZÉS 

A szoftvertermékek fejlesztési tevékenységeit a fejlesztés során alkalmazott 
módszertan határozza meg, amely szorosan illeszkedik a fejlesztést végző szervezet 
felépítéséhez, a szervezeten belüli emberek képességeihez és a fejlesztendő rendszer 
jellemzőihez. A szoftveriparban ennek köszönhetően számos fejlesztési módszertan 
alakult ki. A kifejlődött módszertanok többségére elmondható, hogy az objektum-
orientált fejlesztési elvre épül, amelyben a kifejlesztendő rendszert együttműködő 
objektumokként modellezzük a fejlesztés minden fázisában [1,2,4].  

Az objektumorientáltság egy szemléletmód, amelyben a valós világ dolgait egymással 
kapcsolatban lévő objektumoknak tekintjük, mint pl. emberek, állatok, városok, épületek 
stb. Objektumként definiálható általában bármi, ami egyértelműen behatárolható. Az 
általánosan alkalmazott definíció szerint az objektum egy valós vagy absztrakt entitás 
(egyed), amely a vizsgált rendszer egy jól azonosítható szereplője. Egy objektum más 
objektumokra hatást gyakorolhat és más objektumok hatással lehetnek rá. Az objektum 
egy belső struktúrával rendelkezik és minden időpillanatban egy meghatározott 
állapottal rendelkezik, amelyet a rajta értelmezett és végzett műveletek befolyásolnak. 
Az állapotot az objektum attribútumainak halmazaként adjuk meg. Az objektum 
metódusai pedig szolgáltatásokat biztosítanak a többi objektum számára, amelyek ezekre 
a szolgáltatásokra bizonyos tevékenységek elvégzése érdekében igényt tarthatnak.  

A külső szemlélő (többi szereplő) nem lát bele az objektumba, a struktúrára és az 
állapotra csak a viselkedésből következtethet. Ennek megfelelően azt sem látja, hogy a 
viselkedés során milyen az objektum belső működése. Ez az információelrejtés elvének 
következetes alkalmazása, amit egységbe zárásnak (encapsulation) nevezünk. Az 
objektum egységbe zárja az állapotát tároló adatokat és azok szerkezetét, valamint a 
rajtuk végrehajtott, az objektum viselkedését meghatározó műveleteket. Az objektum 
tervezőjének feladata a belső struktúra, a lehetséges állapotok kialakítása és a viselkedés 
programozása.  

A megegyező viselkedésű és struktúrájú objektumokat egy közös objektumosztályba 
(class) soroljuk. Az objektumosztály az azonos viselkedésű és struktúrájú objektumok 
forrásának tekinthető. Az egy objektumosztályba tartozó objektumok az állapotukban 
különbözhetnek. Ha szűkebb értelemben az objektumorientált programfejlesztést 
tekintjük, akkor az objektumosztály egyszerre egy típusspecifikációnak és egy 
objektumok létrehozására szolgáló sablonnak tekinthető, amely az adott osztályba 
tartozó objektummal kapcsolatos összes attribútum és művelet deklarációját tartalmazza. 
Egy konkrét objektumot az objektumosztály egy példányának (instance) is szokás 
nevezni.  

Az objektum tulajdonságait és állapotát meghatározó, az objektumban tárolt adatok az 
attribútumok. Az attribútumok értékei az objektum élete során változhatnak. Az 
attribútumok száma és típusa definiálja az objektum struktúráját, vagyis azt, hogy 
milyen belső változói vannak. Minden attribútum egy, az osztályra nézve egyedi névvel 
rendelkezik. Az objektum-orientált programozásban az attribútumok változóknak 
tekinthetők, amelyek típusuknak megfelelő értéket vehetnek fel. Az attribútumok 
lehetnek egyszerű vagy összetett típusúak, közvetlen adatok vagy referenciák (mutatók, 
pointerek). Az attribútumok lehetnek osztályváltozók is, azaz olyan változók, amelyek 
egy objektum példány tárolására alkalmasak. Mivel az objektumot a neki küldött 
üzenetekkel érhetjük el, az objektum változónak küldött üzenetet az általa éppen 
tartalmazott objektum kapja meg.  

52 
 



Az objektum viselkedése az általa végrehajtott tevékenységsorozatban nyilvánul meg, 
a rendszer működése pedig az objektumok kölcsönhatásaként. Viselkedésének jellegét 
tekintve egy objektum lehet aktív vagy passzív. A passzív objektum mindaddig nem tesz 
semmit, amíg valamilyen környezeti hatás nem éri, például üzenetet nem kap egy másik 
objektumtól. Az aktív objektum folyamatosan működik, valamilyen tevékenységet hajt 
végre, aminek során más objektumokat is működésre bír, azokra hatást gyakorol.  

Az objektumok egymásnak küldött üzeneteken (metódus hívásokon) keresztül lépnek 
kölcsönhatásba egymással. Az üzenet az objektumok közötti adatcsere eszköze, másrészt 
az objektumok működésének vezérlésére szolgáló eszköz. Egy üzenet két fontos 
komponenssel rendelkezik: egyrészt van neve, másrészt vannak paraméterei, amelyeket 
az üzenet aktuális tartalmának is tekinthetünk. A paraméterek alkalmasak a működés 
közben keletkező dinamikus információk átadására. 

Az objektumhoz érkező üzenet hatására az objektum valamilyen cselekvést hajt 
végre. Ha egy objektum képes fogadni egy adott nevű üzenetet, akkor erre az üzenetre az 
üzenet neve által meghatározott metódusa végrehajtásával reagál. Az objektum 
viselkedésének pontos leírása, implementációja a metódusainak kódjában található.  

Az objektumokban tehát egyszerre megjelenik a viselkedés és az állapotinformáció. 
Az objektum által végrehajtott metódus megváltoztathatja az objektum belső állapotát. 
Az objektum állapotváltozóit kívülről közvetlenül nem láthatjuk, így nem is érhetjük el 
azokat. Az objektum így az információ elrejtése egyik eszközének tekinthető.  

Egy objektumorientált rendszer saját állapotukat karbantartó és erről az állapotról 
információs műveleteket biztosító, egymással együttműködő objektumokból áll. Az 
állapot reprezentációja privát, az objektumon kívülről közvetlenül nem hozzáférhető. 
Egy objektumorientált tervezési folyamat az objektumosztályoknak és az azok közötti 
kapcsolatoknak a megtervezéséből áll. Ezek az osztályok definiálják a rendszer 
objektumait és a közöttük lévő interakciókat. Ha egy futó program megvalósít egy 
tervet, akkor a szükséges objektumok az osztálydefiníciók alapján dinamikusan jönnek 
létre.  

Az objektumorientált tervezés az objektumorientált fejlesztés része, amelyben 
fejlesztési folyamat során objektumorientált stratégiát használunk:  

− Az objektumorientált elemzés az alkalmazás objektumorientált szakterületi 
modelljének kialakításával foglalkozik. A kifejlesztett objektum modell 
objektumai a megoldandó problémával kapcsolatos egyedeket és műveleteiket 
tükrözik. 

− Az objektumorientált tervezés a meghatározott követelményeknek megfelelő 
szoftverrendszer objektumorientált tervezési, vagy implementációs modelljének 
kialakítása.  

− Az objektumorientált programozás a szoftverterv objektumorientált programozási 
nyelven történő megvalósítása. Egy objektumorientált programozási nyelv 
biztosítja az objektumosztályok és az objektumok ezen osztályokból történő 
létrehozását.  

Hogy a lépések közötti átmenet biztosított legyen, a fenti lépések mindegyikében 
egységes jelölésrendszert kell használni. A fejlesztés következő szakaszba lépése maga 
után vonja az előző szint finomítását a már létező objektumosztályok részletezésével és a 
további funkciókat biztosító új osztályok hozzáadásával.  
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Az objektumorientált rendszereknek a más elven fejlesztett rendszerekkel szemben 
több előnyük is lehet, pl. a változtatások végrehajtása ezen rendszerekkel könnyebb 
lehet. Az objektumok egymástól függetlenek, különálló entitásokként foghatók fel és 
módosíthatók. Egy objektum implementációjának megváltozása vagy új 
szolgáltatásokkal történő bővülése nem befolyásolhatja a rendszer többi objektumát. Az 
objektumok újrafelhasználható komponensek, mivel az állapotnak és a műveleteknek 
független egységbe zárásai. A tervek fejlesztése kiindulásként az előző tervekben 
létrehozott objektumok felhasználásával kezdhetők el. Ez csökkenti a tervezés, a 
programozás és az ellenőrzés költségeit, valamint elvezethet a szabványos objektumok 
használatához és csökkenti a szoftverfejlesztésben meglévő kockázatot. 

Az 1990-es években számos objektumorientált tervezési módszert fejlesztettek ki. Az 
ezekben a módszerekben használt jelölésrendszereket az UML (Unified Modeling 
Language) grafikus modellező nyelvben egyesítették, amely az Object Management 
Group (OMG) konzorcium keretei között folyó szabványosítási munka eredményeként 
folyamatosan fejlődő, élő szabvánnyá vált [3,4,5,6,7,9,18].  

Az UML-ben mind az osztályt, mind pedig az objektumot ábrázoló grafikai elem egy 
három részre osztott, névvel ellátott téglalap: a felső rész tartalmazza az osztály és/vagy 
objektum nevét, a középső részben az attribútumok neve vagy azok értéke található, az 
alsó részben pedig a metódusok vagy műveletek felsorolása szerepel. Amennyiben az 
attribútumokat vagy metódusokat nem akarjuk jelölni a középső vagy az alsó, vagy akár 
mindkét téglalap elhagyható. 

Ezt a jelölést az 5.1. ábra mutatja be egy olyan objektumosztályon keresztül, amely 
egy szervezet alkalmazottját modellezi.  

 
5.1. ábra. Osztály ábrázolása 

Az attribútumok elnevezése mellett megadhatjuk azoknak típusát és az előre definiált 
kezdőértéket is. A metódus nevének megadását követheti a zárójelbe tett paraméterlista, 
valamint a metódus által szolgáltatott eredmény típusa. A metódusok és a programozási 
nyelvek függvényei közötti hasonlatosság szándékos, mivel az objektum metódusait 
általában függvényekkel implementáljuk. 

A fenti példában az Alkalmazott osztály számos, a személyről szóló információt tároló 
attribútumot definiál: lakhely, TAJ szám, adószám stb. Az objektumon végezhető műveletek a 
belép, amely akkor hívódik meg, ha az alkalmazott csatlakozik az adott szervezethez, a kilép, 
amely akkor hívódik meg, ha az alkalmazott elhagyja a szervezetet, a nyugdíjbaMegy, amely 
akkor hívódik meg, ha az alkalmazott nyugdíjba megy, illetve a módosít, amely akkor hívódik 
meg, ha az alkalmazott adataiban változtatni kell.  

Az Alkalmazott osztály két lehetséges példányát, objektumát mutatja az 5.2. ábra. Mint 
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látható a példány konkrét nevet, az attribútumok pedig konkrét értékeket kapnak. A példány 
jelölésében a példány neve aláhúzva szerepel. 

 

 
5.2. ábra. Osztálypéldányok ábrázolása 

Vannak olyan rendszerek, amelyben különböző objektumok is rendelkezhetnek 
azonos nevű metódussal, így az üzenetre (metódus hívásra) adott választ az objektum 
viselkedése határozza meg, azaz a kérdéses metódus implementációja. Ezt az objektum-
orientált fejlesztésben polimorfizmusnak nevezzük. A polimorfizmus kifejezés magyarul 
többalakúságot jelent. A polimorfizmus a gyakorlatban, az osztályhierarchiák kialakítása 
során az öröklődéssel jelenik meg. Az 5.3. ábra által mutatott példában az egyes 
osztályok az azonos nevű Terület() metódussal rendelkeznek. A polimorfizmus abban 
nyilvánul meg, hogy mindegyik osztály esetében a síkidom területének számítását más-
más összefüggés alapján implementáljuk. 

 
5.3. ábra. Osztályok közötti polimorfizmus  

Az objektumok úgy kommunikálnak, hogy szolgáltatásokat kérnek más objektumoktól 
(meghívják azok módszereit), valamint szükség esetén kicserélik egymás között a szolgáltatás 
ellátásához szükséges információkat. A szolgáltatás végrehajtásához szükséges információ és 
a szolgáltatás végrehajtásának eredményei paraméterként adódnak át.  

Az objektumokkal való modellezés célja, hogy a valós dolgokat egymással 
kölcsönhatásban lévő objektumokkal írjuk le. Egy számítógépes rendszerről, egy 
alkalmazásról számos modell készíthető, amelyek a rendszert különböző nézőpontból írják le.  

Az úgynevezett objektummodellek alkalmazásával írjuk le a rendszerbeli objektumok 
struktúráit, azok attribútumait és metódusait, valamint az objektumok közötti kapcsolatokat. 
Az objektummodell kialakításával az a célunk, hogy rögzítsük az alkalmazási területnek a 
feladat szempontjából lényeges fogalmait és a rendszer statikus viszonyait. Az objektumokat 
és az objektumok közötti kapcsolatokat jeleníti meg az osztálydiagram. 

Az UML-ben lehetőség van az osztályok magas szintű tipizálására, amelyre a sztereotípiát 
használjuk. A sztereotípia a modellelemek tipizálására, minősítésére, valamilyen csoportba 
sorolására használható jelölés. A sztereotípia megadása a nevének francia zárójelek közé 
illesztésével történik, pl. <<control>>. A sztereotípia alkalmazása általános a 
szoftverfejlesztési folyamat különböző fázisaiban. Az UML-ben az osztályok tipizálására 
leggyakrabban az alábbi három sztereotípiát használjuk: 
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− <<boundary>> sztereópia. A külső kapcsolatért felelős határ osztályok jelölése, pl. a 
felhasználói felületek osztályai. 

− <<entity>> sztereópia. Az entitás osztályok jelölésére használható, amelyeket a 
fejlesztendő rendszer belső információinak tárolása használunk. 

− <<control>> sztereópia. A vezérlő funkciókat ellátó vezérlő osztályok jelölésére 
használható. 

Az 5.4 ábra mutat példát a fenti osztálysztereotípiák UML jelöléseire illetve mellettük az 
elemzési modellekben gyakran használt ikonos jelölésre. 

 
5.4. ábra. Osztálysztereotípiák jelölése. 

A dinamikus modellekkel a rendszer időbeli viselkedését írjuk le. Az időbeliség nem csak 
az abszolút időskálán értelmezett változásokat jelenti, hanem a rendszert, az objektumokat érő 
hatások, események sorrendjét, a műveletek, a metódusok végrehajtásának ütemezését, az 
objektum állapotának változását stb. A dinamikus modell felépítése az objektummodellen 
alapul, azoknak az objektumoknak a viselkedését és együttműködését írják le, amelyek az 
objektummodellben szerepelnek. Az időbeli viselkedés leírására alkalmas eszközök például a 
szekvencia diagram és az állapot diagram. A szekvencia diagram az objektumok közötti 
üzenetek sorrendjét rögzíti. Az állapotdiagram egy objektum állapotváltozásait írja le a külső 
események hatására. 

Az objektumokból álló rendszerek nem függetlenek a környezetüktől. A rendszerek 
együttműködnek a környezetében elhelyezkedő emberi szereplőkkel vagy más rendszerrel, 
azaz az aktorokkal. Az aktorok a rendszert használják, és használatától azt várják, hogy az 
számukra meghatározott szolgáltatásokat nyújtson. A használati eset (use case) a rendszer, 
vagy a rendszer valamely jól meghatározható része által végrehajtott akciók együttesét, 
sorozatát specifikálja, gyakorlatilag a rendszerrel szemben támasztott funkcionális 
követelmények megjelenítése. A funkcionális modellekben a használati eset diagramok 
ábrázolják (use case diagram) az aktorokat, használati eseteket és a közöttük levő 
kapcsolatokat és azt definiálják, hogy a rendszertől mit várnak el a rendszeren kívüli 
szereplők. 

6.1  Öröklés 

Az öröklés olyan implementációs és modellezési eszköz, amelyik lehetővé teszi, hogy egy 
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osztályból olyan újabb osztályokat származtassunk, amelyek rendelkeznek az eredeti 
osztályban már definiált tulajdonságokkal (attribútumokkal), szerkezettel és viselkedéssel 
(metódusokkal).  

Azt az osztályt, amelyből örökölünk, ősosztálynak nevezzük. Az az osztály, amelyik örökli 
a struktúrát és a viselkedést, a származtatott osztály. Az öröklés mögött álló relációt 
általánosításnak, vagy specializációnak nevezzük. Egy származtatott osztályban az öröklött 
attribútumok és metódusok halmaza nemcsak bővíthető, hanem az öröklött metódusok át is 
definiálhatóak. Az új definíció finomítja vagy helyettesíti az öröklött metódust. 

Az objektumosztályok az öröklődésnek megfelelően egy öröklődési hierarchiába 
szervezhetők, amely az általános és a specifikus objektumosztályok közötti kapcsolatot 
jeleníti meg. A specifikusabb objektumosztályok teljesen konzisztensek az általános 
objektumosztályokkal, de a specializációnak megfelelően további információt tartalmaznak.  

 
5.5. ábra. Öröklődési hierarchia kialakítása. 

A 5.5. ábra egy öröklési hierarchia kialakítását mutatja be. Az ábra bal oldalán szereplő két 
osztály, a Kör és Poligon, tartalmaz azonos attribútumokat és metódusokat. Az általánosítás 
során a két osztály közös attribútumait és metódusait kiemeljük és az általánosításként 
létrehozott Síkidom nevű osztályhoz rendeljük. Az öröklési viszonyt az üres háromszög fejű 
nyilakkal fejezzük ki. A hierarchiában a Síkidom tölti be az ősosztály szerepét, míg a Kör és 
Poligon osztályok lesznek a leszármaztatott osztályok. Ezek az osztályok öröklik az ősosztály 
attribútumait és metódusait.  

Az általánosítás relációt gyakran olyan alaposztályok létrehozására használjuk fel, amelyek 
célja kizárólagosan az, hogy az öröklés révén átadják az attribútumaikat és a metódusaikat a 
származtatott osztályoknak. Az ilyen osztályokat absztrakt osztályoknak nevezzük. Ezen 
osztályokból nem képezünk példányokat, azaz nem képződik belőlük objektum, csak 
osztályokat származtatunk belőle.  

6.2  Asszociáció 

Az objektumosztályokba tartozó objektumok kapcsolatban lehetnek más objektumokkal. 
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Ezek a kapcsolatok objektumosztályok közötti társítással, asszociációk leírásával 
modellezhetők. Az asszociáció azt fejezi ki, hogy a két osztály példányai kapcsolatban vannak 
(vagy lehetnek) egymással, közöttük logikai vagy fizikai kapcsolat lehet. Az asszociáció egy 
általános kapcsolat és az UML-ben gyakran annak jelzésére használják, hogy az objektum 
egyik attribútuma egy vele kapcsolatban álló objektum, vagy pedig hogy az objektum egyik 
metódusának implementációja a vele kapcsolatban álló objektumtól függ. 

Egy asszociációhoz multiplicitás is megadható. A multiplicitás azt adja meg, hogy az 
asszociáció az egyik osztály adott példányát a másik osztály hány példányával kapcsolja, vagy 
kapcsolhatja össze. A számosságot egy pozitív egész számmal, pl. 8, vagy egész számok egy 
intervallumával adhatjuk meg, pl. 1..3. Az intervallum elemei az adott objektumhoz a másik 
osztályból hozzákapcsolható példányok megengedett darabszámait jelentik. Ezek között 
szerepelhet a 0 (ilyenkor opcionális a kapcsolat), és a * jel, amelyre a "sok" vagy "több" 
megnevezést használjuk. A sok, vagy több jelölés általában azt takarja, hogy nem tudjuk, 
hogy mekkora legyen a felső korlát. Természetesen a számosságot az asszociáció mindkét 
irányára külön-külön meg kell adni, hiszen a két irány multiplicitása független egymástól. Az 
osztálydiagramokon az osztályokat összekötő, a relációt jellemző vonal önmagában 1-1-es 
kapcsolatot jelöl, amelyet alapértelmezésben nem kell jelölni.  

Az asszociációra az 5.6. ábrán láthatunk példát, amely a Cég és Menedzser, illetve a Cég 
és Szállítómunkás osztályok objektumai közötti asszociációkat írja le.  

 
5.6. ábra. Asszociáció UML ábrázolása.  

Az asszociáció olyan cégek, szállítómunkások és menedzserek kapcsolatait írja le, amely 
cégeknél 10 vagy több szállítómunkás és 1, 2 vagy 3 menedzser dolgozhat. Egy 
szállítómunkás csak egy cégnél dolgozhat, viszont minden menedzser két cégnél is dolgozik. 

Gyakori asszociációs kapcsolat az aggregáció, amely rész-egész viszonyt fejez ki és azt 
mutatja be, hogy egy objektumok hogyan épülnek fel más objektumokból. Az aggregációnál 
egy szigorúbb tartalmazási kapcsolatot ír le az összetétel, amely azt fejezi ki, hogy a rész nem 
létezhet az egész nélkül. Az asszociációs kapcsolatok bővebb tárgyalása a 8. fejezetben 
található. 

6.3  Az objektum-orientált tervezési folyamat 

A szoftverfejlesztési módszertan a szoftverkészítés meghatározott technikákat és leírási 
módokat alkalmazó szervezett folyamata. A módszertan végrehajtandó lépések sorozataként 
jelenik meg, amelyben minden lépéshez definiáljuk az alkalmazandó technikát és 
jelölésrendszert. A fejlesztés főbb fázisai a követelményelemzés, elemzés (analízis), tervezés, 
implementáció és tesztelés.  

Az elemzési fázis célja az alkalmazási szakterületének megértése és modellezése az adott 
terület fogalmainak felhasználásával, azaz a fogalmi (elemzési) modell kialakítása. Az 
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elemzési fázis bemenete a követelmény specifikáció, amely leírja a megoldandó problémát és 
körvonalazza a kialakítandó rendszer céljait és funkcióit. Az elemzés során az adott 
alkalmazási terület szakértőivel és a megrendelővel való folyamatos konzultáció révén 
pontosítjuk a kiinduló információkat, célokat.  

A fogalmi modellhez tartozó, neki megfeleltethető legkedvezőbb implementációs modell 
létrehozása a tervezés feladata. A tervezés során az elemzési modelleket leképezzük a 
rendelkezésre álló hardver és szoftverelemek szolgáltatásaira. A rendszer globális 
struktúrájának kialakítása az architekturális tervezés feladata. Az objektum modellből 
kiindulva a rendszert alrendszerekre bontjuk, és ezzel összefüggésben kialakítjuk a dinamikus 
modellek implementálásának elveit. A tervezés második fázisa, az objektumtervezés, során a 
fogalmi modellről az implementációs modellre tevődik át a hangsúly. Kiválasztjuk a fő 
funkciókat realizáló algoritmusokat, majd az algoritmusok alapján kialakítjuk a hatékonyan 
implementálható változatot. Az architekturális tervezéskor kialakított vezérlési rendszer 
részletes terveit elkészítve, az alrendszereket modulokra bontjuk.  

6.3.1  Elemzés 

A követelményekből kiindulva az elemzési fázisban a valóság egy bizonyos absztrakciós 
szinttel rendelkező modelljét hozzuk létre. A modellalkotás során azonosítjuk a rendszer 
lényeges szakterületi jellemzőit. Az analízis eredményeként létrejött elemzési modell azt 
ábrázolja, hogy mit csinál a rendszer, függetlenül annak konkrét megvalósulásától.  

Az elemzési modell az objektum, a dinamikus és a funkcionális modellekből, épül fel. Az 
elemzési modell több célt is szolgál. Egyrészről egyértelműen tisztázza a követelményeket a 
megrendelő és a fejlesztő számára, másrészről a tervezés és az implementáció is ebből a 
modellből indul ki.  

A feladat (használati eset) definiálás a felhasználói követelmények azonosítását jelenti, 
amelyből a feladatdefiníció, az elemzés alapjául szolgáló dokumentum készül. A problématér 
legfontosabb fogalmait gyakran egy specifikációs táblázattal foglaljuk össze, amelyet az 
analízis előrehaladásával folyamatosan finomítunk.  

6.3.1.1  A feladat definíció  

Az analízis első, lényegében előkészítő lépése a feladatdefiníció, amelyben beszélt nyelven 
megfogalmazzuk, hogy a rendszerrel szemben milyen elvárásaink vannak, mik lesznek a 
rendszer fő funkciói, milyen alapvető fogalmakkal dolgozunk, és kik lesznek a rendszer 
felhasználói. Az analízis egyik kulcsproblémája a fejlesztők és a rendszer majdani 
felhasználóinak a korrekt és precíz kommunikációja. A feladatdefiníciónak a következő 
témákkal kell foglalkoznia:  

− a feladat körvonala, határai, a készítendő rendszer felhasználói 

− szükségletek, igények, elvárások 

− alkalmazási környezet 

− a rendszer alkalmazási környezetére vonatkozó feltételezések 

− teljesítmény, megbízhatóság, prioritások 

− fejlesztési előírások 
A rendszer felhasználóinak azonosítását felhasználói szerepelemzésnek nevezzük. A 
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különböző típusú felhasználók a rendszert különféleképpen használhatják, különböző 
elvárásokat is támaszthatnak vele szemben 

Az objektum-orientált analízis során az elkészült feladatdefiníció feldolgozásának első 
lépése általában a probléma szereplőinek (objektumok), és a rájuk ruházható felelősségeknek 
az összegyűjtése. Az első próbálkozásra kiadódó objektumokat tipizáljuk, azaz a hasonló 
viselkedésű szereplőket egy-egy csoportba osztjuk. Az egyszerű attribútumokat ezen 
objektum típusokhoz rendeljük, hasonlóképpen a műveleteket, funkciókat ugyancsak az egyes 
osztályok felelősségi körébe soroljuk. Ennek a lépésnek az eredménye a specifikációs 
táblázat, amely típusonként felsorolja a feladat szereplőit, illetve a szereplőknek a 
feladatdefinícióból adódó attribútumait és felelősségeit. 

6.3.1.2  Objektummodellezés  

A feladatdefiníciót követő lépés az objektummodell kidolgozása. Az objektummodell leírja 
a valóságos rendszer objektumait és az objektumok közötti kapcsolatokat. Az objektummodell 
kialakítása általában könnyebb, mint a dinamikus és funkcionális modelleké, ezért célszerű 
először ezzel a modellel kezdeni. Az objektummodell felépítésének viszonylagos 
egyszerűsége abból adódik, hogy a statikus struktúrák könnyebben értelmezhetők, jobban 
definiáltak és kevésbé függnek az alkalmazás részleteitől, mint a dinamikus jellemzők.  

A objektummodell felállításához szükséges ismeretek elsődlegesen a feladatdefinícióból és 
az alkalmazási terület szakértőitől származnak.  

A modellezés során elsőként az osztályokat és asszociációkat azonosítjuk, mivel ezek 
határozzák meg a rendszer általános struktúráját, majd ezekhez adjuk hozzá az attribútumokat. 
A következő lépésben az esetleges öröklési struktúrák felderítése következhet.  

6.3.1.2.1  Az objektumok és az osztályok azonosítása  

Az objektummodell megalkotásának első lépése a fogalmi tér lényegi 
objektumosztályainak felismerése. Az objektumok lehetnek fizikailag létező egyedek, mint 
például autók, emberek valamint különféle szerepet játszó dolgok (pl. adóalany, végrehajtó), 
esetleg történések (pl. előadás, baleset, stb.). Az objektumoknak szigorúan a fogalmi térből 
illetve a köznapi ismeretek területéről kell származniuk. A kezdetben azonosított 
objektumosztályokat elkerülhetetlenül finomítani kell, és a terv egyre mélyebb megértésével 
vissza kell térni a folyamatnak erre a pontjára. Az objektumosztályok azonosítása a 
következőképpen lehetséges:  

− Az objektumok felderítése a feladatdefiníció nyelvi elemzésével indul, amely a 
probléma szereplőit, tehát az elvárt tevékenységek végrehajtóit és tárgyait tartalmazó 
lista áttekintésével kezdődik. Az objektumokat és attribútumokat a főnevek, a 
műveleteket, illetve szolgáltatásokat az igék azonosíthatják. Minden lényegi 
tartalommal rendelkező főnevet ki kell emelni. Az osztályokhoz úgy jutunk el, hogy 
az azonos tulajdonságokkal és viselkedésekkel rendelkező objektumokhoz egy 
osztályt rendelünk.  

− A szakterület konkrét dolgainak, szerepköreinek, eseményeinek, interakcióinak, 
helyszíneinek, szervezeti egységeinek stb. a felhasználása. Ez elősegíthető a 
tárolási szerkezetek (absztrakt adatszerkezetek) meghatározásával.  

− Viselkedési megközelítés használata, amelyben a tervező először megérti a 
rendszer teljes viselkedését. A különböző viselkedéseket a rendszer különböző 
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részeihez kell rendelni, és a viselkedés megértése az alapján történhet, hogy ki 
kezdeményezte és ki vett részt benne.  

− Forgatókönyv-alapú elemzés alkalmazása, ahol a rendszerhasználat különböző 
forgatókönyveit felváltva azonosítják és elemzik. Az egyes forgatókönyvek 
elemzésekor az elemzést végző csapatnak azonosítani a kell a szükséges 
objektumokat, attribútumokat és műveleteket.  

Ezek a módszerek abban segítenek, hogy hogyan kezdjünk neki az objektumazonosításnak. 
A gyakorlatban a különböző objektumok és objektumosztályok felfedezésére több, különböző 
forrásból származó ismeretet használunk. A tervezés kiindulópontjaként az 
objektumosztályok, attribútumok és műveletek kezdetben az informális rendszerleírás alapján 
azonosíthatók, majd később ezek a kezdeti objektumok a szakterület ismereteiből, illetve a 
forgatókönyv elemzésből nyert további információk alapján finomíthatók és bővíthetők. Ezek 
az információk a követelményt leíró dokumentumokból, a felhasználókkal történő 
megbeszélésekből és létező rendszerek elemzéséből nyerhetők ki.  

A tervezési folyamatnak ezen a szintjén további objektumok és szolgáltatások 
azonosítására a szakterület ismerete szolgálhat. 

Az, hogy egy megfelelő tartalommal rendelkező főnév objektum vagy attribútum legyen-e 
az alapján dönthető el, hogy megvizsgáljuk, a dolog önálló létezése a rendszer szempontjából 
fontos-e. A metódusok tekintetében, ha egy megnevezés tevékenységet jelent és ez a 
tevékenység az adott alkalmazásban más objektumra irányul, akkor az általában nem 
objektum.  

6.3.1.2.2  Az asszociációk azonosítása  

A valóságos dolgok közötti viszonyt a modellben az asszociációk írják le. Az asszociáció 
egy hivatkozás az egyik objektumból egy másikra. Az objektumok közötti viszonyt 
leggyakrabban igék vagy igei kifejezések jelenítik meg: 

− a fizikai elhelyezkedésre vonatkozó igék,  

− a tárgyas igékkel kapcsolatos cselekvésre utaló igék, 

− a kommunikációra utaló igék, 

− a birtoklásra vonatkozó igék, 

− stb.  

6.3.1.2.3  Az attribútumok azonosítása  

Az attribútumok az egyedi objektum tulajdonságait fejezik ki. Az attribútumot általában az 
objektumot jelentő főnévhez kapcsolt jelzős vagy birtokos szerkezet definiálja, például "a 
gyerek magassága" vagy "az autó rendszáma". Az attribútum meghatározása során definiáljuk 
az általa felvehető értékek halmazát. Általános szabály, hogy csak az alkalmazás 
szempontjából jelentőséggel bíró attribútumokat vegyük fel, és azok közül is elsőként a 
legfontosabbakat, majd a modell finomítása során a kevésbé jelentőseket.  

6.3.1.2.4  Az öröklési hierarchia létrehozása 

Az öröklési hierarchiák felderítése két irányban is történhet. Egyfelől a meglevő osztályok 
közös tulajdonságainak összevonásával alaposztályokat kereshetünk (alulról fölfelé), másfelől 
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meglevő osztályokból származtatott osztályokat képezhetünk finomítással (fentről lefelé).  
Az alaposztályok keresése céljából hasonlítsuk össze az osztályokat és keressünk az 

attribútumok és metódusok között hasonlóságot. Amennyiben találunk ilyet, vizsgáljuk meg, 
hogy egy, a közös részeket kiemelő osztály létrehozása értelmes-e, indokolható-e az adott 
alkalmazásban.  

A származtatott osztályok keresése során tételezzük fel, hogy az osztályok általánosak. 
Vizsgálnunk kell, hogy újabb attribútumok és metódusok létrehozásával milyen, a feladat 
szempontjából új osztályok hozhatók létre. Az attribútumokat és az asszociációkat mindig a 
legáltalánosabb osztályhoz rendeljük.  

6.3.1.3  Dinamikus modellezés  

A dinamikus modell a rendszernek és a rendszer objektumainak időbeli viselkedését írja le. 
A dinamikus modellezés a rendszer határain kívülről érkező üzenetek és az arra adott 
válaszok vizsgálatával kezdődik. A rendszer határán jelentkező eseményeket 
forgatókönyvekben foglaljuk össze, majd a rendszer és a környezet közötti kommunikációt 
szekvencia és együttműködés diagramok alkalmazásával kiterjesztjük a rendszerben lévő 
objektumok párbeszédének a vizsgálatára. Ezt követi objektumonként az állapotdiagram 
felvétele. A valós idejű rendszereket kivéve, az időbeni viselkedés nem az időbeni 
pontosságot, hanem az események sorrendiségét jelenti.  

6.3.2  Objektumorientált tervezés  

Az analízis a megvalósítandó rendszer egy lehetséges modelljét alakítja ki, elvonatkoztatva 
attól, hogy a modellben szereplő dolgokat az implementáció során milyen elemekkel 
képviseltetjük, illetve attól, hogy a tevékenységeket ki és milyen módon hajtja végre. 
Informatikai rendszerek kialakítása során a rendszer szereplőit, a végrehajtott 
tevékenységeket szoftver és hardver elemekkel fogjuk realizálni, ami azt jelenti, hogy az 
absztrakt modellt le kell képeznünk a fizikai rendszerünk által biztosított szolgáltatásokra. Ezt 
a leképzési folyamatot nevezzük tervezésnek, amely ily módon az implementáció 
előkészítése.  

A tervezés három szintjét különböztetjük meg. Az architekturális tervezés során a 
létrehozandó programot, mint egészet érintő kérdésekben döntünk. A külső interfész tervezése 
a külvilággal történő kapcsolattartás módját és részleteit írja le. Az objektumtervezés célja a 
programot felépítő elemek, az osztályok és objektumok, egyenkénti részletes tervezése, 
specifikálása.  

A tervezés, mint az elemzés és az implementáció közötti kapocs, nem csupán az elemzés 
termékeire épít, hanem figyelembe veszi az implementáció lehetőségeit is.  

6.4  Ellenőrző kérdések 

1. Mi a különbség az objektum és az objektumosztály között? 
2. Mit jelent az egységbezárás fogalma? 
3. Lehet-e példánya az absztrakt osztályoknak? 
4. Mit jelent az objektumváltozó? 
5. Mi a sztereotípia? 
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6. Mit jelent a polimorfizmus? 
7. Mi a funkciója az interfész osztályoknak? 
8. Mit jelent az osztályok között asszociációs kapcsolat és hogyan valósulhat meg? 
9. Milyen előnyei vannak az osztályok közötti öröklésnek? 
10. Mit jelent az hogy az objektumoknak állapota van?  
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7  UNIFIED MODELING LANGUAGE 

A számítógép hardver gyors fejlődésének köszönhetően a számítógép alapú rendszerek 
nagysága és komplexitása folyamatosan növekszik. A hozzájuk kapcsolódó szoftveripari 
fejlesztésekre jellemző, hogy a megrendelők és felhasználók egyre kifinomultabb 
alkalmazásokat akarnak. A fejlesztés során a szoftverkövetelmények feltárása, 
dokumentálása, annak alapján egy megvalósítható szoftverterv kidolgozása, a lehetséges 
megoldások összevetése·a működési feltételekkel mind-mind külön költséget jelent. Az egyre 
összetettebb fejlesztésekben a költséghatékonyság növelésének kulcsa az egységes 
kezelésmód. A költségek csökkentését egy a szoftvermérnökök számára készült általános 
eljáráskészlet teszi lehetővé, amely egy megfelelően választékos, ezáltal számos különböző 
helyzetben alkalmazható, de meghatározott és nem csak általános problémák kezelésére is 
alkalmas leíró, modellezési nyelven alapul. A szoftvertechnológiában a legelterjedtebb ilyen 
nyelv az UML (Unified Modeling Language, egységes modellezési nyelv), amely az üzleti 
folyamatok, programalkalmazások és rendszerfelépítések stb. modellezésére használt 
szabványos grafikus modellezési nyelv [3,4,5,6,7,9,18]. 

Az UML történetének kezdete a 80-as évek végéhez és a 90-es évek elejéhez köthető, 
amikor számos objektumközpontú modellezési eljárást dolgoztak ki programok 
modellezésére. Ezek eltérő szemlélettel, eltérő grafikus modellezési eljárások és jelölések 
alkalmazásával készültek. A legelterjedtebb modellezési eljárások az Object Modeling 
Technique, az Objectory Method és a Booch Method voltak.  

A 90-es évek közepén a Rational Software cég a módszerek egységesítéseként, az Object 
Modeling Technique és Booch Method ötvözésével, megalkotta az UML 0.8 változatát, 
amelyet akkor még Unified Method-nak neveztek. 1995-ben az Objectory Method 
megalkotójának csatlakozásával kidolgozták a Unified Method 0.9-es változatát, amely az 
objektumorientált tervezés területén a szabványosítási eljárásokat szervező Object 
Management Group (OMG - http://www.omg.org) szabványa lett. Később számos más 
vállalat, mint az IBM, az Oracle és Platinum Technologies csatlakozott a fejlesztésekhez, 
majd 1997-ben beadták az OMG-hez a Unified Method 1.0-s változatát, amelyet akkorra már 
átneveztek Unified Modeling Language-re. Azóta az OMG független szabványtestületként 
átvette az UML fejlesztését, és további UML változatokat tett közzé. A legfrissebb változat 
jelenleg az UML 2.0 verzió.  

A 90-es évek közepén a Rational Software cég vezetésével e módszerek egységesítéseként 
megszületett a Unified Modeling Language 1.0 változata, amely az objektumorientált tervezés 
területén a szabványosítási eljárásokat szervező Object Management Group (OMG - 
http://www.omg.org) szabványa lett. Azóta az OMG független szabványtestületként átvette az 
UML fejlesztését, és további UML változatokat tett közzé. A legfrissebb változat jelenleg 
2014-ben az UML 2.5 verzió.  

Az UML tartalmaz egy alapul szolgáló metamodellt, amely bővíthetősége révén az UML 
elég rugalmassá válik ahhoz, hogy testreszabhatjuk a céljainknak megfelelően, alkalmazkodva 
mind a jelenlegi, mind a jövőbeli szükségletekhez. Az UML metamodellje az UML modellek 
nyelvét és szerkezetét írja le. Más szóval, az UML metamodell határozza meg az UML-el 
végzett modellezés szabályait. Az UML modellek számos különböző elemből tevődnek össze. 
A metamodell határozza meg ezen elemek tulajdonságait, azt, hogy milyen módokon 
kapcsolódhatnak egymáshoz, illetve hogy mit jelent egy ilyen kapcsolat. Az UML elemeknek 
a metamodellben szereplő meghatározását alkalmazva új UML modellezési elemeket 
hozhatunk létre, és azokat további tulajdonságokkal ruházhatjuk fel. Ez lehetővé teszi, hogy 
az igényeknek megfelelően új jellemzőkkel és viselkedésmódokkal lássuk el az elemet, 
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miközben az továbbra is megfelel majd az eredeti elem szerkezetének és jelentésének, így a 
felhasználók testreszabhatják az UML-t.  

A beépített bővítési, kiterjesztési lehetőségek segítségével az UML széleskörűen 
alkalmazható a legtöbb modellezési feladat esetében. Számos példát láthatunk üzleti 
folyamatok, szervezetek, adatrendszerek, hardver és szoftver felépítmények, beágyazott 
rendszerek stb. modellezésére. Általában különféle nyelvek alkalmazásával modelleznénk 
ezeket a rendszereket, azonban a kiterjesztési lehetőségek kihasználásával az egymással 
kapcsolatban lévő rendszerek együttes modellezése nagymértékben leegyszerűsödik, minden 
elemet ugyanazon nyelven modellezünk, amely elősegíti az információ megosztását a 
létrehozott modellek között. Az UML-ben létrehozott modellek a rendszerben lezajló 
folyamatok, a rendszerfelépítések, valamint az alrendszerek és rendszerelemek rendszeren 
belüli egymásra hatásának egy grafikus, vizuális leírását adják meghatározott grafikus jelek 
alkalmazásával.  

7.1  A modellek és modellezés jelentősége 

A modell a valóság egy absztrakt leképezése, amely alapján könnyebben, olcsóbban, 
gyorsabban nyerhetőek becslések a modellel leírt valós rendszer működéséről. A létrehozott 
modellek felhasználásával próbáljuk megérteni a valóságot, illetve kifejleszteni az 
elvárásainknak megfelelő, optimálisan működő rendszereket. E tekintetben a modelleket sok 
esetben elemzésnek, tervezésnek illetve egy konkrét tervnek tekintjük. A szoftveriparban a 
modellezés tárgya elsősorban a létrehozandó szoftver és emellett a szervezeti vagy műszaki 
folyamatok egy már meglévő rendszere, a létrehozott modellek (tervek) pedig a szoftver 
felépítését és működését, viselkedését írják le. 

A rendszerfelépítés és a benne lejátszódó folyamatok modellezése nem csak azért 
szükséges, hogy megértsük, hogyan működik a rendszer, hanem azért is, hogy felismerjük, 
hogy az egyes változtatások hogyan befolyásolják a rendszer működését. Pl. egy üzleti 
tevékenység modellezése lehetővé teszi a szervezet erősségeinek és gyenge pontjainak 
megismerését, és azon területek azonosítását, amelyeket meg kell változtatni vagy 
hatékonyabbá kell tenni.  

A modellezés a szoftver életciklus összes fázisában megtalálható. A modellezés 
segítségével megoszthatjuk a terveinket, gyorsan tisztázhatunk összetett problémákat és 
helyzeteket, továbbá biztosíthatjuk, hogy a modelleink (terveink) közelebb kerülnek a 
valósághoz azok implementálása előtt. Ha jó modelleket (terveket) használunk a fejlesztések 
során, a szoftver hosszabb távon is meg fog felelni a megrendelői követelményeknek. Ezzel 
sok időt és pénzt takaríthatunk meg a magunk és vállalatunk számára, továbbá lehetővé 
tehetjük azt, hogy a szoftverfejlesztő csapat tagjai hatékonyabban dolgozzanak együtt a közös 
célokért. Ha nem megfelelő, dokumentált modellek alapján dolgozunk, hanem csak az 
elgondolásainkban létező tervek alapján építkezünk, a végeredmény nem fog megfelelni az 
előre kitűzött céloknak.  

Az UML egy közös nyelvet biztosít, amely összehozza az üzleti elemzőket, a 
szoftverfejlesztőket, a tervezőket, a tesztelőket, az adatbázis tervezőket, és sok más, a 
programtervezésben részt vevő szakembert, hogy mindannyian megértsék az üzletet, annak 
szükségleteit, és hogy miként kell felépíteni magát a programot. Egy üzleti elemző, aki ismeri 
az UML-t, képes megérteni, hogy a programozó mit hoz létre az UML-lel, mert az UML a 
közös nyelvük. Mivel a programkészítés közben folyamatosan szem előtt kell tartani minden 
részletet, az UML által biztosított átfogó kommunikáció nagyon fontossá válik.  

A kifejlesztett modellek elemei az üzlet és a rendszer frissítésével maguk is folyamatosan 
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frissülnek. Ha nem frissülnek a teljes programfejlesztési folyamat során, akkor elavulttá és 
használhatatlanná válnak, ezért fontos, hogy a vállalatnál legyenek lefektetett szabályok a 
modellek kezelésére és általában a modellfejlesztésre vonatkozóan, beleértve azt is, hogy 
kinek a felelőssége a modellek elkészítése és frissítése.  

Egy vállalatnál az üzleti elemzők alkotják meg azokat az üzleti modelleket, amelyek a 
vállalat jelenlegi helyzetét mutatják, és azokat, amelyek a jövőbelit. Ezek a szakembereknek 
gyakran készítenek felépítés szintű alkalmazás modelleket is, ezért érteniük kell, hogy a 
fejlesztés végeredménye hogyan fog hatni az alkalmazás működésére és más rendszerekre a 
szervezeten belül. Ha a programfejlesztők anélkül írnak kódot, hogy megterveznék, hogyan 
viselkedik majd a program a használata során, az veszélyes lehet a rendszer épségére, ezért 
kell a fejlesztőknek modellezni is a kód megírása előtt. Ha olyan eszközöket alkalmazunk, 
amelyek lehetővé teszik a kód modell alapján történő előállítását, azzal automatizálhatjuk is a 
kódolási feladatokat. 

Az UML-el az üzlet számos különböző részét modellezhetjük, a tényleges üzletet és annak 
folyamatait kezdve az informatikai feladatoktól, mint az adatbázis, az alkalmazás, a 
hardvertervezés stb. A programok és rendszerek tervezése bonyolult feladat, amely eltérő 
feladatokat – az üzlet és a rendszerek szükségleteinek meghatározását, a programösszetevők 
egyesítését, adatbázisok építését, a rendszert támogató hardver összeállítását stb. – végrehajtó 
csoportok együttes munkáját igényli.  

Az UML modellek különböző diagramtípusokból, modellelemekből és modellelemek 
közötti kapcsolatokból állnak, amelyek alkalmazásával modellezhetjük és megérthetjük egy 
rendszer felépítését és működését. A diagramok a különböző modellezési elemeknek az 
UML-ben leírtak szerinti elrendezését és ábrázolását jelenti. Minden UML diagram 
meghatározott célokat szolgál jellemzően a rendszer bizonyos tényezőinek az ábrázolását 
bizonyos szemszögből és ehhez meghatározott jeleket használ. A diagram a modell egészének 
vagy részének egy adott nézőpontjának tekinthető.  

7.2  Az UML diagramok típusai 

Az UML két különböző alap diagramtípust tartalmaz: a szerkezeti diagramokat és a 
viselkedésdiagramokat. A szerkezeti diagramok a modellezett rendszer elemeinek állandó 
szerkezetét, struktúráját ábrázolják. A különböző szerkezeti diagramok a következők: 

1. Osztálydiagram – Az UML modellekben leggyakrabban használt diagram. A rendszer 
osztályait, azok szerkezetét és a közöttük lévő kapcsolatokat jeleníti meg. Általában a 
rendszer logikai és fizikai felépítésének ábrázolására szolgál.  

2. Objektum diagram – Az osztálydiagramból származtatjuk. Az objektum egy osztály 
egy példánya. Egy rendszeren belüli objektumhalmaz elemei közötti kapcsolatokat 
mutatja be. Az objektum minden attribútuma rendelkezik értékkel, ezáltal a rendszer 
egy adott időpontban érvényes állapotát jeleníti meg.  

3. Összetevő diagram – Itt a komponensek az elemek fizikai fogalmától elkülönültek, 
fogalmi modellként használhatók. Az összetevő diagram a fizikai és logikai rendszer 
moduláris részeit, komponenseit írja le. Az egyes komponensek kifelé látható 
viselkedését a hozzá kapcsolódó interfészek halmaza határozza meg. Főleg 
implementációs kérdések eldöntését segíti az elkészítésük. A diagram az 
implementációnak és a rendszeren belüli komponensek együttműködésének 
megfelelően mutatja be a rendszert. 

4. Összetett szerkezeti diagram – A modellelemek belső szerkezetét jeleníti meg. Az 
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osztály, komponens stb. belső struktúráját, és a rendszer más részeihez való 
kapcsolódását mutatja.  

5. Konfigurációs diagram – A fizikai rendszer futásidejű felépítését modellezi. 
Tartalmazhatja a hardver elemek konfigurációját és a szoftver elemek hozzárendelését 
az egyes hardver elemekhez.  

6. Csomagdiagram – A csomagok olyan modellelemek, amelyek más modellelemek 
csoportosítására szolgálnak. A csomagok a logikailag összetartozó UML elemeket, 
főleg osztályokat, csoportosítják. A csomagdiagram a csomagok között függőségi 
kapcsolatokat ábrázolja.  

A viselkedésdiagramok a rendszer elemeinek folyamatosan változó viselkedését írják le. A 
következő viselkedésdiagramok léteznek:  

1. Tevékenység (aktivitás) diagram – A rendszeren belüli tevékenységek folyamatát 
jeleníti meg. Eljárások szekvenciális és párhuzamos lépéseit írja le. Egy tevékenység 
összes lehetséges folyamatát mutatja. Gyakran használjuk különböző üzleti 
folyamatok leírására illetve használati esetek részletezésére.  

2. Használati eset diagram – A rendszer által megvalósítandó folyamatokat ábrázolja. A 
használati esetek azt írják le, hogy a rendszernek hogyan kell működnie, és hogy kivel 
kerül kölcsönhatásba. 

3. Állapot-átmeneti diagram – Egy objektum állapotát és az objektum állapotok közötti 
átmenetét mutatja. Állapotokat, átmeneteket, eseményeket és tevékenységeket 
tartalmazhat. Az állapotdiagramok dinamikus ábrázolást nyújtanak, az 
eseményvezérelt viselkedések modellezésekor fontosak.  

4. Szekvencia diagram – A kölcsönhatási diagramok egyik fajtája. Az objektumok 
interakcióit mutatja az idő függvényében, a rendszer különböző objektumai között 
átadott üzenetek idősorrendjét jeleníti meg.  

5. Kommunikációs diagram – A szekvencia diagramhoz hasonlóan kölcsönhatási 
diagram. Az együttműködési diagram megmutatja, hogy az objektumok hogyan 
működnek együtt, és hogyan hatnak egymásra. Az UML 2.0 előtti változatokban a 
kommunikációs diagram megfelelője az együttműködési diagram.  

6. Időzítés diagram – Viselkedési interakció diagram. A kölcsönhatásban álló elemek 
részletes időinformációit és állapotváltozásait vagy állapotinformációit írja le. A 
szekvencia diagram egy alternatív változatának tekinthető. Alkalmazása valósidejű 
alkalmazások modellezésénél hasznos. Egy életvonalon mutatja az állapotokban 
bekövetkezett változásokat. A tengelyen balról jobbra növekszik az idő. Az 
életvonalak a függőlegesen, elkülönült részekben találhatók. Az életvonalak az 
állapotváltozásoknak megfelelően le-fel ugrálnak. Az életvonalak konstans szakaszai 
külön állapotokat jelentenek.  

7. Kölcsönhatás-áttekintő diagram – Magas szintű diagram, amely a kölcsönhatás 
sorozatok közötti vezérlési folyamatról ad áttekintést. Az tevékenység diagram egy 
variációja, mely magában foglalja a szekvencia diagramot. A szekvencia diagram 
jelölését használja a tevékenység diagramból vett döntésekkel és elágazásokkal. 

8. Kollaborációs diagram – Együttműködő részek struktúráját mutatja, amelyek 
együttesen látják el a kívánt feladatokat.  
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7.3  Üzleti modellek 

Az UML egyik leggyakrabb alkalmazási területe az üzleti folyamatok modellezése. Az 
üzleti folyamatokhoz kapcsolódó egyszerű alkalmazási példákon egyszerűen bemutathatók az 
UML modellezési nyelv alapjai és sajátosságai, amely egy megfelelő kiindulási pontot 
jelenthet az alkalmazásokat leíró összetettebb modellek készítéséhez. A fejezet célja, hogy 
megismertesse az UML használatának alapjait és az alapvető UML elemeket. Az itt 
megszerzett ismeretek a további fejezetekben gyakorlati példákon keresztül tovább fognak 
bővülni, amelyeket a későbbiekben az alkalmazásfejlesztésben is alkalmazhatóak.  

Az üzleti modell egy üzleti tevékenység absztrakt leképezése, amely egyszerűsített képet 
nyújt az üzlet különböző tényezőiről. Egy vállalkozást nem csupán egyfajta üzleti modell 
írhatja le. Különböző modellek mutatják a különböző üzleti jellemzőket vagy fogalmakat, és 
egyúttal elrejtenek más szempontokat. Ilyen módon az üzletnek annak a részével kapcsolatos 
fontos információkra összpontosíthatunk, amelyikkel foglalkozni akarunk. A legegyszerűbb 
üzleti modellek a szervezeti diagramok, amelyek egy üzlet átfogó szervezeti felépítését 
mutatják be. Elterjedt az üzleti folyamatmodellek alkalmazása is, amelyek egy adott üzleti 
feladat végrehajtása céljából végzett tevékenységek folyamatát mutatják be, de az alkalmazott 
modellek bemutathatják egy vállalat piaci stratégiáját is. 

Ezen modellek mindegyike különböző nézetét mutatja az üzletnek. Egy átfogó üzleti 
modell elkészítéséhez szükség van az üzleti tényezők közötti kölcsönhatások, kapcsolatok 
feltérképezésére. Az üzleti tényezők az üzlet szervezeti egységei vagy részlegei, az üzleti 
folyamatban érintettek – vásárlók, alkalmazottak, megrendelők stb., a vállalkozás által 
végrehajtott üzleti feladatok, és az üzleti feladatok teljesítésére használt eszközök stb.  

Az üzleti modelleknek a felépítést, azaz a szervezeten belüli statikus szerkezetet is meg 
kell jelenítenie a különböző esemény folyamatok, azaz az elemeknek a szerkezetben mutatott 
dinamikus viselkedésének megvilágítása mellett. A modelleknek az üzlet jelenlegi állapotára 
és a tervek szerinti jövőbeli állapotára vonatkozóan is meg kell mutatniuk ezt az információt.  

A modellezés nem csak a jövőbeni üzleti műveletek megtervezéséhez szükséges, mint azt 
az előző példában láttuk. Új rendszerek fejlesztésekor gyakran foglalkoznunk kell az üzletet 
vezető jelenlegi rendszerrel. A meglévő rendszerek hatékony kezelése nem csupán annak 
ismeretéből áll, hogy az adott rendszer milyen szolgáltatásokat biztosít az üzlet számára. A 
létező rendszer részleteinek megértése is szükséges.  

Ha a meglévő vállalkozás modellje rendelkezésre áll, biztosíthatjuk, hogy az összes 
érdekelt megértse a jelenlegi üzleti tevékenységet. Ehhez azonban olyan modell szükséges, 
amelyet minden fél megért. Az UML ilyen közös nyelvként való alkalmazása lehetővé teszi 
ezt a megértést. Egy tömör UML modell segítségével megtalálhatjuk az esetleg változtatásra 
szoruló területeket, mint például a nem hatékonyan működő területeket, a kihasználatlan 
erőforrásokat, a túlterhelt területeket, a helytelen üzleti szabályokat, a rendszer szempontjából 
kockázatos pontokat stb. A modellezés során nem csak az üzleti tevékenységben részt vevő 
dolgokat modellezzük, hanem az embereket is, illetve azt, hogy milyen kapcsolatban állnak a 
rendszerrel és hogy milyen tevékenységet csinálnak azzal kapcsolatban. 

Egy üzleti vállalkozás UML-ben történő modellezésekor a következőket kell figyelembe 
vennünk elsődlegesen:  

− Kik lesznek kapcsolatban az üzlettel?  

− Mik a céljaik, milyen szolgáltatást várnak az üzlettől?  

− Az üzlet hogyan elégíti ki a szükségleteiket?  
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Ha egy kiskereskedést tekintünk, akkor az üzlettel kapcsolatba kerülő emberek pl. a 
vásárlók, az üzletvezető, az eladók stb. Rajtuk kívül más vállalkozások is kapcsolatba 
kerülnek az üzlettel: nagykereskedelmi vállalatok, szállítócégek, bankok stb. Ezeket az 
embereket és vállalatokat üzleti szereplőknek vagy általánosan aktoroknak hívjuk. 
Általánosan fogalmazva a szereplők általában olyan emberek vagy rendszerek, amelyekkel a 
vizsgált rendszer kapcsolatba lép. Bizonyos események és rendszerek is lehetnek szereplők, 
amelyek az üzlettel kapcsolatba lépnek. A 6.1. ábra szereplőket mutat a kiskereskedelmi 
rendszerben az UML-ben szokásos grafikai jelöléssel. 

 
6.1. ábra. Aktorok a kiskereskedelmi rendszerben. 

Visszatérve a kiskereskedelmi példára az okok vagy célok, amiért az üzleti szereplők 
kapcsolatba lépnek az üzlettel az alábbiak lehetnek: 

1. A vásárlók termékeket vásárolnak. 
2. Az alkalmazottak számlákat állítanak ki 
3. Az üzletvezető árut rendel 
4. A nagykereskedők terméket adnak el a kiskereskedésnek 
5. A szállítócégek termékeket szállítanak a kiskereskedésnek 
6. A bank kártyás fizetési szolgáltatást nyújt 
7. stb. 

A fenti célok, igények kielégítésére a kiskereskedés az alábbi jellemző szolgáltatásokat, 
tevékenységeket kínálja és végzi: 

1. Árurendelés  
2. Szállításrendelés 
3. Szállítás 
4. Árufeltöltés 
5. Számlázás 
6. Bankkártyás fizetés 
7. stb. 

Ezek az ún. üzleti feladatok (üzleti használati esetek), amelyek során az üzleti szereplők 
kapcsolatba kerülnek a kereskedéssel. Lényeges, hogy a feladatot a szerint hozzuk létre, hogy 
a rendszernek mit kell csinálnia. Tehát a feladatokat az azokat használó szereplő 
szemszögéből kell meghatározni, és nem a rendszer nézőpontjából. A 6.2. ábra mutat példát 
az üzleti feladatok grafikai jelölésére az UML-ben. Az üzleti feladatok neveit oválisokba 
írjuk. Az ábrán felsorolt üzleti feladatok nem teljesek, további feladatok is megadható az üzlet 
feladatához. 

69 
 



 
6.2 ábra. Kiskereskedelmi rendszer üzleti feladatainak ábrázolása az UML-ben. 

Az üzleti feladatok azt ábrázolják, hogy az üzleti szereplők milyen módon használják majd 
az üzletet, és hogy a vállalkozás milyen szolgáltatásokat nyújt. Az egyes üzleti feladatok 
olyan meghatározott eseményfolyamatot, forgatókönyvet vagy eseményfolyamot 
ábrázolnak, amely azt szemlélteti, hogy a szereplő miként használja majd a rendszert. Az 
UML gyakorlati alkalmazásaiban, főként az alkalmazások fejlesztése esetén, az üzleti 
feladatot szokásos használati eseteknek nevezni.  

Az üzleti feladatok meghatározása és modellezése egyben a követelmények modellezését 
is jelenti, amely egy általános lépés az üzleti és alkalmazásfejlesztésben.  

7.3.1  Üzleti feladatmodell  

Ha az üzleti szereplőket és az üzleti feladatokat együtt ábrázoljuk, akkor létrehozhatjuk 
a kiskereskedés üzleti feladatmodelljét. Az UML-ben az üzleti feladatmodellt üzleti feladat 
diagram vagy használati eset diagram formájában hozzuk létre. Az üzleti feladat diagram 
három UML modellezési elemet tartalmaz: A szereplőket, üzleti feladatokat és a 
kapcsolataikat megjelenítő grafikai elemeket (6.3. ábra). 

 
6.3. ábra. Üzleti feladatdiagram. 

Az üzleti feladatdiagramok nyilai az üzleti szereplők és az üzleti feladatok közötti 
társítások, amelyek az általuk összekötött két modellelem közötti kapcsolatot jelölik. A nyíl 
iránya azt mutatja, hogy melyik elem kezdeményezi a tevékenységet. A 6.3. ábra tekintetében 
az eladó kezdeményezi, végzi a számlázás nevű üzleti feladatot. Nyílhegy nélkül is létezhet a 
társítás, amely kétirányú kommunikációt tételez fel.  

A fenti társítási kapcsolatokon kívül az UML számos további kapcsolati elemet tartalmaz, 
amelyeket a 6.1. táblázat mutat felsorolás szerűen és amelyek használatára a következőkben 
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láthatunk példát.  
6.1. táblázat. Az UML kapcsolati elemei. 

Név Ábra Leírás 

Egyirányú társítás  

Két UML modellelem közötti kapcsolat, amely egy 
irányba mutat. Két osztály összekapcsolására a 
legáltalánosabb reláció. Nyíllal jelölhető a 
navigálhatósága. 

Kétirányú társítás  
Két UML modellelem közötti kapcsolat, amely 
kétirányú kommunikációt mutat. 

Függőség  
Két UML modellelem közötti kapcsolat, amely azt 
fejezi ki, hogy az egyik elem megváltozásának hatására 
a másik is megváltozhat. 

Általánosítás  
Két UML modellelem közötti kapcsolat, amely a két 
elem közötti öröklődési viszonyt fejezi ki. Az általános 
és specifikus osztály kapcsolatát mutatja. 

Aggregáció  

Két UML modellelem közötti kapcsolat, amely azt 
jelöli, hogy az egyik elem a másik elem részének 
tekinthető Az asszociáció egyik formája. Az egyik 
osztály alárendeltje a másiknak. Tartalmazó – 
tartalmazott viszonyt jelenít meg, a tartalmazott 
túlélheti a tartalmazót.. 

Kompozíció  

Két UML modellelem közötti olyan aggregációs 
kapcsolatot fejez ki, ahol a rész nem létezhet az egész 
nélkül. Az aggregáció erősebb formája. A részek 
életciklusa egybeesik a tartalmazóéval. Egy objektum 
csak egy tartalmazóhoz tartozhat. A tartalmazó 
objektum felelős a részek létrehozásáért és 
megsemmisítéséért. Ha a tartalmazó objektum 
megsemmisül, a részre mutató is megsemmisül, és a 
rész elérhetetlenné válik.  

Megvalósítás  

A megvalósítási kapcsolatban egy dolog megvalósít 
(realizálja, implementálja) egy másik dolgot. Logikai 
kapcsolat, mely az általánosítás és függőség egy 
keveréke. A kapcsolat csak osztályszerű elemek között 
lehetséges. Annak kifejezése, hogy egy osztály biztosít 
egy másikat arról, hogy elvégez számára egy bizonyos 
feladatot.  

7.3.1.1  Kapcsolatok a feladatok között 

Az üzleti feladatok nem csupán a szereplőkkel lehetnek kapcsolatban, hanem más 
feladatokkal is kapcsolatban állhatnak. Gyakran állnak elő összefüggések különféle üzleti 
részfolyamatok illetve használati esetek között. Az UML két lehetséges függőségi kapcsolatot 
definiál a használati esetek között, ezek a beillesztés (include) és a kiterjesztés (extend).  
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Példaként tekintsük a kiskereskedelmi rendszert. Mint fentebb említettük az egyes üzleti 
feladatok részfolyamatok sorozataként értelmezhetőek, amelyeket egy meghatározott 
forgatókönyv alapján hajtunk végre. Az árurendelés és szállítórendelés feladat is tartalmazhat 
egy rendelés feladása nevezetű részfolyamatot, amely a rendelt tételek vagy a kívánt 
szállítójármű megadása után hajtható végre. Ez a tevékenység mindkét feladatban 
megegyezik, amelyet kiemelve a 6.4. ábrán látható módon lehet ábrázolni. 

A beillesztés társítás azt jelenti, hogy a beillesztett feladat tevékenységét (rendelés feladás) 
beillesztjük az alapfeladatok (árurendelés, szállítórendelés) részfolyamatai közé. A 
beillesztett feladat több alapfeladat számára is igénybe vehető, kötelező érvényű, azaz egyik 
alapfeladat sem fejeződhet be a rendelés feladása nélkül.  

 
6.4. ábra. A beillesztési kapcsolat ábrázolása az UML-ben az üzleti feladatok és egy 

részfolyamat között. 
A kiskereskedelmi rendszer üzleti feladatainak forgatókönyvei kibővülhetnek olyan 

részfolyamatokkal is, amelyek nem kötelező érvényűek és a végrehajtásuk feltételhez kötött. 
Ilyen lehet például a számlázási feladat, amely kibővülhet a kártyás fizetés feladattal 
amennyiben a vásárló kártyával kíván fizetni. Ezt a társítási kapcsolatot az UML-ben a 6.5. 
ábra mutatja. A bővítési társítás tehát azt fejezi ki, hogy az alapfeladat (számlázás) bővíthető a 
szabadon választott bővítő feladattal (kártyás fizetés). A bővítő feladat tulajdonképpen 
megváltoztatja az alapfeladat folyamatát. A bővítő folyamatok végrehajtása a fő folyamat egy 
döntési pontjától függ. Amikor az alapfeladat forgatókönyve a folyamat bővítési pontjához ér, 
ahol a kártyás fizetési lehetőség választható, a vásárlónak el kell döntenie, hogy kártyával 
fizet-e. Ha igen, a kártyás fizetés feladat végrehajtására kerül sor, ha nem, folytatódik a fő 
folyamat kézpénzes fizetéssel.  

 
6.5. ábra. A bővítési kapcsolat ábrázolása az UML-ben. 

A beillesztés és a bővítés fontos eszköz a feladatmodellek felépítésében: a beillesztéssel 
azonosíthatjuk a közös feladatokat, a bővítéssel pedig egyszerűsíthetjük a bonyolult 
forgatókönyveket. Az extend és include kapcsolatok részletesebb tárgyalására a 7.6 fejezetben 
kerül sor. 

7.3.1.2  Általánosítási kapcsolatok 

Az általánosítási viszonyról mind az aktorok, mind pedig használati esetek kapcsán 
beszélhetünk, és jelentése megegyezik az objektumorientált paradigma fogalmával. Miután 
összegyűjtöttük az aktorokat célszerű megvizsgálni, hogy léteznek-e említésre méltó 
alváltozatai az egyes aktoroknak, illetve hogy egy használati eset végrehajtása során több 
szereplő is betöltheti-e ugyanazt a szerepet. Ekkor a közös vonásokat kiemelhetjük egy közös 
ősbe, a leszármazott aktorok pedig ugyanazokat a használati eseteket kezdeményezhetik, mint 
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az ősük, de ennél többet is tehetnek. Hasonlóan, a használati esetek esetén elvégezhetjük 
ezeket a vizsgálatokat: ha több használati esetnek hasonló a szerkezete, viselkedése és célja 
akkor a közös részeket kiemelhetjük egy általános használati esetbe. A leszármazottak öröklik 
az ősük struktúráját, viselkedését és kapcsolatait, ezeket felülbírálhatják, és további 
viselkedéseket adhatnak az őstől örökölt viselkedésekhez. Az UML az általánosítás/pontosítás 
viszonyt aktorok és használati esetek esetében is a pontosított elemtől az általános elemhez 
húzott háromszögben végződő nyíllal jelöli. 

Hasonlóan az üzleti feladatokhoz az üzleti szereplők között is adhatunk meg kapcsolatokat. 
A szereplők közötti kapcsolatok általánosítási kapcsolatok. Segítségével általános üzleti 
szereplőket hozhatunk létre, amelyek specifikációjával újabb más szereplőtípust leíró 
entitásokat hozhatunk létre. Az általánosítási kapcsolat az objektum orientált tervezésben 
használt öröklés elvén alapul. Alkalmazásával könnyebben ábrázolhatjuk az összetett 
szerepeket. Az általánosítási kapcsolatok részletesebb tárgyalására a 7.6 fejezetben kerül sor. 

7.3.1.3  Tevékenység diagramok 

Az üzleti feladatdiagramok vagy használati eset diagramok elkészítésével már tisztában 
vagyunk a főbb üzleti feladatokkal és ismerjük azokat az üzleti szereplőkkel, akik a 
rendszerrel valamilyen módon kapcsolatban állnak és az adott feladatokat végrehajtják. Az 
üzleti feladatok egy forgatókönyv által meghatározott résztevékenységek vagy lépések 
sorozata. A forgatókönyvek ezeknek a lépéseknek a sorozatát írják le szöveges formában. 
Ezeket a lépéseket az UML-ben tevékenységeknek vagy aktivitásoknak nevezzük. A 
forgatókönyvben meghatározott tevékenységek menetének grafikus ábrázolására az UML az 
úgynevezett aktivitás diagramokat használja.  

A forgatókönyvek aktivitás diagramokkal való elemekkel való szemléltetése azért célszerű 
mert grafikusan áttekinthetővé teszi, hogy mi történik, milyen tevékenységek zajlanak le egy 
használati eset végrehajtásakor. Az UML aktivitás diagram grafikus elemit a 6.2. táblázat 
tartalmazza. 

 6.2. táblázat. Az aktivitás diagram UML grafikai elemei. 

Ábra Leírás 

 

Az aktivitás diagram kezdőpontját ábrázoló 
grafikai elem. 

 

Az aktivitás diagram végpontját ábrázoló grafikai 
elem, amelyből az döntési pontoktól függően több 
is szerepelhet egy diagramon. 

 

A forgatókönyvek lépéseinek, a műveletek 
megadására szolgáló grafikai elem. A műveletek 
neve kerül az alakzatba.  

 

Egy döntési, elágazási pont grafikai ábrázolása, 
amely után a forgatókönyv menete elágazik. 

 Összehangolási pont. Párhuzamos végrehajtási 
ágak csatlakoztatására illetve indítására szolgáló 
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grafikai elem. 

 A folyamat irányát megszabó nyíl grafikai elem. 

 
A kiskereskedés tevékenységét leíró példánkhoz visszatérve a kérdés az, hogy mik az 

üzleti feladatok részletei, melyik szereplő milyen lépéseket tesz a feladatok végrehajtása 
érdekében. Egy üzleti feladat leírásához a tervezési fázisban több alternatív forgatókönyv is 
készülhet. Tekintsük példaként az „Eladás lebonyolítása” nevű üzleti feladat egy lehetséges 
végrehajtását, amelyet az alábbi forgatókönyv ír le: 

1. A vásárló belép az üzletbe. 
2. A vásárló kiválasztja a termékeket.  
3. A vásárló a pénztárnál átadja az eladónak a termékeket.  
4. Az eladó leolvassa a termékkódokat.  
5. Az eladó közli a vásárlás összegét.  
6. Az eladó megkérdezi a fizetési módot.  
7. Készpénzes fizetés esetén a vásárló átadja az összeget, ellenkező esetben kártyás 

fizetés esetén a vásárló átadja a kártyát majd megadja a PIN kódot.  
8. A vásárló megkapja a számlát és átveszi a terméket.  
9. A vásárló távozik a pénztártól 

E forgatókönyvön kívül számos különböző lehetőség van az üzleti feladat lebonyolítására. 
A különböző tevékenységfolyamok számos döntési ponttal, lehetséges haladási iránnyal és 
összetett tevékenységgel rendelkezhetnek, ezért fontos a képi modell. A tevékenység 
diagramok könnyen követhető és érthető módon képesek az ilyen folyamatokat ábrázolni. A 
fenti forgatókönyvnek megfelelő UML aktivitás diagramot a 6.6. ábra mutatja.  

A tevékenységdiagramok megmutatják az üzleti szereplők és a vállalkozásunk közötti 
kapcsolatot Láthatjuk, hogy a példában szereplő két üzleti szereplő neve a diagram 
oszlopainak tetején jelenik meg. Ezeket az oszlopokat úszósávoknak vagy rekeszeknek 
nevezzük. Az oszlopokban található tevékenységeket, műveleteket az úszósáv tetején megadott 
üzleti szereplő hajtja végre. A folyamat a kezdőállapotból indul, és a nyilak által jelölt irányba 
halad végighaladva az egyes műveleteken.  

A példa elágazó folyamatrészeket tartalmaz a fizetés lehetséges folyamatainak 
végrehajtására, amelyek közül a döntési pont által meghatározott folyamatág kerül 
végrehajtásra.  

A fizetéshez kapcsolódó műveletek végrehajtása után a folyamat egy összehangolási 
ponthoz érkezik. Az összehangolási pontok alkalmazásának két célja lehetséges. Egyrészt 
szolgálhat két vagy több folyamat szinkronizálásának ábrázolására, azaz az azt jelöli, hogy a 
munkafolyamat nem mehet tovább addig, amíg nincs kész minden bemenő tevékenység. 
Másrészt alkalmazható annak ábrázolására, ha egy adott ponttól két vagy több párhuzamosan 
lejátszódó folyamatágat akarunk ábrázolni. A 6.6. ábrában az első összehangolási pont 
funkciója egyrészt az, hogy a döntési pont után ágakat ismét egyesítse, másrészt a kimenetén 
a következőkben a párhuzamosan lejátszódó folyamatok ábrázolása. A második 
összehangolási pont funkciója a párhuzamos műveletek befejezésének bevárása.  

Összefoglalóan, az üzleti feladatdiagramok az üzlet összefüggéseit mutatják meg azt, hogy 
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milyen az üzleten belső szerkezete és, hogy milyen emberek vagy rendszerek kerülnek 
kapcsolatba az üzlettel, és rögzítik az üzlet és környezete közötti határokat. A 
tevékenységdiagramok az üzlet működésének alapvető munkafolyamatait ábrázolják, tehát 
részletesebben meghatározzák az üzlet és az üzleti szereplők közötti felületeket, és lehetővé 
teszik az emberek vagy a rendszerek és a vállalkozás közötti kölcsönhatás, a követendő 
folyamatok és a végrehajtandó tevékenységek megértését, így alapvető ismereteket 
szerezhetünk az elvégzett munkával kapcsolatban.  
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6.6. ábra. Az „Eladás lebonyolítása” használati eset aktivitás diagramja. 

 

7.3.2  Üzleti elemzésmodell  
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Az üzleti feladatmodellek megalkotása után a kérdés az, hogy az üzlet, példánkban a 
kiskereskedés, milyen embereket, eszközöket, tárgyakat és egyéb dolgokat biztosít a feladatok 
végrehajtására. A létrehozott üzleti feladat diagramok és tevékenység diagramok alapján 
megállapíthatjuk, hogy a kiskereskedés mely alkalmazottjai vesznek részt a tevékenységek 
végrehajtásában. Az alkalmazottaknak a kiskereskedés eszközeit használják a feladataik 
teljesítéséhez. A 6.7. ábrán azok az üzleti dolgozók és eszközök, mint üzleti entitások 
láthatók, amelyek részt vesznek a feladatok végrehajtásában.  

 
6.7. ábra. UML üzleti entitások 

Azt, hogy milyen viszonyban, kapcsolatban állnak az alkalmazottak és az üzleti entitások 
azt az üzleti elemzésmodellel ábrázoljuk. Míg az üzleti feladatmodell a vállalkozás külső 
nézetét mutatja, az üzleti elemezés modell a vállalkozás belső tevékenységeit jeleníti meg. Az 
üzleti elemzés modell azt ábrázolja, hogy az alkalmazottak milyen kölcsönhatásban állnak 
más üzleti alkalmazottakkal, más üzleti szereplőkkel és az üzleti entitásokkal az üzleti 
feladatmodellben meghatározott üzleti folyamatok, tevékenységek végrehajtására.  

Az üzleti feladatmodell és a tevékenységdiagramok biztosítják az alapinformációkat az 
elemzési modell elkészítéséhez. Ezek a diagramok tartalmazzák az üzlettel kapcsolatba kerülő 
szereplőket valamint azokat az üzleti feladatokat, funkciókat és szolgáltatásokat, amellyel 
kapcsolatba kerülnek. A diagramok az üzlet fő funkcióit tartalmazva egy rendszer-környezet 
kapcsolatot írnak le. A tevékenységdiagramok elkészítésével egy részletesebb leírást kapunk 
az üzleti feladatok végrehajtásának folyamatáról. Az üzleti elemzés modell elkészítéséhez 
ezeken felül meg kell határoznunk az üzleti feladatok ellátásához szükséges üzleti entitásokat, 
amelyekkel tulajdonképpen az üzlet belső működését szeretnénk biztosítani. Ez további 
szereplők, üzleti funkciók és az azok végrehajtását biztosító egyéb entitások létrehozását 
követeli meg. A kiskereskedelmi példát követve üzleti entitás lehet a termék, a számla, a 
szállítólevél, a megrendelés stb. Az üzleti alkalmazottak körében pedig a pénztáros, a 
raktáros, az árufeltöltő stb.  

A 6.8. ábrán az üzleti entitásokat magában foglaló üzleti objektumdiagram látható, amely 
az üzlet feladatának végrehajtásához használt objektumokat és a közötti lévő statikus 
kapcsolatokat jeleníti meg. 
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6.8. ábra. Kiskereskedelmi rendszer részleges üzleti objektumdiagramja. 

7.3.2.1  Szekvencia diagram 

Az üzleti objektumdiagram rögzíti az üzlet modellelemei közötti statikus kapcsolatokat. A 
következő lépésben meg kell határozni, hogy a működés során milyen dinamikus 
kölcsönhatás lép fel az objektumok között. Ez ábrázolható az UML szekvencia diagram 
segítségével. A szekvencia diagram egy adott forgatókönyv szerint, időrendben mutatja a 
modellelemek közötti összes kölcsönhatást [18].  

A szekvencia diagramon a működésben megjelenő objektumokat és az objektumok közötti 
üzenetváltásokat ábrázoljuk időbeli sorrendben. Azt ábrázolja, hogy az objektumok 
kölcsönhatása miként megy végbe üzenetek váltása révén. Egy bizonyos dinamikai nézetet 
adnak a rendszerről azáltal, hogy grafikusan jeleníti meg az objektumok futási időben való 
működését. 
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6.9. ábra. Szekvencia diagram. 

A szekvencia diagram használatára a 6.9. ábra mutat egy kiskereskedelmi példát, amelyben 
egy online megrendelés folyamatát ábrázoljuk. A diagram használatával az online 
kereskedelmet lebonyolító szoftver működése során létrejövő objektumok közötti 
kölcsönhatásokat szeretnénk ábrázolni. A szekvencia diagramon az objektum egy dobozként 
van ábrázolva, egy függőleges szaggatott vonal tetején. Ezt a függőleges vonalat életvonalnak 
nevezzük. Az életvonal az objektum működésének lefolyását reprezentálja, az események 
menetét követve. A két objektum közötti üzenetet egy vízszintes nyíl ábrázolja, a két 
életvonal között húzódva. Az üzenetek abban a sorrendben követik egymást, fentről lefelé 
haladva, ahogyan egymás után bekövetkeznek. A nyilakon fel van tüntetve az üzenet neve. 
Ezt ki lehet egészíteni az üzenet argumentumaival és vezérlési információkkal is. A diagram a 
fenti részfolyamat objektumai között létrejövő dinamikus kapcsolatokat a következő módon 
valósítja meg:  

− A Rendelés felvétel felhasználó felület egy „létrehoz” nevű üzenetet küld az Rendelés 
objektumnak.  

− A Rendelés objektum ezután az egyes rendelési tételekhez tartozó Rendelési tétel 
objektumoknak küld egy „létrehoz” üzenetet. Minden rendelési tételhez egy 
Rendelési tétel objektum fog tartozni. Az ábrán található * vezérlési jel azt 
jelképezi, hogy az adott üzenet több alkalommal is elküldésre kerül, pontosan 
annyiszor, ahány fajta megrendelési tétel szerepel a megrendelésben. 

− Ezután, minden egyes Rendelési tétel objektum egy üzenet küldésével (ellenőriz) 
ellenőrzi a hozzá tartozó Raktári tétel objektumot, hogy az adott tételhez tartozó 
termékből elegendő van-e a raktárban. 

− Ha a készletellenőrzés eredménye pozitív, akkor a Rendelési tétel objektum a Raktári 
tétel objektumnak küldött megfelelő üzenettel (eltávolít), annyi darabbal csökkenti a 
tétel raktári készletének számát, amennyi a megrendelésben szerepelt. Mint az 
ábrából látható egy objektum önmagának is küldhet üzenetet (utánrendelés), 
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amelyet egy visszakanyarodó nyíl jelez, a saját életvonalból kiindulva. A 
példában szereplő üzenet azt jelképezi, hogy az objektum egy önellenőrzést 
végez annak eldöntésére, hogy szükséges-e az adott raktári tételből újrarendelni.  

− Ha nem áll rendelkezésre a megrendelt mennyiség az adott tételből, akkor a Raktári 
tétel objektum egy üzenetet küld (új), amelyben egy új raktári beszállítást igényel és 
létrejön egy Utánrendelési tétel objektum. Az üzenetek elküldése feltételekhez 
köthető. Például a igény feltétel teljesülése esetén kerül csak sor a Utánrendelési 
tétel objektum létrehozására. Ekkor az objektum alatt hozzá tartozó életvonal is 
megjelenik.  

− Ezután a vezérlés visszakerül a Rendelési tétel objektumra, amelyet egy szaggatott 
nyíl jelez. Használata nem kötelező, akkor érdemes használni, amikor az javítja az 
áttekinthetőséget a diagramon.  

− Végül amennyiben a készletellenőrzés alapján az adott tétel kielégíthető a rendelési 
tétel egy üzenettel (új) létrehozza a tételhez tartozó Kiszállítási tétel objektumot. 

A 6.9. ábrán jól áttekinthető és követhető az objektumok közötti események menete, ami 
előnyössé teszi a szekvencia diagramok használatát.  

7.3.2.2  Konkurens folyamatok és az aktiválások 

A szekvencia diagramok alkalmasak konkurens folyamatok leírására is. A 6.10. ábrán 
olyan objektumokat láthatunk, amelyek egy banki tranzakciót ellenőriznek.  

 
6.10. ábra. Konkurens folyamatok és aktiválások 
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Amikor létrehozásra kerül a Tranzakció nevű objektum, akkor a következő lépésben egy 
üzenettel, amely szintén az új parancs, létrehoz egy Tranzakció koordinátor nevű objektumot. 
A koordinátornak az a feladata, hogy ellenőrizze a tranzakciót. Annyi különböző ellenőrző 
objektumot hoz létre, ahány egymástól eltérő ellenőrzési feladatot kell az adott banknál 
végrehajtani. A 6.10. ábrában megadott példával két Tranzakció ellenőrző objektum szerepel, 
amelyeknek megvan a saját ellenőrzési funkciójuk. 

A két ellenőrzési tevékenység egymástól függetlenül, párhuzamosan zajlik, semmilyen 
szinkronizálásra, ütemezésre nincsen velük kapcsolatban szükség. Ezt úgy is 
megfogalmazhatjuk, hogy a két objektum egymással aszinkron módban működik, azaz 
tevékenységük nincs szinkronizálva. Az aszinkronitás egyszerűbbé teszi a vezérlésüket, 
mivelhogy bármelyikük indítható először is, meg másodszor is. Ha kettőnél több fajta 
ellenőrzésre lenne szükség, azok is ugyanígy, egymással párhuzamosan, egymással 
egyidejűleg tudnának működni. Ezek a folyamatok a futás szervezése, az eredmények 
feldolgozása szempontjából azonban konkurens folyamatoknak tekinthetők. Természetesen a 
gépi végrehajtás szempontjából nem tudnak párhuzamosan futni, hanem vagy egymás után, 
vagy valamilyen időosztásos szervezésben.  

Amikor egy Tranzakció ellenőrző befejezi a tevékenységét, akkor erről értesíti a 
Tranzakció koordinátort. A koordinátor ekkor megnézi, hogy bejött-e a másik 
visszajelentkezés is, vagyis hogy mindkét ellenőrző elvégezte-e a feladatát. Ha ez még nem 
történt meg, akkor a koordinátor nem csinál semmit, csak várakozik. Ha viszont mind a két 
visszajelzést megkapta, és mind a két ellenőrzés rendben találta a tranzakciót, akkor a 
koordinátor értesíti a Tranzakció objektumot, hogy minden rendben van. 

A 6.10. ábrán egy új grafikai elem figyelhető meg az ún. aktiválás, ami az életvonalon egy 
lefelé nyúló téglalap. Ez addig tart, amíg az adott objektum egyik metódusa (művelete) aktív, 
vagyis működésben van: vagy végrehajtódik a benne levő utasításokkal, vagy pedig várakozik 
arra, hogy megkapja a várt információt. 

A nyilakon látható fél nyílfej az aszinkron típusú üzenetet fejez ki. Az aszinkron üzenet 
semmilyen módon nem korlátozza a hívót, az a hívás után szabadon folytathatja tovább saját 
feldolgozó tevékenységét, azaz ez a fajta üzenet nem ad át vezérlést. Az aszinkron üzenet 
jellegénél fogva így egy új programozási szálat hoz létre vagy már egy meglévő szállal 
kommunikál. 

7.4  Ellenőrző kérdések 

1. Mi a modell? 
2. Milyen célt szolgálnak a szerkezeti UML diagramok? 
3. Milyen célt szolgálnak a viselkedési diagramok? 
4. Definiálja az aktor fogalmát! 
5. Milyen kapcsolat lehet két aktor között? 
6. Mi a különbség a használati eset modell és a használati eset diagram között? 
7. Milyen célra használjuk a használati eset diagramokat? 
8. Milyen elemi vannak az aktivitás diagramoknak? 
9. Mire használjuk az üzleti elemzésmodellt és milyen elemei vannak? 
10. Milyen elemei vannak a szekvencia diagramoknak? 
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11. Mit jelent két használati eset között az „extend” kapcsolat, és hogyan jelöljük? 
12. Mit jelent két használati eset között az „include” kapcsolat, és hogyan jelöljük? 
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8  KÖVETELMÉNYEK ELEMZÉSE 

A szoftverfejlesztési módszertan követelményelemzési és tervezési fázisának részletes 
tárgyalása a Rational Unified Process (RUP) szoftverfejlesztési módszertan szerint 
történik. A RUP a Unified Modeling Language (UML) objektum-orientált grafikus 
modellezési nyelvre épül, a fejezetben bemutatott gyakorlati példák ezért nem 
tekinthetőek általános érvényűnek más fejlesztési módszertanok gyakorlatát tekintve.  

A RUP követelmény-elemzési fázis célja a követelmény specifikáció létrehozása, amely 
leírja a megoldandó problémát és körvonalazza a fejlesztendő szoftverrendszertől a 
felhasználó által elvárt, megkövetelt viselkedést, a rendszer által nyújtott szolgáltatásokat és 
funkciókat [3,10,11,12,17,22]. 

Egy új rendszer fejlesztésének alá kell támasztania a szervezet üzleti folyamatait. A 
követelmény-elemzési fázis egyes folyamatlépéseiben felhasználjuk a szervezet üzleti 
modellezésének eredményeit, az üzleti használati eset modellt és az üzleti objektum modellt. 
Az üzleti folyamatmodellezés célja egy szervezet folyamatainak feltárása a szakterület, 
valamint a szervezetben működő tevékenységek és szoftverek megértése érdekében. Az üzleti 
folyamatmodellezés segítségével definiálhatjuk, illetve megérthetjük egy adott szoftver 
bővebb környezetét, funkcióit és határait. Az üzleti folyamatmodell bővebb, mint az abba 
beleágyazott szoftverek. Az üzleti folyamatmodell az üzlet valódi életét mutatja be; 
tartalmazhat olyan üzleti tevékenységeket is, melyek a szoftvereket körülveszik és 
összekapcsolják kézi, gépi vagy más módon.  

A követelmény olyan feltétel, képesség, szolgáltatás, melynek teljesítését (vagy az annak 
való megfelelést) elvárjuk a tervezett alkalmazástól. A fejlesztési folyamat során a 
követelmények kezelésének céljai az alábbiak: 

− Folyamatos tevékenység, amely végigkíséri a fejlesztés teljes folyamatát. 

− Célja a követelmények feltárása, rendszerezése, dokumentálása. 

− Célja a követelmények elemzése 

− További fontos feladata a követelmények változásának nyomon követése és ezek 
érvényesítése a fejlesztési folyamatra. 

A követelmények jellegének meghatározása abban nyújt segítséget, hogy eldönthessük: 

− milyen funkcionalitást, 

− milyen felületet biztosítson a program a felhasználó felé, 

− milyen belső funkciókat kell teljesítenie ahhoz, hogy a felhasználó igényeit kielégítse, 

− milyen kapcsolatok állnak fent a belső és külső al-funkciók között, 

− és, hogy a működése közben milyen előírásokat, szabályokat kell alkalmaznia, 
betartania. 

A követelményeket az alábbi módon csoportosíthatjuk: 

− Felhasználói vagy funkcionális követelmények. A funkcionális követelmények a 
rendszertől várt funkciókat és/vagy szolgáltatásokat írják le. A szoftverrendszer 
működésére, a tényleges funkcionalitásra vonatkozó leírások. 

− Rendszer vagy nem-funkcionális követelmények. A rendszer működését befolyásoló 
követelmények és annak funkcióival és szolgáltatásaival kapcsolatos megszorítások. 
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Például időbeli korlátozások, szabványok, hardver és szoftverkörnyezeti előírások, 
teljesítménykövetelmények, stb. 

− Szakterületi követelmények. A rendszer szakterületén alkalmazott előírások, 
megszorítások (számítási előírások, jogszabályok, az alkalmazott gyártástechnológiai 
követelmények, stb.). A szakterületi követelmények természetesen lehetnek 
funkcionális és nem-funkcionális követelmények. 

A felhasználói célokat a követelményelemzés munkafolyamat során a funkcionális 
követelményekben definiált funkciókkal teljesítjük. A funkcionális követelményeket az UML-
ben használati esetekkel írjuk le és ábrázoljuk. Minden felhasználói célhoz tartozik 
afunkcionális követelmények egy bizonyos halmaza, de legalább egy használati eset. 

A követelmény-elemzési fázis végrehajtása során a következő általános feladatokat kell 
végrehajtani: 

− A megrendelővel (felhasználóval) egyetértésre kell jutni, hogy pontosan mit kell a 
rendszernek tudnia. 

− A fejlesztőknek pontos képet adni a rendszerről. 

− A szoftvert kívülről nézzük, a határait húzzuk meg. 

− Leírjuk a szoftver és a külvilág kapcsolatát. 

− Létrehozzuk a szoftver nagyon durva funkcionális felosztását, és összegyűjtjük a vele 
szembeni követelményeket. 

− A rendszerhez a felhasználói igényeknek megfelelő felhasználói interfész 
meghatározása. 

− A követelménygyűjtemény alapján elkészítjük a „teszteset katalógust”. 

− Biztosítani kell az iterációk tervezéséhez szükséges technikai információkat. 
A RUP módszertan követelmény-elemzési fázisában az alábbi részfolyamatokat végezzük 

el szekvenciálisan egy iteráción belül: 
1. A probléma elemzése. 
2. Az érdekeltek igényeinek elemzése. 
3. A rendszer definiálása. 
4. A rendszer hatáskörének kezelése. 
5. A rendszer definíciójának finomítása. 
6. A felhasználói igények változásainak követése. 

8.1  A probléma elemzése 

Egy új rendszer kifejlesztésekor az első munkafolyamat, amelyet el kell végezni a hozzá 
kapcsolódó problémakör, problémák elemzése. Ez a folyamatlépés leginkább az új rendszerek 
kifejlesztésekor jelentkezik. Ilyen esetekben még nem létezik egy alapul szolgáló rendszer, 
amely mintaként szolgálhatna és meghatározná a megoldandó feladatot és a vele szembe 
támasztott alapvető követelményeket. A probléma elemzését a fejlesztési projekt előkészítési 
fázisában vagy a kidolgozás korai szakaszában hajtjuk végre. A problémaelemzés céljai a 
következők: 
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1. Egyetértésre jutni a fejlesztés által megoldandó probléma kérdésében. 
2. Az fejlesztésben érdekeltek meghatározása, azonosítása. 
3. A rendszer határainak meghúzása. 
4. A rendszerrel kapcsolatos feltételek, megszorítások azonosítása. 

A probléma elemzés során a következő feladatokat kell elvégezni: 
1. Biztosítani kell, hogy valamennyi érdekelt között egyetértés alakuljon ki a 

megoldandó probléma kérdésében. Ezt segíti elő egy közös szójegyzék, a fogalomtár 
kialakítása, amelyet folyamatosan frissíteni kell. 

2. Meg kell ismerni azokat a szereplőket (érdekelteket), akikre a projekt eredménye 
jelentős hatással van. Ezeknek az érdekelteknek egy része – a rendszer felhasználói – 
megjelennek a használati eset modellekben, mint aktorok. 

3. Egy követelmény-kezelési tervet (Requirements Management Plan) kell készíteni. Ez 
a terv határozza meg, hogy milyen dokumentumok készüljenek, milyen követelmény 
típusokat, kategóriákat hozzanak létre, milyen attribútumokkal jellemezzék a 
követelményeket és milyen függőségeket állítsanak be az egyes követelmény típusok 
között. 

4. A probléma elemzésekor összegyűjtött legfőbb rendszer tulajdonságokat a Projekt 
Elképzelés (Vision) tartalmazza. Ez a dokumentum a felhasználók szemszögéből 
mutatja be a készítendő rendszert. A Projekt Elképzelésben a magas szintű 
követelmények rendszer tulajdonságként (feature) jelennek meg és a legkritikusabb 
problémákat határozzák meg.  

8.1.1  Fogalomtár készítése 

A fogalomtárban létrehozott közös fogalmak, amelyek a probléma domain területének 
közös fogalmai, konzisztens módon használhatók a rendszer bármilyen szöveges 
dokumentációjában. Elősegíti az fejlesztésben érdekeltek közötti szakmai kommunikációt, és 
a segítségével elkerülhetőek a projekt tagjai közötti félreértések. A fogalomtár kialakítása 
során a következő típusú fogalmakat kell figyelembe venni: 

1. Üzleti fogalmak, amelyekkel az adott szervezet a mindennapi munkája során 
találkozik. 

2. Valós világbeli fogalmak, amelyeket a rendszernek figyelembe kell venni, például: 
számla, utas, vevő stb. 

3. Események, amelyeket a rendszernek kezelnie kell, például megbeszélések, hiba 
előfordulások. 

8.1.2  Szereplők és használati esetek megkeresése – aktorok azonosítása 

A követelmény-elemzési fázis végére előálló használati eset modell a rendszer tervezett 
funkcionális működését és a rendszer viselkedését írja le a rendszeren kívüli felhasználó 
szemszögéből nézve. A használati eset modellek elemei: a használati esetek, amelyek azokat a 
szoftverfunkciókat jelölik, amelyeket a fejlesztendő szoftverrendszernek meg kell valósítani; 
az aktorok, akik vagy amik a rendszerrel kapcsolatba kerülnek és a szoftver funkcióinak 
felhasználásával feladatokat hajtanak végre a rendszerrel; a kapcsolatok, amelyek az aktorok 
és a használati esetek közötti viszonyrendszert definiálják. 

A használati eset modell létrehozásában az elsődleges feladat a rendszerrel szemben 
támasztott funkcionális követelmények meghatározása illetve a rendszerrel kapcsolatba lépő 
aktorok azonosítása.  
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Az aktor egy szerep, amit egy érdekelt játszik vagy végrehajt a rendszerrel folytatott 
interakcióban. A rendszer egy szereplője, egy valaki/valami a rendszer határán kívül, aki/ami 
kapcsolatba kerül a rendszerrel. Az aktoroknak a rendszerrel kapcsolatban igényeik vannak, 
feladatok végrehajtását kezdeményezik, vagy a rendszer által nyújtott funkciók, szolgáltatások 
megvalósításában vesznek részt. Az aktorok nem kizárólag személyek, lehetnek elemek, 
dolgok, gépek, berendezések, üzleti egységek, vagy a rendszerrel kapcsolatot létesítő 
valamely külső rendszerek, rendszerkomponensek. A rendszer szereplőinek specifikációjában 
az UML modellező nyelv szabályai szerint az aktorokat grafikusan egy pálcikaember jelöli. 
Az aktor nevét, amely azonosítja a használati esetet kezdeményező, vagy a használati eset 
megvalósításában részt vevő szereplőt, a szimbólum alá írjuk (6.1. ábra). 

 
7.1. ábra. Az aktor UML ábrázolása. 

Az aktorok egy meghatározott feladatkört (szerepet, jogosultságot) betöltve lépnek 
kapcsolatba a rendszerrel, csak a konkrét szerepkör birtokában használhatják a 
szoftverrendszert és azok szolgáltatásait. A feladatok végrehajtását kezdeményező szereplőket 
kezdeményező szereplőnek, a funkció, használati eset megvalósításában részt vevőket 
résztvevő szereplőnek hívjuk. Egy használati esetet mindig csak egy aktor kezdeményezhet, 
egy használati eset megvalósításában viszont több aktor is részt vehet. 

A használatieset modell kidolgozásának főbb lépései követelmény-elemzés folyamán a 
következők:  

1. Felvázoljuk a rendszer funkcionális működését 
2. Meghatározzuk, hogy melyek azok a funkciók, amelyeket a rendszernek meg kell 

valósítani, és melyek azok, amelyek a rendszer határain kívül esnek. 
3. Meghatározzuk, hogy ki vagy mi fog kapcsolatba kerülni a rendszerrel.  
4. A készülő modellt csomagokra bontjuk a megtalált aktorok és használati esetek 

figyelembe vételével. 
5. Elkészítjük a használati eset modellt. 
6. Elkészítjük a használati eset modell áttekintő leírását. 

Ebben a részfolyamatban a fenti pontok közül a 3. ponton van a fő hangsúly. Az aktorok 
azonosításának elsődleges célja, hogy megtudjuk, hogy ki vagy mi fog kapcsolatba kerülni a 
fejlesztendő rendszerrel. Az azonosításukra több lehetőség nyílik. A felhasználóval folytatott 
beszélgetések, a felhasználói célokat összefoglaló dokumentumok alapján körvonalazódik, 
hogy mik, vagy kik az érdekeltek a rendszer határán kívül, amik/akik közvetlenül kapcsolatba 
kerülnek, kommunikálnak a szoftverrendszerrel. Az alábbi kérdésekre adott válaszok is 
segíthetnek a felderítésükben: 

1. Kiknek (milyen felhasználói csoportnak) nyújt segítséget az új rendszer? 
2. Kikre van szükség a fő funkciók végrehajtásához? (Kik biztosítják, kezelik az 

adatokat?) 
3. Kik végzik a másodlagos funkciókat, mint például a rendszer karbantartását, 

adminisztrációját? 
4. Lesz-e az új rendszernek kapcsolata más rendszerekkel?  
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A munkafolyamat végén az egyes aktorokról egy rövid leírást kell készíteni, hogy mit vár a 
rendszertől, és egyben mi a felelőssége. 

8.1.3  Követelmény kezelési terv kidolgozása 

A fejlesztés során a megrendelőnek, a felhasználónak újabb elképzelései, igényei 
merülhetnek fel. A korábban specifikált követelmények tehát a fejlesztés folyamán 
változhatnak, módosulhatnak. A rendszert fel kell készíteni a követelmények változásának 
követésére. A probléma elemzés munkafolyamatának része egy olyan követelménykezelési 
terv kidolgozása, amely meghatározza a követelmények típusait az egyes követelmény 
típusokhoz tartozó attribútumokat és a követelményelemzés során előállítandó 
dokumentumokat. 

A követelmény-kezelési terv útmutatót ad arra vonatkozóan, hogy az egyes követelmények 
között milyen függőségeket lehet beállítani, és hogy a projekt életciklusa során milyen 
lépéseket kell végrehajtani a követelmények kezelése során. 

8.1.4  Projekt elképzelés kidolgozása 

Egyetértésre kell jutni abban, hogy pontosan mi is a megoldandó probléma, hogy milyen 
célokat kell szolgálnia a fejlesztésnek, mit akarunk vele megoldani. Ebben a fázisban nem 
megoldást keresünk, hanem a problémát azonosítjuk. 

Pontosan meg kell határozni, hogy kik a fejlesztésben az érdekelt személyek: Az 
érdekeltek azonosítását segíthetik a következő kérdésekre adott válaszok: 

− Kik a rendszer tényleges felhasználói?  
− Ki a rendszer megrendelője, ki fog érte fizetni?  
− Kire lesz hatással a rendszer végeredménye?  
− Ki fogja kipróbálni és értékelni a rendszert telepítés után?  
− Vannak-e még további, külső vagy belső felhasználói a rendszernek?  
− Ki fogja az új rendszert karbantartani?  

Az elemzés során meg kell húzni a fejlesztendő rendszer határai, azaz meg kell határozni a 
rendszerrel támasztott főbb funkciókat. Ebben segít az üzleti modellek felállítása illetve a 
rendszer fő tulajdonságai. Azonosítani kell azokat a feltételeket korlátozó tényezőket, 
amelyeket a rendszer fejlesztésekor figyelembe kell venni. A tényezőknek lehetnek politikai, 
gazdasági, megvalósítási és a rendszer által meghatározott vonatkozásai. 

A megoldandó problémákat pontosan definiálni kell. A problémákat fel kell jegyezni, és 
meg kell vizsgálni, hogy mely érdekeltekre hat, mik a hatásai, és milyenek a lehetséges 
megoldásai. Meg kell továbbá határozni a fő rendszertulajdonságokat (feature). 

8.2  Az érdekeltek igényeinek értelmezése 

Ebben a folyamatlépésben már a projektben érdekeltek bekapcsolódásával folytatódik a 
fejlesztési tevékenység. A cél az érdekeltek igényeinek azonosítása, megértése és értelmezése: 

− Az érdekeltek igényeinek kiderítése és összegyűjtése. 
− Az összegyűjtött igények alapján az előző lépésben létrehozott fogalomtár és a Projekt 

elképzelés finomítása. 
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− A használati esetekhez és szereplőkhöz kapcsolódó funkcionális és nem funkcionális 
követelmények összegyűjtése. A végeredmény az Érdekeltek Elvárásait tartalmazó 
dokumentum. Használati eset modellek létrehozása. 

A munkafolyamat során a következő feladatokat kell elvégezni: 
A fő cél az érdekeltek igényeinek összeállítása. Kiinduló források lehetnek az összegyűjtött 

üzleti szabályok és az interjúk eredményei. A tevékenység alapvető eredménye az 
összegyűjtött és kategorizált rendszertulajdonság, követelmény halmaz, valamint a hozzájuk 
kapcsolódó attribútumok. Az itt összegyűjtött információk alapján módosítani, finomítani kell 
a fogalomtár és a Projekt Elképzelés tartalmát, a követelményekhez rendelt attribútumokat és 
a fogalomtárat. Már ebben a munkafolyamatban megkezdődhet a rendszer használati 
eseteihez és aktoraihoz kapcsolódó funkcionális és nem-funkcionális követelmények 
meghatározása. 

8.2.1  Érdekeltek igényeinek kiderítése 

A cél ebben a folyamatlépésben elsősorban azoknak az érdekelteknek az azonosítása, akik 
meghatározhatják a rendszerrel szembeni követelményeket. Ők tekinthetők a követelmények 
elsődleges forrásainak. Ők lehetnek felhasználók, az adott terület szakértői, megrendelők stb. 
Az igények, követelmények összegyűjtése szempontjából az alábbi információforrások 
jöhetnek számításba: 

− Megbeszélések, interjúk szervezése elsősorban az érdekeltek számára. 
− Követelmények meghatározására szervezett workshop. 
− Kérdőíves felmérés elsősorban a lehetséges felhasználók körében. 
− A már megfogalmazott igények áttekintése (pl. egy régi, már meglévő rendszer 

szolgáltatásai, konkurens termékek által nyújtott szolgáltatások). 
− „brain-storming”, szerepjáték, „story-boarding”. 

A folyamatlépésben előállított dokumentum az Érdekeltek Elvárásai. 

8.2.2  Szereplők és használati esetek megkeresése – használati esetek azonosítása 

A szereplők listájának elkészülte után keressük az úgynevezett használati eseteket, 
amelyekkel a rendszerkövetelményeket modellezzük.  

A használati eset a felhasználó és a rendszer közötti interakciót definiálja. Leírja a rendszer 
és felhasználó (aktor) között lezajló kommunikáció, üzenetváltás lépéseit a felhasználó 
szemszögéből. Egy használati eset pontosan azt mutatja meg, hogy a felhasználó mit akar a 
szoftverrel végrehajtani, milyen célt kíván megvalósítani, ugyanakkor nem tér ki a 
megvalósítás részleteire.  

A rendszerrel kapcsolatos összes használati eset feltárása a fejlesztendő rendszer egy külső 
képét biztosítja. A használati esetek a rendszer kívülről látható funkciói, un. kapcsolódási 
pontok a felhasználók és a rendszer között. A használati eseteket minden esetben az aktorok 
kezdeményezik. Például egy szövegszerkesztő esetén a „Szöveg karakter formázása” 
használati eset a következő kommunikációt írhatja le a felhasználó és szövegszerkesztő között 
egy használatkor: 

Legyen egy szövegrész dőlt betűs. Kijelöljük a megfelelő szövegrészt, majd az eszköztár 
„D” jelű ikonjának megnyomásával átalakítjuk dőlt karakterekké. 

88 
 



Az UML-ben a használati eset jelölése egy ovális, benne a használati eset elnevezése 
szerepel (7.2. ábra): 

 
7.2. ábra. A használati eset UML ábrázolása. 

A folyamatlépés célja a használati esetek azonosítása. Ehhez fel kell vázolni a rendszer 
funkcionális működését és meg kell határozni, hogy melyek azok a funkciók, amelyeket a 
rendszernek meg kell valósítani, és melyek azok, amelyek a rendszer határain kívül esnek. A 
használati esetek megtalálásának lehetséges módszerei az alábbiak: 

− Az adott területre jellemző felhasználóval folytatott közös beszélgetések, interjúk. 
− Kérdőívek használata. 
− Ötletbörze, amelynek használata elsősorban új fejlesztések esetén, vagy nehezen 

megfogható, leírható problémák megoldásakor hasznos. 
− A fejlesztési célokat megfogalmazó dokumentumokból kigyűjtjük az igéket. 

További lehetőség, hogy vegyük sorra a szereplőket, és nézzük meg a felhasználó 
szemszögéből, hogy mit várnak a rendszertől, például: 

− Mi az az elsődleges funkció, amit a szereplő a rendszertől elvár? 
− A szereplő fog adatot bevinni a rendszerbe, módosítani vagy törölni? 
− A szereplőt informálni kell a rendszerben bekövetkezett bizonyos eseményekről? 
− A szereplő el fogja indítani illetve le fogja állítani a rendszert? 
A használati eseteket az azonosításuk után a használati eset modellben helyezzük el. Az 

aktorokhoz hasonlóan a használati esetek rövid leírását is meg kell adni, amelynek 
minimálisan a következő jellemző pontjai vannak:  

− A használati eset neve. 
− A használati eset célja. 
− A szereplők listája, akik a használati eset tevékenységeit végzik. 
− A fogalomtár kapcsolódó fogalmai. 

A funkcionális követelmények mellett feltárt kezdeti nem-funkcionális követelményeket a 
Kiegészítő Követelmények dokumentumban gyűjtjük össze. 

8.2.3  Követelmények közötti összefüggések kezelése 

A követelményrendszer felépítéséhez célszerű a követelményeket típusokba sorolni. A 
használati esetekhez kapcsolódó különböző követelmény típusokhoz attribútumokat 
rendelhetünk, amelyek beállításával tovább specifikálhatjuk az egyes követelményeket: 

− Erőforrásokat allokálhatunk az egyes feladatokhoz. 
− Értékelhetjük a pillanatnyi helyzetet. 
− Mérőszámokat határozhatunk meg. 
− Kezelhetjük a projekt kockázatait. 
− Megbecsülhetjük a költségeket. 
− Kezelhetjük a projekt scope-ját. 
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A követelmények közötti függőségek beállításával pedig követni tudjuk, hogy milyen 
kapcsolat van az egyes követelmények (követelmény-típusok) között és, hogy hogyan hat 
egyes követelmények megváltozása a többi követelményre. 

8.3  A rendszer definiálása 

A munkafolyamat célja a rendszer definiálása: 

− A projekt tagjainak pontos képet adni a fejlesztendő rendszerről. 
− Az összegyűjtött felhasználói igényeket elemezni kell. 
− A Projekt elképzelés finomítása a rendszer fő tulajdonságainak, követelményeinek és 

az ezekhez kapcsolódó attribútumok pontosításával. 
− Az elkészített használati eset modell finomítása. 
− Az összegyűjtött információk dokumentálása. 

A már meglévő követelmények elemzése alapján a munkafolyamatban végrehajtandó 
feladatok az alábbiak:  

− újabb funkcionális és nem funkcionális követelmények meghatározása és 
összegyűjtése. 

− a használati esetek lépésenkénti leírása (az adott használati eset működésének rövid 
leírása). 

8.3.1  Szereplők és használati esetek megkeresése – használati eset modell létrehozása 

Ebben a fázisban a hangsúly már a készülő modell csomagokra való bontásán illetve a 
használati eset modell kidolgozásán van. A csomagok a logikailag összetartozó modellelemek 
csoportosítását jelenti és egyben a felelősségek kiosztásának egységeit képviselik a 
modellben. A csomagok többféle elv szerint alakíthatók ki:  

− részrendszerekhez kapcsolódóak pl. számlázás 
− egy szerepkörhöz kapcsolódóak pl. vevő használati esetei 
− egyéb logikai csoportosítás alapján kapcsolódóak 

 

 
7.3. ábra. Használati eset diagram az UML-ben. 

A korábbi lépésekben meghatározott aktorok és használatiesetek közötti kapcsolatok 
modellezésére az UML a használati eset diagramot használja (7.3. ábra). Az aktorok és a 
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rendszer közötti konkrét együttműködést definiálja és rögzíti, hogy a rendszertől mit várnak el 
a rendszeren kívüli szereplők. Egy használati esetet mindig egy aktor kezdeményezhet, 
aktivizálhat. A rendszer szereplői és a használati esetek közötti kapcsolatot egy irányított 
vonal, nyíl jelöli. A nyíl a szereplőtől a használati eset felé mutat. Ha egy használati eset 
végrehajtásában több aktor is közreműködhet a használati eset megvalósításában résztvevő 
szereplőket és a használati esetet egyszerű, irányítás nélküli vonal köti össze. 

8.4  A rendszer hatáskörének kezelése 

A követelmény-elemzés folyamatának egyes lépései az iteratív fejlesztésnek köszönhetően 
többször is végrehajtásra kerülnek. Minden iterációban a rendszerrel szemben támasztott 
követelmények és egyben a rendszer funkcionalitása is növekszik. Ez egyben a rendszer 
hatáskörének a bővülését jelenti. A rendszer hatásköre kezelésének a célja az, hogy: 

− A követelmények finomítása és kategorizálása alapján meghatározzuk azokat a 
funkciókat, amelyek az adott iterációban akarunk megvalósítani. Ezeket kell majd 
elemezni és tervezni és ezeket fogjuk először implementálni. 

− Meghatározzuk az elsődleges központi funkciókat megvalósító használati eseteket és 
forgatókönyveket. 

− Meghatározzuk a kezelendő követelmény attribútumokat és függőségeket. 
A rendszer hatáskörét a követelmények egy halmaza jelöli ki. A hatáskör meghatározása az 

iteratív és inkrementális fejlesztés során egy folyamatos tevékenység. A követelmények 
attribútumainak használata (prioritás, kockázat, költség) hasznos technika lehet a rendszer 
hatáskörének kezelésében. Az attribútumokban beállított értékek alapján lehet tervezni az 
iterációt és meghatározni az architekturális szempontból lényeges használati eseteket. 

8.4.1  Használati esetek kategorizálása 

A használati eset kategorizálásával választjuk ki azokat a használati eseteket és 
forgatókönyveket: 

− amelyek elemzését az aktuális iterációban el akarjuk végezni. 
− amelyek szignifikáns, központi funkcionalitást valósítanak meg. 
− amelyek architekturális szempontból jelentősek. 

A forgatókönyvek kiválasztásánál, döntési szempont lehet: 

− A forgatókönyv fontossága, jelentősége: kritikus, fontos, kiegészítő. 
− A megszüntethető kockázat: teljesítmény, felhasználhatóság és megfelelőség 

tekintetében. 
− Előzetes verzió készítésének fontossága, például gyártás előkészítéshez, vagy 

rendszertesztekhez. 
− Az architektúrára gyakorolt hatása. 
− Egyéb technikai igények, például demo készítésnek a szükségessége. 
− A Szoftver architektúra dokumentum használati eset nézetének elkészítése. 
− Architekturális szempontból kritikus használati esetek. 

8.5  A rendszer definíciójának finomítása 

A munkafolyamat célja, hogy: 
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− Részletesen leírjuk a használati esetek működésének folyamatát. 
− Részletezzük a nem-funkcionális követelményeket. 
− Amennyiben további részletezésre nincs szükség, akkor elkészítjük a Szoftver 

Követelmény Specifikációt (Software Requirement Specification). 
− Modellezzük a felhasználói interfészt, és hogy prototípust készítsünk. 

A rendszer definíciójának finomításával kapcsolatos feladatok ennek megfelelően a 
következők: 

− Az adott iterációban megvalósítandó használati esetek részletezése. 
− A nem-funkcionális követelmények részletezése. 
− A felhasználói felület részletes tervezése. 
− A felhasználói felület prototípusának elkészítése együttműködve a felhasználókkal. 
− A Szoftver Követelmény Specifikáció elkészítése 

8.5.1  Használati eset részletezése 

A használati eset leírásában a felhasználó szemszögéből rögzítjük a felhasználó és a 
rendszer között zajló üzenetváltás (párbeszéd) lépéseit. A használati esetben definiált 
szokásos működést a használati eset normál lefutásának, más szóval alapfolyamatnak hívjuk. 
A működésnek lehetnek különleges, alternatív esetei (pl. hibás működés), ezek az 
alfolyamatok. A fejlesztés során minden használati eset esetén fel kell tárni az összes 
alternatív lefutási menetet. A tervezett rendszernek a használati esetekben definiált normál és 
alternatív működését külön forgatókönyvekben rögzítjük. 

A forgatókönyv a használati esetben definiált működés egy konkrét végrehajtása, lefutása, 
a használati eset egy példánya. A forgatókönyv a rendszer használati esetben definiált 
működésének lépésenkénti, un. step-by-step végrehajtását írja le a felhasználó szemszögéből. 
Egy használati esethez az alternatív működések miatt több forgatókönyv készülhet is, de egy 
biztosan. 

A forgatókönyv készítésekor a rendszer és a felhasználó között zajló üzenetváltásokat a 
felhasználó szerepében célszerű megfogalmazni, hiszen a felhasználó fogja az alkalmazást 
használni. Az üzenetváltások leírásakor a MIT-re koncentráljunk, azt írjuk le, hogy a 
használati eset működéskor MI történik, milyen tevékenységek zajlanak, és ne térjünk ki a 
HOGYAN részleteire, a megvalósítás módjára. A forgatókönyvben elsőként a használati eset 
normál működést írjuk le, de el kell készíteni az alternatív esetekhez tartozó forgatókönyveket 
is. 

A forgatókönyv készítésére nincsenek szigorú formai előírások, megkötések. A 
forgatókönyvben a használati eset működését, vagyis az egymás után zajló tevékenységeket 
szöveges formában, mondatszerűen fogalmazzuk meg. 

Aktivitási diagram 
Az UML aktivitás diagramja a tevékenységfolyamatok ábrázolására használható. 

Tevékenység folyamatnak tekintjük az egymás után végrehajtandó feladatokat, amelyeknél 
egy kiindulási pontot és egy vagy több vég állapotot értelmezünk. Az aktivitás diagram 
hatékonyan alkalmazható a használati esetek formalizálására.  

A használati esetek forgatókönyveiben meghatározott lépéseket az aktivitás diagram 
értelmében tevékenységeknek, aktivitásoknak nevezzük. A későbbiekben az aktivitásokból 
jellemzően valamely osztály művelete lesz. A forgatókönyvben meghatározott tevékenységek 
menetének grafikus szemléltetésére használhatjuk az aktivitás diagramot. Egy használati 
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esethez annyi aktivitási diagram készül, ahány alternatív lefutása, ahány forgatókönyve van. 
Az aktivitási diagram elemei a következők: 

− aktivitás 
− sorrendezés/párhuzamosság 
− szinkronizációs vonal  
− őrfeltételek 
− döntések 
− start és stop szimbólum. 

Az UML aktivitás diagram kialakítására a 6.3.1. fejezetben látható részletes példa. Az 
aktivitás diagramban a tevékenységek kezdetét a start szimbólum jelöli. A működés 
félbeszakad: ha a vezérlés eléri az aktivitás diagram egy stop szimbólumát. A működés 
befejeződik: ha minden aktivitás befejeződött és nincs hátra más végrehajtandó tevékenység. 
A műveletek végrehajtási sorrendje általában szekvenciát, egymás utáni sorrendet mutat, de 
van, amikor dönteni kell a folytatás irányáról, különböző ágak, különböző folyamat 
alternatívák jönnek létre. Az elágazási feltételek valamilyen logikai kifejezés formájában 
fogalmazhatók meg. Ezeket az elágazási pontokban a rendszer kiértékeli, és az eredménytől 
függő ágon folytatja a végrehajtást. 

Az aktivitási diagramban használt szinkronizációs vonal alkalmazása kétféleképpen 
értelmezhető: 

− Elágazás. A folyamat olyan pontja, amelyből a végrehajtás egy, vagy több ágban 
párhuzamosan végzett tevékenységek végrehajtásával folytatódik. Az elágazási 
pontban egy bemenő, és kettő vagy több kimenő akció van. 

− Csatlakozás. A csatlakozási pontban a folyamat különböző ágakban, addig egymással 
párhuzamosan végrehajtott tevékenységei befejeződnek, és egy újabb tevékenység 
megkezdésére kerül sor. A csatlakozási pontban kettő vagy több bemenő tevékenység 
befejezését kell szinkronizálni, a folyamat egy kimenő akcióval folytatódik. 

A használati esetek részletezése a használati eset folyamatának részletes leírása jelenti a 
step-by-step leírásból kiindulva: 

1. Hogyan kezdődik a használati eset? (Például: A használati eset akkor kezdődik, 
amikor a felhasználó kiválasztja a Jelentés menüpontot.) 

2. Hogyan ér véget a használati eset? (Például: A használati eset véget ér, ha a 
felhasználó jóváhagyja a megadott adatokat. ) 

3. Milyen kölcsönhatások történnek az aktor és a használati eset között? (Például: A 
felhasználó megnyomja az OK gombot, a használati eset megjeleníti a kiválasztható 
időszakokat…) 

4. Milyen adatok cserélődnek a használati eset és az aktor között? (Például: A 
felhasználó megadja a nevét és jelszavát…) 

5. Milyen ismétlődő viselkedést hajt végre a használati eset? (Például: a használati eset 
mindaddig kéri az időszakot, amíg az aktuális dátumnál kisebbet nem kap…) 

A folyamatlépésekkel részletezett használati esteket strukturálni kell. Egyes használati 
esetek többféleképpen is lejátszódhat le attól függően, hogy a használati eset folyamatában 
mit választ a felhasználó, illetve, hogy milyen volt a belső objektumok állapota. Az összes 
opcionális, alternatív esetet rögzíteni kell. Célszerűen külön szekcióba rögzítsük ezeket az 
eseteket. Különösen ez akkor szükséges, ha: 

− nagyon hosszú az opcionális szakasz. 

93 
 



− kivételes, hibás eseteket kezel az opcionális vagy alternatív folyamat, így tisztább 
maradhat az alapfolyamat.  

− az alfolyamat a használati eset folyamatában több helyről is elindulhat. 

8.5.2  A szoftver követelmények részletezése 

Azoknak a dokumentumoknak az összegyűjtése, részletezése és rendszerezése, amelyek a 
szoftverrel szembeni követelményeket tartalmazzák. A korábban dokumentált 
követelményeket kell egységes formában megjeleníteni. Végeredményként a Szoftver 
Követelmény Specifikációt kapjuk. 

8.5.3  A felhasználói felület modellezése 

(Speciálisan az UML-re érvényes) Az egyes használati esetek végrehajtásához szükséges a 
hozzá tartozó felhasználói felület megtervezése. Az egyes használati esetekhez létrehozunk 
egy használati eset forgatókönyvet, amelyben elsősorban a felhasználói felület megjelenését, 
valamint az aktor és a felület közötti interakciókat modellezzük. A modellezés célja a 
felhasználói felület osztályainak (határosztályok) azonosítása, amelyek szükségesek a 
használati eset megvalósításához. A határosztályok és az aktorok közötti kapcsolatokat 
interakciós diagrammal ábrázolhatjuk. A határosztályok azonosítása után meg kell határozni a 
határosztályok attribútumait (kontrol elemeit), metódusait és kapcsolatait. 

8.5.4  A felhasználói felület prototípusának elkészítése 

A prototípus megtervezése az elsődleges ablakok kiválasztásával történik, amelyek 
implementálásra kerülnek. A prototípus működéséről a projekt tagjaitól vagy felhasználóktól 
nyernek visszajelzést, amelyeket összegyűjtenek és elemeznek. 

8.6  A felhasználói igények változásainak követése 

A felhasználói igények változásainak követése munkafolyamat céljai: 

− A bejelentett változtatási igények kiértékelése és a meglévő követelmények halmazára 
gyakorolt hatásának meghatározása. 

− A használati eset modell strukturálása. 
− A megfelelő követelmény attribútumok és függőségek beállítása. 
− Annak ellenőrzése, hogy a követelmény-elemzés munkafolyamat során előállt 

eredmények megfelelnek-e a felhasználók elvárásainak. 
Ezt a munkafolyamatot a fejlesztés során folyamatosan végezni kell A függőségek 

beállítása segíthet annak eldöntésében, hogy egy követelményben bekövetkezett változás 
milyen más követelményekre (termékekre) milyen hatással van. A feltárt információk alapján 
strukturálni kell a használati eset modellt. Az azonosított követelményeket ellenőrizni 
(szemlézni, áttekinteni) kell. 

8.6.1  Használati eset modell strukturálása 

Ez A RUP és UML specialitása)A használati eset modell strukturálásával a cél a használati 
esetek értelmezését megkönnyítő kapcsolatok meghatározása és a használati esetek 
egyszerűsítése. Absztrakt használati eseteket vezethetünk be bizonyos viselkedések 

kiemelésére: 
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1. Közös viselkedés 
2. Opcionális viselkedés 
3. Kivételes viselkedés 
4. Későbbi iterációkban fejlesztendő használati esetek, vagy szolgáltatások 

A modellben lehetnek olyan használati esetek, amelyek végrehajtásakor bizonyos feltételek 
teljesülése esetén a vezérlés egy másik használati esetnek adódik át. Ilyenkor a normál 
használati esetnek egy bővített változata játszódik le. Mivel a normál használati eset 
viselkedésében a feltétel csak bizonyos esetekben következik be, ezért a normál használati 
esetet bővítő viselkedést érdemes külön használati esetben leírni. Ezt a viselkedést fejezi ki a 
kiterjesztési extend viszony (7.4. ábra). Az adott feltételt a követelmények specifikálásakor 
kell megadni. A szaggatott nyíl a kiterjesztett használati esetből az alap használati eset felé 
mutat. Az opcionális viselkedést az <<extend>> sztereotípiával jelölhetjük. Ezt a kapcsolatot 
akkor azonosíthatjuk, amikor egy használati eset különböző változatait írhatjuk le, az egyik 
használati eset hasonlít a másikra, de annál valamivel több:  

− Gyűjtsük össze a “Milyen hiba lehet?”, “Hogyan történhet másképp?” kérdésekre a 
válaszokat. 

− Vegyük fel ezeket a variációkat a kiindulási használati eset kiterjesztéseinek. 
− A változatok végrehajtása feltételes. (A feltételt a leírásban meg kell fogalmazni.) 

Az extend kapcsolat UML jelölése az alábbi: 

 
7.4. ábra. Használati esetek extend kapcsolata. 

A tartalmazási, include viszonyban a szereplő által kezdeményezett (alap vagy normál) 
használati esetek végrehajtásában vannak olyan részek, lépések, amelyek mindegyik 
használati végrehajtásakor bekövetkeznek és azonos módon játszódnak le. Ilyenkor érdemes 
az azonos viselkedéseket egy külön használati esetbe kiemelni. Az UML-ben az alap 
használati esetet és a tartalmazott használati esetet szaggatott nyíl köti össze. A szaggatott nyíl 
az alap használati esettől a tartalmazott felé mutat. A kapcsolat tartalmazás jellegét a 
szaggatott nyílon elhelyezett, francia zárójelek közé írt <<include>> sztereotípiával jelöljük. 
A rész használati eset végrehajtása feltétel nélküli. A rész használati eset az úgynevezett 
„extension point”-nál kerül bele a normál használati eset forgatókönyvébe. Az include 
kapcsolatra az alábbi ábra mutat példát (7.5. ábra): 

 
7.5. ábra. Használati esetek include kapcsolata. 

Az öröklődés a modellelemek, osztályok, használati esetek között értelmezett sajátos 
viszony. A modellelem sajátjaként kezeli a nála általánosabb szinten definiált modellelem 
jellemzőit (a modellelemek jellemzőihez beállított láthatóság alapján). Az utódosztály 
(leszármazott) sajátjaként kezeli a nála általánosabb/magasabb szinten levő ős osztály 
attribútumait és műveleteit. Az öröklődési viszony UML-ben egy üres háromszögben végződő 
nyíl, a háromszög csúcsa az ős osztálynál található. 

Öröklődési viszony alkalmazása egy kétirányú viszonyt fejez ki az elemek között, egyrészt 
jelenthet egy általánosítást másrészt pedig egy specializációt: 
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− Általánosítás. A különböző objektumok sokszor tartalmaznak közös jellemzőket 
(adatok, műveletek). Az általánosítás az a folyamat, amikor ezeket a közös 
jellemzőket kiemeljük egy ősosztályba, ilyenkor alulról felfelé építkezünk. 
Eredményként létrejön egy általános/közös sajátosságokat tartalmazó ősosztály vagy 
szülőosztály, amelyhez tartozik egy vagy több speciális tulajdonságokkal rendelkező 
alosztály vagy gyerek osztály. Az általánosítás használatának célja a kód 
újrafelhasználási fokának emelése a rendszerben. Az ősosztály általában absztrakt 
osztály, amelynek nincsenek példányai. Az ősosztály szerepe csak a közös 
sajátosságok egy helyen történő tárolása, segítségével jelentősen egyszerűsödik a 
modellünk felépítése. 

− Specializáció. Meglévő osztályokból származtatott osztályokat képezünk finomítással, 
amely a fentről lefelé történő építkezés. A finomítás célja az osztályok 
specifikációjának pontosítása, az objektumok egyedi jellegének megerősítése az 
egyedi jellegre utaló jellemzők definiálásával. A származtatott osztályok keresése 
során feltételezzük, hogy az osztályok általánosak. A specializáció során azt 
vizsgáljuk, hogy újabb attribútumok és műveletek hozzáadásával milyen, a feladat 
szempontjából értelmes osztályok határozhatók meg. Az attribútumokat és az 
asszociációkat mindig a legáltalánosabb osztályhoz rendeljük. Az ősosztály nem 
feltétlenül absztrakt. 

Az öröklődési viszony alkalmazásával az elemek öröklődési hierarchiába rendezhetők. A 
hierarchiában azokat az osztályokat, amelyek nem örökölnek másoktól sajátosságokat, vagyis 
nincsenek szüleik gyökér osztálynak nevezzük. Az öröklődési lánc legalsó szintjén lévő 
osztályok nem örökítenek tovább jellemzőket, ezek a levél osztályok. 

Ha az öröklési viszony egyszeres az azt jelenti, hogy egy osztálynak csak egy őse lehet. A 
többszörös öröklési kapcsolatban egy osztálynak több szülője is lehet. 

A használati esetek öröklődése azt jelenti, hogy a leszármazott használati eset örökli a 
normál használati eset viselkedését és kapcsolatait. A leszármazott az eredeti/normál 
használati eset viselkedéséhez hozzáadhat újabb viselkedéseket, illetve felülbírálhatja, 
felülírhatja azt.  

Az öröklődés felhasználásával egy használati esetet többféleképpen is specializálhatunk, 
ilyenkor az új (leszármazott) használati esetek az eredeti (ős) használati eset speciális formáit 
definiálják. A leszármazottak öröklik az ősük struktúráját, viselkedését, kapcsolatait. A 
leszármazottak további viselkedést adhatnak az ős viselkedéséhez, illetve felülbírálhatják azt. 
A használatieset öröklődését a következőképpen jelöljük (7.6. ábra): 

 
7.6. ábra. Használati esetek öröklése 

Ha több szereplő is betöltheti ugyanazt a szerepet egy használati eset végrehajtása során, 
akkor a közös vonásaikat ki lehet emelni egy (absztrakt) szereplőbe. A leszármazott szereplő 
ugyanazokat a használati eseteket kezdeményezheti, mint az őse, de annál többet is tehet. 
Jelölésére az alábbi ábra mutat példát (7.7. ábra): 
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7.7. ábra. Öröklés aktorok között. 

8.6.2  Követelmények áttekintése 

Ebben a lépésben kell a valamennyi előállt eredményt ellenőrizni. Meg kell vizsgálni, hogy 
az eddigiekben jó irányban haladt-e a fejlesztés. Egy formális ellenőrzést kell elvégezni, hogy 
a kialakított modell megegyezik-e a felhasználó elvárásaival. Az összes terméket ellenőrizni 
kell több menetben: 

1. koncepció 
2. felhasználói igények 
3. használati eset modell 
4. szereplők 
5. használati esetek  
6. nem-funkcionális követelmények  
7. fogalomtár 
8. követelmény-tulajdonságok 

A változáskövetés során első lépésben elemezni kell a fejlesztés folyamán jelentkező új 
igényeket, majd meg kell vizsgálni az új igények milyen hatással lesznek a már felállított 
követelményrendszerre. A vizsgálat eredményének kiértékelése után lehet csak dönteni a 
változások megvalósíthatóságáról. 

8.7  Ellenőrző kérdések 

1. Mit nevezünk követelményeknek?  
2. Mi a követelmény-elemzési fázis főbb lépései? 
3. Milyen típusai vannak a követelményeknek? 
4. Soroljon fel nem-funkcionális szoftver követelményeket!  
5. Soroljon fel érdekelteket egy szoftverfejlesztési projektben!  
6. Miért fontos a követelmények folyamatos kezelése? 
7. Milyen eszközökkel strukturálhatjuk a használati eset modellt? 
8. Mi a forgatókönyv? 
9. Mit jelent a rendszer hatáskörének kezelése? 
10. Hogyan valósítjuk meg az általánosítást és specializációt? 
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9 ELEMZÉS ÉS TERVEZÉS 

Az elemzési és tervezési fázis célja a követelmény-elemzési fázisban összegyűjtött 
követelményeket kielégítő rendszer tervezése és egy robosztus rendszer architektúra 
kialakítása. A végleges rendszertervet az implementációs környezethez és a hatékonysági 
elvárásokhoz kell illeszteni [3,10,11,12,17,22]. 

Az elemzési fázis során már az elkészítendő szoftvert tervezzük, de a konkrét 
megvalósítási részletek még nem lényegesek. A szoftver és a tárgyterület ideális modelljét 
keressük. A követelmény-elemzés alapján létrehozzuk a fogalmi szótárt, majd ezt 
felhasználva létrehozzuk a rendszert leíró tárgymodellt (domain modell).  

Egy rendszer architektúra a rendszer alapvető komponenseinek szerveződése, melyek 
egymással meghatározott felületeken keresztül kommunikálnak. A rendszer architektúrája a 
rendszer nagyléptékű tagolódását írja le, a strukturálisan fontos elemeket és a köztük lévő 
kapcsolatokat definiálja. Az architekturális komponensek a rendszer alapvető működését 
meghatározó szoftverrészek. 

A szoftverprojekt kidolgozási fázisában az elsődleges cél, hogy a rendszerhez egy kezdeti 
architektúrát határozzunk meg, amely az elemzési munka kiindulási pontja lesz. Ha az 
architektúra már létezik, akkor a cél a meglévő architektúra finomítása. Az architekturális 
szempontból kiválasztott használati eseteket elemezni kell. Meg kell határozni azokat az 
elemzési osztályokat, amelyek megvalósíthatják a használati esetekben definiált funkciót 
majd a használati eset viselkedését szét kell osztani az elemzési osztályok között az elemzési 
osztályok felelősségeinek meghatározásával.  

A tervezési fázis célja a rendszer architektúrájának, komponenseinek, moduljainak, 
interfészeinek, adatainak meghatározása úgy, hogy azok kielégítsék a specifikált 
követelményeket. A tervezés során az elemzési modelleket leképezzük a rendelkezésre álló 
hardver és szoftverelemek szolgáltatásaira. A rendszer globális struktúrájának kialakítása az 
architekturális tervezés feladata. Az architekturális tervezés során az elemzési modellből 
kiindulva a rendszert alrendszerekre bontjuk és meghatározzuk az elemzési osztályokat 
megvalósító tervezési osztályokat és alrendszereket. A tervezés fázisai: 

− A rendszer architektúrájának kialakítása. Az architektúra tervezés folyamán alakítjuk 
ki a rendszer fő struktúráját. 

− Részletes tervezés. A szoftver komponensek és a kapcsolatukat biztosító interfészek 
tervezése.  

Az elkészítendő szoftvert tervezésénél már minden fontos technikai részletet figyelembe 
veszünk. Az elemzési modellből kiindulva meghatározzuk a szoftver-csomagok határait és 
összekapcsolódási tervét. Külön figyelemmel vagyunk a már meglevő csomagokra. 
Elkészítjük az újonnan kifejlesztendő szoftver csomagok modultervét, és a felületeik tervét. A 
szoftver és hardver elemek kapcsolódási tervének létrehozásával elkészítjük a telepítési tervet.  

A RUP elemzés-tervezés fázisában a következő folyamatlépéseket végezzük el iteratívan: 
1. Kezdeti architektúra meghatározása. 
2. Architektúra finomítása. 
3. Viselkedés elemzése. 
4. Komponensek tervezése. 
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9.1  Kezdeti architektúra meghatározása 

Ebben a fázisban a cél a rendszer-architektúra egy kezdeti vázának elkészítése. Ezen belül 
meghatározzuk az architekturális szempontból lényeges elemeket és az elemzési 
mechanizmusokat. Létrehozzuk az alrendszerek magas szintű definícióját, azaz a kialakítandó 
szoftver rétegek leírását, majd a használati esetek megvalósítását. 

Az elemzési osztályok meghatározása az architekturális szempontból lényeges használati 
esetek elemzése alapján történik. Az elemzési osztályok kapcsolatai alapján módosítani kell a 
használati esetek megvalósításait. 

9.1.1  Architekturális elemzés 

Az architekturális elemzés során a cél a rendszer egy lehetséges architektúrájának a 
meghatározása és egyben a tervezési folyamat számára a szükséges kiinduló modellek és 
dokumentációk előállítása. A rendszer kezdeti architektúrának meghatározása során a hasonló 
rendszerek fejlesztésében és az adott szakterületen szerzett tapasztalatokat fel lehet használni.  

Meghatározzuk azokat az architektúra és elemzési mintákat, amelyeket a rendszer 
kidolgozásához esetlegesen fel tudunk használni és azokat a modellezési konvenciókat, 
amelyek alapján a modelleket ki fogjuk dolgozni. 

A minta, amely megfogalmazhat egy szerkezeti vagy viselkedésbeli leírást, egy általános 
probléma általános megoldása, egy ötlet, amely hasznos egy gyakorlati feladat megoldásában 
és valószínűleg hasznos lehet mások számára is. A minták alkalmazásával csökkenthető a 
komplexitás és párhuzamosan növelhető a konzisztencia. Az architektúra minta felvázolja egy 
szoftver architektúrájának kialakítását definiálva az architekturális elemeket és azok 
kapcsolatait. Az elemzési minták a rendszer analízisben fellelhető mintákról szól, melyek az 
üzleti folyamatok struktúráját tükrözik [8].  

A modellezési konvenció kidolgozásakor meg kell határozni a modellek felépítésében 
használt alapvető modellezési elemeket és azok jellemzőit. Ha szükséges ez utóbbihoz ki kell 
választani azokat az UML profilokat, amelyek használatára a tervezés során sor kerül. Ha 
speciális területről van szó, akkor saját UML profil kialakítására van szükség.  

A komponensek újrafelhasználhatósági stratégiájának meghatározásához azonosítani kell 
az újrafelhasználható elemeket és meg kell vizsgálni az újrafelhasználás lehetőségeit. 

Az architektúra elemzés szintjén az alrendszerek definíciója még magas szinten a 
szoftverrétegek és partíciók megadásával történik, amelyek a rendszer részeinek elemi 
rétegekbe való rendelését határozza meg. A legáltalánosabb felosztás szerint három réteg 
kerül kialakításra: a felhasználói interfész, az üzleti logikai réteg és az adatbázisréteg. E 
rétegek komponensei önállóan léteznek, és együttműködésük során egyidejűleg több 
különböző alkalmazásnak is a részei lehetnek. Az adatbázis réteg az adatok nyers tárolását 
végzi. Semmilyen információval nem rendelkezik az adatok feldolgozásával vagy 
megjelenítésével kapcsolatban. Az üzleti logikai réteg az alkalmazás logikáját, működési 
szabályait határozza meg. Semmilyen információval nem rendelkezik az adatok tárolásával 
vagy megjelenítésével kapcsolatban. A felhasználói interfész feladata az üzleti logika által 
küldött adatok formázása és megjelenítése. Biztosítja a felhasználó hozzáférését az üzleti 
logika szolgáltatásaihoz, de sohasem kerül közvetlen kapcsolatba az adatbázissal, és nem 
végez semmilyen műveletet az adatokon.  

Az alacsonyabb szintű, rétegeken belüli felbontás a későbbi architekturális tervezés 
feladata. Az UML a modell felbontására a csomagok kialakítását biztosítja. 

99 
 



A csomagok kialakítása a rendszer építőelemeinek (osztályoknak, használati eseteknek, 
stb.) magasabb szintű egységekbe való csoportosítása, azaz a teljes rendszer részekre bontása. 
A csomagok specializálhatók, azaz sztereotípia és láthatóság is rendelhető hozzájuk (8.1. 
ábra). 

 
8.1. ábra. Csomagok jelölése az UML-ben. 

A csomagokat célszerűen úgy kell kialakítani, hogy a köztük lévő függőségeket célszerű 
minimálisra csökkenteni. A függőség két csomag között akkor valósul meg, ha a függő 
csomag valamely eleme függ a másik csomag egy elemétől. Ha két elem között függőség van, 
akkor az egyik definíciójának megváltozása a másik elem megváltozását eredményezheti. A 
8.2. ábra csomagok függőségének ábrázolását mutatja be: 

 
8.2. ábra. Csomagok függése. 

A használati esetek definiálják azt, hogy a rendszertől mit várnak el a külvilág szereplői. A 
definíció tartalmazza a felek közötti interakciókat. Az interakciókban az érintettek, a rendszer 
és az aktorok megadott sorrendben egymástól szolgáltatásokat kérnek, illetve azokat 
teljesítenek. A szolgáltatáskérések leírhatók szekvencia diagram használatával, amelyek a 
rendszer dinamikus viselkedését ábrázolják. 

Egy használati eset megvalósítása érdekében lezajló interakciókban az objektummodellben 
szereplő elemeknek általában csak egy töredéke kap szerepet. Az objektummodell azon 
elemei, amelyek egy konkrét használati eset megvalósításához szükséges interakciók részesei, 
jól meghatározhatók.  

A használati eset megvalósítása tartalmazza azokat az osztályokat és a közöttük fennálló 
relációkat, amelyek felelősek az interakciók végrehajtásáért és egyben leírja az interakciókat, 
mint a szolgáltatáskérések sorozatát. A használati eset megvalósításának ábrázolására az 
UML az alábbi egyszerű jelölést használja. A használati esethez hasonlító, de szaggatott 
vonallal rajzolt ellipszis jelenti a megvalósítást, közöttük pedig a megvalósítási kapcsolatot 
ábrázoló nyíl látható. A 8.3. ábrán mutatott példában a tantárgyfelvétel használati eset 
megvalósítása látható. 

 
8.3. ábra. Használati eset megvalósítás UML jelölése. 

A rendszer használati eseteit az objektummodellben szereplő osztályok illetőleg azok 
példányai fogják megvalósítani. Az interakciókat definiáló szekvencia és együttműködési 
diagramokon csak olyan osztályok példányai szerepelhetnek, amely osztályok részei az 
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objektumdiagramnak. 
Az objektum, a dinamikus és használati eset modellek az adat, a vezérlés és a 

funkcionalitás szempontjait érvényesítő leírások. Mindhárom szükséges a rendszer 
megértéséhez, noha az egyes modellek fontossága az alkalmazási területtől függően változik. 
A három modell az implementáció során áll össze, és abból alkotható meg a program. 

A használati esetek további elemzésének, tervezésének előkészítése céljából a használati 
eset modellben szereplő valamennyi használati esethez létrehozunk egy használati eset 
megvalósítást (<<use case realization>>). 

A használati esetek megvalósításával a használati eseteket az elemzési és tervezési 
modellben tovább elemezzük és részletezzük. A használati eset megvalósítások alapja a 
követelményspecifikációban elkészített használati eset modell. A használati eset megvalósítás 
a használati eset egy lefutása a rendszeren belül. A használati eset megvalósítását a 
szekvencia diagrammal modellezzük. A diagram az alábbi modellezési elemeket tartalmazza: 

− a működéshez szükséges objektumokat 
− az objektumok közötti üzenetváltásokat, azok időbeli sorrendjében. 

A használati eset funkciója az üzeneteken keresztül teljesül. Az üzenetek eljárás vagy 
függvény jellegűek, ez utóbbiak visszatérési értékét is megadhatjuk. Az üzenetek 
paraméterezhetők. 

9.1.2  Használati esetek elemzése 

A használati esetek elemzésének céljai az alábbiak: 

− Azonosítani azokat az elemzési osztályokat, amelyek az adott használati eset 
végrehajtásában részt vesznek. 

− A használati eset megvalósítások segítségével szétosztani a használati eset 
viselkedését az azonosított elemzési osztályok között. 

− Meghatározni az azonosított elemzési osztályok felelősségeit, attribútumait és 
asszociációit 

− Az architekturális mechanizmusok használatával kapcsolatos információk 
meghatározása. 

9.1.2.1  Elemzési osztályok azonosítása 

Az elemzési osztályok azonosításához az üzleti modell vagy a használati esetek leírásaiban 
aláhúzzuk a főneveket, illetve megfelelő elemzési mintákat kereshetünk, és azt alkalmazzuk a 
konkrét esetre. Az elemzési osztályok azonosítása után az osztályokat elnevezzük, és néhány 
mondattal leírjuk, hogy milyen funkció megvalósításában vesznek részt. 

Minden egyes használati eset megvalósításhoz keressük meg az elemzési osztályokat a 
használati eset által definiált viselkedés alapján, majd osszuk szét a viselkedést az osztályok 
között. Minden egyes elemzési osztályhoz írjuk le a felelősségeit, az attribútumait és 
kapcsolatait. 

Az osztályok tipizálására a sztereópiát használjuk, amely a modellelemek minősítésére, 
tipizálására, valamilyen csoportba sorolására használható jelölés. A sztereotípia megadása a 
nevének francia zárójelek közé illesztésével történik, pl. <<interface>> (8.4. ábra). 
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8.4. ábra. Interfész osztály sztereotípia jelölése 

Az elemzési osztályok a rendszer fogalmi modelljét alkotják. A fogalmakkal azokat a 
dolgokat jelöljük, amivel a rendszernek foglalkozni kell. Az UML-ben az elemzési osztályok 
tipizálására az alábbi három tipikus sztereotípiát használjuk: 

− <<boundary>> sztereópia. A külső kapcsolatért felelős határ osztályok jelölése, pl. a 
felhasználói felületek osztályai. 

− <<entity>> sztereópia. Az entitás osztályok jelölésére használható, amelyeket a 
fejlesztendő rendszer belső információinak tárolása használunk. 

− <<control>> sztereópia. A vezérlő funkciókat ellátó vezérlő osztályok jelölésére 
használható. 

Az elemzési osztályok sztereotípiái megkönnyítik a diagramok összeállítását, értelmezését, 
és elősegíti a szoftverrendszer rétegeinek: a felhasználói felület/prezentációs réteg, az 
alkalmazás/üzleti logika és adattárolási logika szétválasztását. 

A határ osztályok a rendszer és környezete közötti kommunikációért felelősek, 
gyakorlatilag egy protokollt valósítanak meg. A határ osztályok különböző típusai azt 
határozzák meg, hogy a kommunikáció a rendszeren belül vagy a rendszer és környezete 
között zajlik le:  

− Felhasználói felület osztályai - rendszer és ember 

− Kommunikációs osztályok - rendszer és rendszer 

− Eszközök reprezentánsai - rendszer és valamilyen külső eszköz 
A tervezés során minden használati eset - szereplő párhoz kell egy felhasználói felületet 

tervezni. A felületekhez képernyő vázlatot kell készíteni, azonban a tervezés ebben a fázisban 
ez még nem részletes, csak azon funkciók létrehozására és elhelyezésére szolgál, amelyek a 
folyamatok lefutásához szükségesek. Az elemzés során a határosztály feladatára kell 
koncentrálni és nem arra, hogy a felületet hogyan valósítjuk meg. Az elemzési modellben a 
határ osztályok szokásos jelölése az alábbi (8.5. ábra) 

 
8.5. ábra. Határosztályok UML jelölése 

Az entitás osztályokat az információk tárolására és kezelésére használjuk. Az osztályok 
nevei azokból az alapfogalmakból alakulnak ki, amelyekkel a kifejlesztendő rendszer 
foglalkozik. Az entitás osztályok objektumai általában passzívak (nem kezdeményeznek) és 
perzisztensek (a példányaik fizikai háttértáron kerülnek tárolásra). Azonosításukban a fogalmi 
szótár bejegyzései nyújtanak segítséget. Az elemzési modellben használt jelölésük (8.6. ábra): 
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8.6. ábra. Entitás osztályok UML jelölése 

A kontrol osztályok a rendszer viselkedését koordinálják. Általában egy vezérlő osztály 
tartozik egy használati esethez az alábbi feladatok végrehajtása érdekében: 

− tranzakció-kezelés 

− erőforrás-kiosztás 

− hibakezelés 
Egyszerűbb használati esetekhez nem szükséges kontrol osztályok megadása. Ilyen 

esetekben a kontrol és entitás osztályok ezt a feladatot önállóan végzik el a megfelelő 
felelősség megadásával. A vezérlő osztályok alkalmazásával hatékonyan választhatók el 
egymástól az interfészek és az entitásokat, amely elősegíti az újrafelhasználhatóság és jobb 
változás-tűrést eredményez. A vezérlő osztályokat az elemzési modellekben a következő 
módon jelöljük (8.7. ábra): 

 
8.7. ábra. Kontrol osztályok UML jelölése. 

9.1.2.2  Viselkedés szétosztása az osztályok között 

Az interakciós diagramok használatával hatékonyan ábrázolható az osztályok közötti 
viselkedés elosztás. Az objektumok együttműködésének a formáját írják le egy adott funkció 
megvalósítása érdekében. A két leggyakrabban használt diagramtípus a szekvencia diagram és 
az együttműködési diagram, amelyek hasonló információtartalom megjelenítésére alkalmasak, 
de különböző megjelenítési formában. A hasonló információtartalom különböző megjelenítési 
formái a két diagram esetében: 

− Szekvencia diagram: Az objektumok közötti üzenetek explicit sorrendjét fejezi ki. 

− Együttműködési diagram: Az objektumok közötti kapcsolatok leírása a fő funkciója. 

Szekvencia diagram  
A szekvencia diagramokat a használati eset lefutásának ábrázolására használjuk. A 

szekvencia diagram a használati eset egy konkrét végrehajtását írja le az objektumok közötti 
kommunikáción keresztül. Azt a célt szolgálják, hogy megértsük az objektumok 
együttműködésének módját és ez által a teljes rendszer dinamikus működését. Minden 
használati esethez tartozik legalább egy forgatókönyv, hiszen minden használati eset legalább 
egy módon lejátszódik. Az objektumokat a diagramban függőleges vonalak reprezentálják. A 
vonal akkor kezdődik, amikor az objektum létrejön, és akkor fejeződik be, amikor az 
objektum megszűnik. Az objektumok közötti eseményeket, üzeneteket vízszintes, címkézett 
nyilak jelzik. Az idő fentről lefelé halad. A 8.8. ábra egy tantárgyfelvétel használati esetének 
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lefutását ábrázolja. A hallgató a használati eset során az UML-01 kódú kurzust sikeresen 
veszi fel. A használati esetben a hallgató két felhasználói felületen keresztül kommunikál a 
rendszerrel, amelyeket a Login és a Tárgyfelvétel osztályok valósítanak meg. A használati 
esetet a Vezérlés kontrol osztály vezérli, míg az entitás osztályok az Ügyfél, a Tantárgy, a 
Kurzus és a Regisztráció osztályok.  

 
8.8. ábra. Az UML-01 kurzusfelvétel használati eset szekvencia diagramja. 

Együttműködési diagram 
Az együttműködési diagram az üzenetek áramlásának egy másfajta ábrázolását biztosítja, 

amely az objektumokat, az objektumok közötti kapcsolatokat és a kapcsolatokhoz tartozó 
üzeneteket ábrázolja. Az együttműködésben objektumok vesznek részt, amelyek üzeneteket 
küldenek egymás felé. Az ábrázolt objektumok létezhetnek a művelet előtt vagy a művelet 
során keletkeznek, esetleg szűnnek meg. Az üzeneteket címkézett nyilak ábrázolják, a nyíl 
jelzi az üzenet irányát. Egy objektumok közötti kapcsolathoz több üzenet is tartozhat. További 
elemek a diagramokon: 

− Az üzenetek előtt elhelyezkedő sorszám, amely az üzenetek sorrendiségét fejezik ki.  

− A párhuzamos üzenetek jelölésére a sorszámok után megadott karakterek szolgálnak. 
pl. 1a és 2a. 

− Az iteráció jelzésére a *[feltétel] szintaktika használható. Az iteráció az üzenet 
többszöri lejátszódását jelenti, amelynek számát a zárójelben megadott feltétellel 
adhatjuk meg. 

Példaként a 8.9. ábra a 8.8. ábrán bemutatott szekvencia diagramnak megfelelő 
együttműködési diagramot tartalmazza. A diagram az objektumok együttműködését mutatja, 
amelyben láthatók az objektumok közötti üzenetváltások. 
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8.9. ábra. Az UML-01 kurzusfelvétel használati eset együttműködési diagramja. 

9.1.2.3  Elemzési osztályok felelősségei 

Az elemzési osztályok felelősségén azokat a szolgáltatásokat értjük, amelyek az 
objektumtól kérhető. Az elemzés során az elemzési osztályok felelősségeit a műveletek 
ábrázolják, amelyek jellemzően az alábbiak lehetnek: 

− Valamilyen tevékenység, amit az objektum végez. 

− Valamilyen tudás, amit az objektum kezel, és felajánl más objektumoknak. 
Amennyiben az elemzési osztály egy komplex részrendszert foglal magában a felelősség a 

részrendszer szempontjából egy teljes használati eset szerepét is betöltheti. 
A műveletek az osztály által nyújtott szolgáltatások. Egy feladat, tevékenység, amit az 

osztály végre tud hajtani. A művelet megvalósítása a metódus. Egy osztály minden konkrét 
objektuma azonos műveletekkel rendelkezik. A metódusok segítségével végzünk műveleteket 
a tulajdonságokon. 

Az osztályok által nyújtott szolgáltatásokat elsősorban a szekvencia diagramban megjelenő 
üzenetek alapján azonosítjuk. Minden művelet implicit argumentumként ismeri az 
objektumát, azaz el tudja érni annak attribútumait és műveleteit. A műveletek UML 
szintaktikája az alábbi: 

[láthatóság] műveletnév([paraméterek])[:típus] [{jellemzők}] 
A szintaktikában a láthatóság azt jelképezi, hogy a műveletek mennyire fedhetők fel a 

külvilág számára. Az UML a műveletekhez három láthatósági szintet javasol: 

− + (public) nyilvános. A művelet tetszőlegesen elérhető minden más osztály által. 

− – (private) saját. A művelet csak a saját osztályból látható és használható. 

− # (protected) védett. A művelet csak a saját és leszármaztatott osztályokból látható és 
használható. 

Az objektum állapotára vonatkozólag a műveleteket az alábbi módon csoportosíthatjuk: 
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− Lekérdező. A művelet mindössze értékeket kér le, de nem változtatja meg a 
megfigyelhető állapotot. Az ilyen műveletek tetszőleges sorrendben végrehajthatók. 

− Módosító. A művelet végrehajtása megváltoztatja az objektum állapotát és van olyan 
másik művelet, amelynek a végrehajtásai nem ugyanazzal az eredménnyel ér véget 
mint előtte. Ez esetben a műveletek végrehajtási sorrendje nem közömbös, és ha pl. 
tranzakció kezelésre kerül a sor, akkor erre figyelemmel kell lenni. 

Az elemzési osztályok felelősségei az interakciós diagramok üzeneteiből azonosíthatók. 
Vizsgáljuk meg az üzeneteket, és döntsük el, hogy a címzett objektumnak van-e már olyan 
szolgáltatása, ami ehhez az üzenethez kell. A felderített szolgáltatást dokumentálni kell, 
amely tartalmazza a művelet nevét és annak egy rövid leírását, hogy az objektum a 
szolgáltatás végrehajtása érdekében mit csinál és mit ad vissza. A 8.10. ábra a Tantárgy 
osztályt mutatja a 8.8 és 8.9. diagramok alapján azonosított műveleteivel. 

 
8.10. ábra. A Tantárgy osztály az azonosított műveleteivel. 

A 8.11. ábra az azonosított műveletek felhasználásával módosított együttműködési 
diagramot mutatja. 

 
8.11. ábra. Az UML-01 tantárgyfeltétel használati esetének együttműködési diagramja. 

Attribútumok 
Az attribútumok az objektum egyes tulajdonságai. Az attribútum érték az attribútum egy 

konkrét előfordulása, az objektumpéldányban tárolt elemi adat. Az attribútumok együttes 
értékei az objektum állapotát határozzák meg. Az attribútumok az objektum kizárólagos 
tulajdonában vannak, azaz nem hivatkozik rájuk más objektum. Az attribútumok UML 
specifikációja az alábbi: 
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[láthatóság] név [: típus] [= kezdeti érték][{jelleg}] 
Az attribútum neve mindig főnév és az attribútum által hordozott információtartalomra 

utal. A típus egyszerű adattípust jelent. A kezdeti érték az objektum inicializálásakor kapott 
attribútum érték. A láthatóság a műveletek láthatóságánál tárgyalt módon biztosítja az 
attribútum értékek láthatóságát az objektumon kívülről. A 8.12. ábra példaként a Tantárgy 
osztály attribútumait mutatja. 

 
8.12. ábra. A Tantárgy osztály attribútum készlete. 

Az attribútumok meghatározásakor figyelmesen kell eljárni, mert egyes adatok az elemzés 
és tervezés későbbi szakaszaiban maguk is objektumoknak minősülhetnek (pl. lakcím vagy 
dátum). Az ilyen attribútumok számára a modellben érdemes külön osztályt definiálni.  

A 8.13. ábrán az UML-01 kurzusfelvétel használati eset megvalósításában résztvevő 
entitás, határ és kontrol osztályai láthatók az azonosított műveletekkel és attribútumokkal. 

 
8.13. ábra. Az UML-01 tantárgyfelvétel használati esetet megvalósító osztályok. 

Asszociáció 
Az asszociáció az osztályok objektumai közötti kapcsolat leírása, absztrakciója. Az 

asszociációt, mint viszonyt megtestesítő fogalmat az osztályok közötti viszonyokra értjük. A 
kapcsolat fogalmat az objektumok közötti viszonyra értelmezzük, amely az asszociáció egy 
példánya. Az asszociáció általában bináris, két osztály között fejezzük ki, de a magasabb fokú 
asszociációk általában felbonthatók binárisokra, bár ekkor részben elveszíti a mondanivalóját. 

Az objektumok a szolgáltatásaikat rendszerint csak más objektumokkal együttműködve 
tudják biztosítani, azaz valamilyen módon kapcsolatban kell lenniük egymással. A 
kapcsolatok formái az alábbiak lehetnek: 

− Egy objektum lehet globális, és akkor a rendszer bármely osztálya küldhet üzenetet a 
számára. 
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− Egy objektumot paraméterként át lehet adni és ilyen módon egy objektum tud üzenetet 
küldeni a paraméterként kapott objektumnak. 

− Egy objektumnak állandó kapcsolata lehet, egy másikkal, amelynek üzenetet küldhet. 
Az állandó kapcsolatot az objektum változóként való bevezetése biztosítja a másik 
objektum attribútumaként. Ez a kapcsolat típus az osztályok közötti asszociáció. Nem 
az elemzés során kell dönteni, hogy egy kapcsolat valóban asszociáció lesz-e, de itt 
most minden kapcsolattípus esetén ezt a fogalmat fogjuk használi. 

Asszociáció felderítéséhez az interakciós diagramok nyújtanak segítséget. Ha két objektum 
között kapcsolat van, az azt jelzi, hogy az osztályaik között asszociációnak kell lennie. Az 
együttműködési diagram használata ebből a célból talán kifejezőbb, mivel ott az objektumok 
kapcsolat egyértelműen megmutatja az asszociációkat 

Az asszociációt a két osztályt összekötő vonal reprezentálja (8.14. ábra). Az 
asszociációhoz név rendelhető, de nem kötelező a megadása. Az asszociáció nevét az 
osztályokat összekötő vonal fölé, középre helyezve írjuk. Az asszociációnak akkor kötelező 
nevet adni, ha ugyanazon osztályok között több asszociáció is található. Az asszociációk 
végeit szerepkörnek nevezzük, azaz ahogyan az adott osztályt a vele kapcsolatban lévő osztály 
látja. 

Ennek megfelelően megadhatjuk az osztályoknak az asszociációban játszott szerepét. 
Minden kapcsolathoz két szerep rendelhető, melyek az asszociáció két végén levő 
osztályoknak az adott asszociációban betöltött szerepére vonatkoznak. A szerepek 
definiálásával párhuzamosan általában megadjuk az asszociáció irányát is. A szerepeknek az 
osztályokhoz rendelése az attribútumokhoz hasonló funkciót töltenek be. A 8.14. ábrával 
megadott példában a Cég osztály objektumaihoz a munkaadó szerepkört, míg a Személy 
osztály objektumaihoz a munkavállaló szerepkört rendeljük hozzá. 

 
8.14. ábra. Osztályok asszociációja. 

Multiplicitás 
A multiplicitás azt fejezi ki, hogy hány objektum vehet részt az asszociációban. Az egyik 

osztály egy objektumához a másik osztályból hány objektum tartozik, azaz azt fejezi ki, hogy 
az osztályok objektumai milyen számosságban kapcsolódnak egymáshoz. A számosság 
fogalma nagy jelentőséggel bír, mivel megadja az adott osztályban specifikálható 
előfordulások minimális, illetve maximális számát. 

A multiplicitást egész számokkal fejezhető ki, néhány példát UML jelöléssel az alábbi lista 
mutat: 

− 1 : az adott osztály egy objektumához a másik osztályból pontosan egy objektum 
kapcsolódik. 

− * : 0 vagy több objektum kapcsolat. 
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− 0..1 : 0 vagy 1 objektum kapcsolódik. 

− 1..* : 1 vagy több objektum kapcsolódása. 

− 22..44 : egy objektumhoz a [22;44] zárt intervallumnak megfelelő számú objektum 
kapcsolódhat. 

− 9 : ebben az esetben pontosan 9 objektum kapcsolódik a megjelölt osztály egy 
objektumához. 

Az asszociáció bejárhatóságának iránya a navigálhatóság. A kapcsolatok mentén 
kommunikáció zajlik, amely lehet egy vagy kétirányú. A kommunikáció irányának jelölésére 
az osztályokat összekötő vonalra nyilat helyezhetünk. A navigálhatóság iránya megadja, hogy 
az asszociációval összekötött osztályok közül melyik kezdeményezi a kommunikációt. A 
8.15. ábra az előző példában szereplő Cég és Személy osztályok közötti asszociációt mutatja, 
abban az esetben amikor az asszociációhoz multiplicitást adunk meg. A példában olyan 
kapcsolatot írunk le, amelyben minden személynek egy munkahelye van és a cégek által 
foglalkoztatott személyek száma 1 és 10 között lehet. 

 
8.15. ábra. Multiplicitás ábrázolása. 

A 8.16. ábra egy asszociációs osztály alkalmazását mutatja be. Ebben az esetben a Cég és 
Személy közötti asszociációk az asszociációs osztály példányainak tekinthetők és az 
asszociációs osztály fizetés attribútumának segítségével tudunk különböző nagyságú 
fizetéseket hozzárendelni az egyes foglalkoztatott személyekhez. 

 

 
8.16. ábra. Asszociációs osztály ábrázolása. 

Aggregáció és kompozíció 
Az aggregáció és kompozíció asszociációs viszony mindegyike egy rész-egész viszonyt 

fejez ki a két kapcsolódó objektum között. A fő objektum (az egész oldal) és az azt felépítő 
részobjektumok(a rész oldal) elkülönülnek egymástól, külön osztály példányai. 

Az UML lehetőséget ad az ilyen rész-egész viszonyt kifejező összetett objektumok 
definiálására és kezelésére, amelynek eredményeként az osztályok között ún. rész-egész 
viszony jön létre. A rész-egész viszony formái: 

− aggregáció 

− kompozíció 
Az aggregáció és a kompozíció jelölésére más UML szimbólum szolgál. Az aggregációt 

egy üres rombusz, a kompozíciót egy fekete telt rombusz szimbolizálja, a rombuszok a 
tartalmazó osztály felőli oldalon helyezkednek el. 
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Az aggregáció a rész-egész viszony gyengébb formája. A részoldal nem értelmes az egész 
nélkül. Abban az esetben, amikor az osztály a másik oldal nélkül is értelmes, akkor a két 
modellelem között egyszerű asszociációs viszony van. 

A kompozíció a rész-egész viszony erősebb változata. A tároló objektum a 
részobjektumokat is fizikailag tartalmazza, együtt keletkeznek és szűnnek meg, vagyis az 
egész megszűntével a rész is megszűnik. Az aggregáció és kompozíció ábrázolására mutat 
példát a 8.17. ábra. Olyan poligonokat írunk le, amelyek 1 és 6 közötti csúccsal 
rendelkezhetnek. Az ordered jelzővel fejezzük ki azt, hogy a csúcsok sorrendje kötött. A 
kompozíciós kapcsolat azt fejezi, ki, hogy ha a poligon objektum megszűnik, akkor a 
jellemzői is megszűnnek. A kompozíció esetében az asszociációban a részt képező osztálynak 
csak egy példánya vehet részt. 

 
8.17. ábra. Aggregáció és kompozíció ábrázolása. 

A 8.18. ábra. az UML-01 kódú kurzusfelvétel használati esetét megvalósító osztályok 
osztály diagramját mutatja, feltüntetve a benne szereplő osztályok asszociációs kapcsolatait. 

 
8.18. ábra. A UML-01 kurzus felvétel használati esetét megvalósító osztályok diagramja. 

Függőség 
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A függőség két elem egymásra hatását fejezi ki. Az egyik elem definíciójának 
(specifikációjának) változása a másik elem megváltozását okozhatja, eredményezi. A 
kapcsolatban az előbbi a független, az utóbbi a függő elem. A függési kapcsolatot irányított, 
szaggatott vonallal jelöljük. A nyíl iránya egyben meghatározza a függőség irányát. A nyíl a 
függő elemtől indul, és a felé az elem felé mutat, amitől az elem függ. 

A függőségi kapcsolatot gyakran adatcsere jellegű kapcsolatok leírására használjuk. Ilyen 
kapcsolat lehet például a felhasználói felület egy ablaka, mely adatokat kér be a 
felhasználótól, és az adatokat egy szakterületi, perzisztens módon eltároló objektum között. 
Az ablaknak szüksége van a perzisztens tároló objektumra, hogy teljesíteni tudja funkcióját.  

Elemzési osztályok egységesítése 
Az elemzési osztályok nevét úgy kell megadni, hogy fejezze ki azt a szerepet, amit az adott 

osztály a rendszerben játszik. A név legyen egyedi, szinonimák sem megengedettek. Vonjuk 
össze a hasonló viselkedésű, azonos szerepű osztályokat és azokat az entitás osztályokat, 
amelyeknek azonosak az attribútumaik, még ha a viselkedésük különböző is. Az osztályok 
módosításakor módosítsuk a kapcsolódó használati esetek leírását.  

9.2  Az architektúra finomítása 

Az architektúra finomítása folyamatának a céljai és feladatai: 

− Az elemzési tevékenységek leképezése tervezési tevékenységekké. Az elemzési 
elemeknek megfelelő tervezési elemek és az elemzési mechanizmusoknak megfelelő 
tervezési mechanizmusok azonosítása. 

− Az architektúra teljességének és konzisztenciájának biztosítása. Az aktuális 
iterációban azonosított, új tervezési elemek integrálása a már korábban létező tervezési 
elemekhez, valamint a meglévő komponensek és tervezési elemek 
újrafelhasználásának maximalizálása a tervezés lehető legkorábbi szakaszában. Ez 
utóbbi célok tekintetében az újrafelhasználás lehetőségeinek feltérképezése és a 
meglévő komponensek és adatbázisok visszafejtése (reverse-engineering). Ezek 
felhasználásával a tervezési modell szerkezetének szükség szerinti átstruktúrálása. 

− A rendszer futás idejű architektúrájának meghatározása. A konkurencia kezelésének 
és a processzek működésének leírása. 

− Funkciók elosztása. Ezt a lépést az elosztott rendszerek fejlesztése esetén kell 
elvégezni. Annak meghatározása, hogy az egyes funkciók hogyan oszlanak meg az 
egyes csomópontok között. További feladatok a hálózati konfiguráció specifikálása és 
a processzek elosztása az egyes csomópontokba. 

− Az architektúra szemlézése. A megtervezett architektúra ellenőrzése, a hibák kijavítása 

9.2.1  Tervezési mechanizmusok azonosítása 

A tervezéshez használt mechanizmusok, modellezési konvenció kialakítása és a felhasznált 
tervezési minták meghatározása: 

− Modellezési konvenció. A modellezési konvenció egy adott fejlesztési probléma esetén 
alkalmazott egységesített látásmód és modellezési környezet kialakítását jelenti. Az 
UML esetében ehhez ki kell alakítani a megfelelő jellemzőkkel rendelkező 
modellezési elemeket. Meg kell határozni azokat az UML profilokat, amelyek 
használatára a tervezés során sor kerül. Az UML profil az UML szabványos eszköze a 
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speciális területek modellezésének lefedésére. Nem definiál új UML elemeket, hanem 
a szabványos kiterjesztési mechanizmusok segítségével az UML elemek értelmezésére 
egy szabályt ad az adott témakörben. A sztereotípusok, modellelemek jellemzői és 
szabályok segítségével az UML-t az adott területre szabja, így a modell a profil 
ismeretében mindenkinek egyértelmű lesz. 

− Tervezési minták. Az objektum-orientált szemlélet és a tervezési minták alkalmazása 
lehetővé teszi a problémák és a megoldások absztrakt és általános ábrázolását. 
Általános problémákra általános megoldást nyújtanak. Alkalmazásukkal csökkenthető 
az architektúra komplexitása. A típus problémák adott környezetben működő 
megoldásának újbóli felhasználása biztosítja az újrafelhasználható tervezési 
eredmények előállítását .  

9.2.2  Tervezési elemek azonosítása 

A tervezési elemek azonosítása során az elemzési modell eredményeiből indulunk ki. Az 
architekturális elemzés során a rendszert együttműködő alrendszerekre bontottuk, a használati 
esetek elemzésével pedig létrehoztuk az elemzési osztályokat: 

− Elemzési osztályok: Olyan fogalmi dolgokat jelképeznek, amelyek valamilyen 
viselkedéssel rendelkeznek. A tervezés során tervezési osztályokká és alrendszerekké 
válnak a tervezési döntések és az implementációs környezet figyelembevételével.  

− Alrendszer: egy speciális UML csomag, amelynek jól definiált interfészei vannak, 
egyébként egy zárt rendszernek tekinthető.  

A tervezés során az egyszerű elemzési osztályokból, tipikusan az entitás osztályokból, egy-
egy tervezési osztály keletkezik. A tervezési alrendszerek az összetett elemzési osztályokból 
keletkeznek, amelyekben az osztály által definiált viselkedés túl komplex ahhoz, hogy 
egyetlen osztály szolgáltatásaival megvalósítható legyen.  

9.3  A viselkedés elemzése 

A viselkedés elemzése során az alábbi kapcsolódó tevékenységeket kell elvégezni: 

− Használati esetek elemzése. A használati esetek elemezése és a használati eset 
megvalósítások elkészítése az előzőekben létrehozott tervezési modell alapján. 

− Tervezési elemek azonosítása. Az előző pont által létrehozott elemzési modell alapján 
újabb tervezési elemek azonosítása. 

− A tervezés szemlézése. Az eddig elkészített tervezési modellelemeinek ellenőrzése. 
Annak igazolása, hogy a tervezett modell megfelel a rendszer követelményeinek és jó 
alapként szolgál az implementációhoz és annak ellenőrzése, hogy a tervezési modell 
megfelel a tervezési útmutató alapelveinek. 

9.4  Komponensek tervezése 

Komponensek tervezésének a céljai és feladatai: 

− A használati esetek megvalósításainak finomítása és módosítása az újonnan megtalált 
tervezési elemek alapján. 
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− A tervezési elemek, osztályok definíciójának finomítása azon részletek 
kidolgozásával, amelyek az adott tervezési elem elvárt viselkedésének 
implementálásához szükségesek. 

− A fokozatosan kialakuló tervezési modell szemlézése. 

− A tervezési elemek alapján a komponensek implementálása. 

− Az implementált komponensek tesztelése, azaz annak ellenőrzésére, hogy 
megfelelnek-e az egységszintű követelményeknek. 

A rendszer architektúrájának, struktúrájának leírására, a rendszer fizikai megvalósításának 
ábrázolására használható UML diagramok a komponens diagram és telepítési diagram. 

Komponens diagram 
A komponens-diagram a szoftver fizikai felépítését ábrázolja, vagyis a tervezési elemek 

szoftver elemekre való leképezését. Leírja szoftver-rendszer struktúráját, azaz a 
programkomponensek és állományok kapcsolatát, a szoftver elemek rendszerezését, 
csoportosítását. A komponens diagramok fő építőköve a komponens. A komponensek például 
az alábbi elemek lehetnek: 

− Osztályok és csomagok egysége. Egy komponensben számos implementációs osztály 
valósulhat meg. 

− Állományok. Például forráskód. 

− Szerkesztendő vagy futtatható szoftver elemek. Például lefordított tárgykód, bájtkód, 
futtatható program, dinamikus könyvtár. 

A komponens jelölése egy téglalap szimbólum, melynek bal oldalát két kisebb téglalap 
metszi. A komponens típusok szokásos jelölései az alábbiak: 

− Végrehajtható program. << executable >> sztereotípus. 

− Forráskódot vagy adatot tartalmazó állomány. << file >> sztereotípus. 

− Statikus vagy dinamikus programkönyvtár. <<library>> sztereotípus. 

− Adatbázistábla. <<table>> sztereotípus. 

− Alapvetően szöveget tartalmazó dokumentum. <<document>> sztereotípus. 
A komponensek a komponens interfészeken keresztül kapcsolódhatnak egymáshoz. Az 

interfészek a komponensek által használt vagy felkínált metódusok egy csoportját jelölik. A 
szoftverkomponensek közötti kapcsolatot függőségi viszonnyal modellezzük, amellyel azt 
írjuk le, hogy melyik komponens nyújt valamilyen szolgáltatást egy másik komponensnek. 

Telepítési diagram 
A telepítési diagrammal azt ábrázoljuk, hogy milyen szoftver elemeket milyen hardverre 

telepítünk. A teljes rendszer szoftver és hardver komponenseit mutatja be, a köztük levő 
információs kapcsolatok, összefüggések feltüntetésével. A telepítési diagramok fő egységei a 
nódok, amelyek egy számítási feldolgozási egységet, egy szoftver vagy egy hardver elemet 
képviselnek. A hardver elem lehet egy kisebb hardver részegység, de lehet egy teljes 
számítógép is.  

9.4.1  Használati esetek tervezése 
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A tervezési modell felhasználásával a használati esetek, a használati eset megvalósítások és 
a kapcsolódó követelmények finomításával kapcsolatos feladatok: 

− Az interakciók alapján a használati eset megvalósítások finomítása, a használati esetek 
leírásának kiegészítése az implementáláshoz szükséges információkkal. 

− A tervezési osztályok műveleteivel kapcsolatos követelmények finomítása. 

− A részrendszerek és azok interfészeinek műveleteihez kapcsolódó követelmények 
finomítása. 

9.4.2  Részrendszerek tervezése 

Egy alrendszer szolgáltatásait az interfészei biztosítják a külvilág felé. Ez megvalósulhat 
egy interfész osztály metódusával, amelynek végrehajtásában közreműködhetnek más 
osztályok, vagy az interfészt megvalósító alrendszer interfészével. Az alrendszeren belüli 
elemek együttműködését szekvencia illetve aktivitás diagrammal dokumentáljuk. Az 
alrendszerek belső statikus szerkezetét egy vagy több osztálydiagrammal ábrázoljuk. 
Dokumentáljuk az alrendszerek közti függéseket. Amikor az alrendszer egy eleme egy másik 
alrendszerben lévő elemet használ, akkor azt mondjuk, hogy függ a másik alrendszertől. A 
8.19. ábrán látható példában két csomag közötti függőséget ábrázolunk, amelyben azt 
fejezzük ki, hogy a Számlázási csomag (komponens) működése a Fizetési ütemezés 
csomagtól (komponenstől) függ. 

 
8.19. ábra. Alrendszerek függése. 

9.4.3  Osztályok tervezése 

Az osztályok tervezése során a tervezési osztályok definícióját finomítjuk azoknak a 
részleteknek a kidolgozásával, amelyek a szükségesek az osztály műveleteinek 
implementálásához. A tervezés során az alábbi részletek tervezésével kell foglalkozni: 

− Az osztályok láthatóságának meghatározása 

− Műveletek, metódusok  

− Állapotok 

− Attribútumok 

− Függések 

− Asszociációk 

− Öröklődés 

− Az osztályhoz kapcsolódó nem-funkcionális követelmények kezelése 
A részletek tervezésével az osztályok specifikációja fokozatosan finomodik. A tervezés 

végén az összes osztálynak közvetlenül implementálhatónak kell lennie, tehát a tervezés során 
kapott modellnek szorosan összefügg az implementációs környezettel. Az egyes osztályokhoz 
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meg kell határozni a láthatóságukat is: 

− Public: az osztályt tartalmazó csomagon kívülről is elérhető 

− Private: csak az osztályt tartalmazó csomag osztályai hivatkozhatnak rá 

<<boundary>> osztályok tervezése 
Az elemzési fázis során magas szinten egy elemzési osztályt definiáltunk minden ablak 

számára. Az elemzés eredménye egy osztály, amely leírja, hogy mit kell tudnia az adott 
felhasználói interakcióban a rendszernek. A 8.20. ábra a tantárgyfelvételi rendszer 
felhasználói felületét kezelő Tárgyfelvétel osztály szerkezetét mutatja.  

A GUI fejlesztőeszközökben rendszerint létre tudjuk hozni a felhasználói felület osztályait, 
csak azt kell megtervezni, amit a fejlesztőrendszer automatikusan nem hoz létre. A tervezés 
során a modellezési konvenciónak a megvalósító környezet fogalmai szerint kell 
megjeleníteni a szerkezetet. Ezt az architekturális tervezés szakaszában kell kialakítani. 

A más rendszerekkel kapcsolatot tartó határ osztályokat általában alrendszerekként 
tervezzük, mivel általában összetett viselkedést takarnak. Ha egyszerű adattovábbítás a 
feladat, akkor lehet tervezési osztály is belőle. 

 
8.20. ábra. A tárgyfelvétel felhasználói felület 

<<entity>> osztályok tervezése 
Az entitás osztályok tervezésének az alábbi jellegzetességei vannak, amelyeket figyelembe 

kell venni az adott osztályok tervezésénél:  

− Az entitás osztályok általában passzívak és perzisztensek, azaz képes az állapotát 
tárolni valamilyen fizikai háttértáron. 

− A perzisztensnek jelölt osztályoknak is lehetnek perzisztens és tranziens példányai. 

− Általában az adatbázis tervezés során kell őket figyelembe venni 

− Perzisztens osztályok nemcsak entitás osztályokból keletkeznek, hanem például a 
nem-funkcionális követelményeket kialakító folyamat vagy tranzakció-vezérlő 
osztályokból is. 

<<control>> osztályok tervezése 
A kontrol osztályok a használati esetek végrehajtásáért felelősek. Elsősorban az 

alkalmazási és üzleti logikát tartalmazzák valamint az olyan logikákat, amelyek nem 
rendelhetők sem a határ sem az entitás osztályokhoz. A tervezésük során a főbb szempontok: 

− Komplexitás elkerülése. Az egyszerű vezérlési funkció megoldható határ vagy entitás 
osztályokkal is. 
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− Elosztott rendszerek. Elosztott a rendszerek esetében a hatékony működés megköveteli 
a kontrol osztályok létrehozását 

− Tranzakció-kezelés. Ha a keretrendszer nem tartalmaz tranzakció kezelési funkciót, 
akkor szükség van kontrol osztály létrehozására annak kezelésére. 

Műveletek definiálása és tervezése 
A műveletek definiálása során vegyük sorra az elemzési osztályok szolgáltatásait, és 

mindegyikhez szolgáltatáshoz definiáljunk egy műveletet az alábbiak szerint: 

− A szolgáltatás leírása alapján készítsük el a művelet első leírását. 

− Tekintsük át azokat a használati eset megvalósításokat, amelyekben az osztály részt 
vesz, és pontosítsuk a művelet definícióját, paramétereit, visszatérési értékét, leírását 
stb. 

− A használati esetben megfogalmazott nem-funkcionális követelményeket is vegyük 
figyelembe. 

A használati eset megvalósítások alapján definiált műveleteken kívül további műveletekre 
is szükség lehet, amelyre néhány példa: 

− Létre lehet-e hozni, lehet-e inicializálni az osztály példányát? (Beleértve a más 
objektumokkal való kapcsolatot is.) 

− Szükséges-e annak ellenőrzése, hogy két objektum azonos-e (azaz attribútumaik és 
kapcsolataik megegyeznek-e, főképp az elosztott rendszerekben)? 

− Le kell-e másolni egy objektumot? 

− Szükség van-e egyéb műveletekre a mechanizmusok megvalósításához? (Például 
szemétgyűjtési mechanizmus megköveteli, hogy egy objektum törölni tudja az összes 
egyéb objektumra vonatkozó referenciáit) 

Minden művelethez meg kell adni a következő jellemzőket: 

− A művelet neve. Rövid, de kifejező név. 

− A visszatérési érték típusa. 

− Rövid leírás. Néhány mondattal meg kell adni a funkcióját a művelet hívójának 
szemszögéből. 

− Paraméterek. Minden paraméter esetében meg kell adni a nevét, típusát és a paraméter 
egy rövid leírását, amely tartalmazza a paraméter jelentését, azt, hogy cím vagy érték 
szerint kerül átadásra, kötelező vagy opcionális, van-e default értéke, van–e 
érvényességi tartománya. 

A műveleteket tekintve meg adni a láthatóságukat, azaz a külvilág számára biztosított 
hozzáférhetőség szintjét. A láthatóság lehetséges értékei: 

− (+) Public: minden más modell-elem hivatkozhat rá. 

− ( ) Implementation: csak az osztályon belülről használható. 

− (#) Protected: az osztály, annak leszármazottai és barátai (friend) hivatkozhatnak rá. 

− (-) Private: csak az osztályon belülről és az osztály barátai (friend) használhatják. 
A műveletet végrehajtó algoritmus tervezésekor az alábbi kérdések merülnek fel:  
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− Hogyan kell a műveletet implementálni? 

− Milyen attribútumok kellenek, és hogyan használja azokat a művelet? 

− Milyen kapcsolatok szükségesek az algoritmus végrehajtásához? 

− Együttműködési diagramok használhatóak a folyamat dokumentálására. 

− Esetleg aktivitás diagram alkalmazható az algoritmus leírásra. 

Az állapot-átmeneti diagram 
Az osztályok egy részénél a művelet végrehajtása attól függ, hogy az objektum milyen 

állapotban van. Ha egy objektum művelet végrehajtása után létezik olyan művelet, amely más 
eredménnyel fut le, mint előtte, akkor az adott objektum rendelkezik állapottal. Az 
objektumok külső hatások eredményeként megváltoztathatják az állapotukat. Az UML-ben az 
állapot-átmeneti diagram használható az ilyen viselkedés ábrázolására.  

Az állapot diagram a rendszer dinamikus nézetét megjelenítő technikák egyike az UML-
ben, amellyel leírható egy rendszer dinamikus viselkedése. Az állapot diagram konkrétan 
egyetlen osztályhoz kapcsolódik, amely bemutatja az osztály egy konkrét objektumának az 
élettartama alatt mutatott viselkedését, vagyis azokat a lehetséges állapotokat, amelyekbe az 
objektum kerülhet és azt, ahogy az objektum állapota változik (az állapotok közti átmenet) az 
objektumot ért események hatására. A legtöbb osztálynak a gyakorlatban nincs állapot-
diagramja, mert egy egyszerű kisegítő osztály. 

Egy objektum állapota alatt az objektum egy adott időpontban vett attribútum értékeit 
értjük. Az állapot két az objektumot befolyásoló esemény között állandó marad, az 
események bekövetkezésétől függően egy meghatározott ideig tart. Az állapot az a nem nulla 
hosszú időszak, amíg az objektum valamely esemény bekövetkezését várja. Az állapot 
lehetséges jelöléseit a 8.21 ábra mutatja. A jobb oldali esetben az ábrázolás alsó részében az 
állapotváltozással összefüggő tevékenységek, műveletek megadására van lehetőség. E 
tekintetben a 8.22. és 8.23. ábra mutat példát a későbbiekben. 

 
8.21. ábra. Az állapot UML jelölése. 

Az állapotok meghatározásához a szekvencia diagramok is segíthetnek. Az állapotok 
feltérképezéséhez ki kell gyűjteni az adott osztály objektumait reprezentáló függőleges 
életvonalakat a kapott és küldött üzeneteket jelölő nyilakkal együtt. A kapott üzenetek forrása 
és a küldött üzenetek célja az állapotmodell szempontjából lényegtelen. Egyetlen szekvencia 
diagram részletből kell kiindulni. Végig kell nézni az objektumhoz érkező, és az objektumot 
elhagyó üzeneteket. Az állapot-átmeneteknek két típusa lehet: 

− A külső állapot-átmenet. az objektum állapotai között értelmezzük, az állapotokat 
összekötő nyíllal jelöljük. Az aktuális állapotból egy másik állapotba vezet. Nem 
feltétlen jár együtt eljáráshívással. 

− Belső állapot-átmenet. Az objektum egy adott állapotában értelmezzük. 
Eljáráshívással jár együtt anélkül, hogy az objektum állapota megváltozna. A belső 
átmenetet az állapot alsó rekeszében adjuk meg. 

Az állapotok két esemény között írják le az objektumot. Az állapotok közötti átmenetet egy 
esemény váltja ki, vagyis az átmenet az objektum válasza egy külső eseményre, az átmenet 
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során az objektum egy másik állapotba kerülhet. Általában eljáráshívással jár együtt, vagyis 
valamilyen tevékenység végrehajtásával. Ha két egymást követő állapot között az objektum 
kívülről kap üzenetet, akkor ezt az eseményt kell megadni az állapot-átmenet eseményeként. 
Amennyiben a két állapot között az objektum küld üzenetet az üzenet elküldését az átmenet 
során elvégzendő akcióként kell megadni. Az állapotok közötti átmenet megadásának három 
része lehet: esemény, feltétel és akció. A szintaxis az előbbi sorrendben:  

esemény(paraméter lista), [feltétel], /akció  
A megadásuk opcionális. Ha az átmenethez feltétel is tartozik az átmenet, csak akkor 

következik be, ha az átmenetet okozó esemény bekövetkezik és a feltétel is igaz. Ha egy 
címke nélküli átmenethez feltétel tartozik, akkor az átmenet a feltétel igazzá válásakor az 
rögtön megtörténik. 

Az esemény egy objektumnak egy másik objektumra történő hatása. Az objektum az 
állapotából adott esemény hatására más állapotba kerülhet. Az esemény lejátszódása 
pillanatszerű, ellentétben az állapothoz, amely két esemény közötti időtartamra vonatkozik. 
Ha egy átmenethez nincs esemény megadva az objektum az állapotának megfelelő 
tevékenységet végrehajtva automatikusan a következő állapotba kerül. 

A feltétel az átmenetre vonatkozó feltétel más néven: őrszem. A feltétel maga is az 
objektum állapotára utal, de ezt nem jelöljük külön névvel. A feltétel megadása szögletes 
zárójelek [feltétel] között az esemény neve után történik.  

Az akció az átmenethez kapcsolható az objektum által végzett elemi művelet. A 
tevékenység az állapothoz kapcsolható elemi műveletek összességéből álló tevékenységek. 
Mindkettő eljárás, művelet, amelyek az objektum metódusaként implementálhatók. Az akciók 
jellemzői és típusai az alábbiakban foglalható össze: 

− az átmenethez tartoznak 

− nem szakítható meg 

− az objektum metódusaként implementálható 

− bemeneti akció: az állapotba való belépéskor automatikusan végrehajtódik 

− kimeneti akció: az állapot elhagyásakor automatikusan végrehajtódik 

− belső akció: egy esemény váltja ki, anélkül, hogy az állapot megváltozna. 
A bemeneti akció az entry:  jelölés után adható meg, az állapotba történő átváltás (és így a 

tevékenység) előtt hajtódik végre, azt az esetet rövidíti, amikor az állapotba vezető minden 
átmenet esetén azonos tevékenységet akarunk végrehajtani 

A kimeneti akció az exit: jelölés után adható meg, az állapotból történő kilépés után kerül 
végrehajtásra és azt az esetet rövidíti, amikor az állapotból kivezető minden átmenet esetén 
azonos tevékenységet akarunk végrehajtani 

A belső akció az esemény/művelet jelöléssel adható meg, az esemény nevét követő perjel 
után adjuk meg a végrehajtandó akció nevét. Egy adott esemény egy akciót vált ki anélkül, 
hogy az állapot megváltozna. Olyan átmenetek rövidítése, amikor az állapotból kiinduló, az 
eseménnyel címkézett él ugyanabba az állapotba tér vissza, de ekkor nem hajtódik végre sem 
kimeneti, sem bemeneti akció, mivel az objektum ugyanabban az állapotban maradt. A 8.22. 
ábra az állapothoz kapcsolható tevékenységek, műveletek ábrázolását mutatja be. 
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8.22. ábra. Az állapothoz tartozó tevékenységek és műveletek. 

 
8.23. ábra. Az UML-01 kódú kurzus objektumának állapotváltozásai. 

Az állapotokhoz megadhatók végrehajtandó tevékenységek. Az objektumok meghatározott 
ideig vannak egy adott állapotban, eközben különböző tevékenységeket végezhetnek. A 
tevékenységek végrehajtása időt vesz igénybe, tehát a tevékenységekhez egy időtartam 
tartozik. A tevékenységek végrehajtása alatt az objektum állapota nem változik. A 8.23. ábrán 
a 8.8. szekvencia diagram által megadott példában szereplő UML-01 kódú kurzus objektum 
állapotváltozásait mutatja be. Az ábra négy különböző állapotot és a köztük lévő átmeneteket 
mutatja. A 4 állapot a kezdő állapot, az inicializálás, amely a start elem utáni első állapot és 
azt a pontot írja le az objektum életében, amikor létrejön. Az objektum élete különböző 
módon két végpontban is befejeződhet be. Az egyik az az esemény, amelyet a kurzuslétszám 
tekintetében egy feltétellel adunk meg és akkor teljesül, amikor a kurzuslétszám elér egy 
maximális számot. Ebben az esetben az objektum a megtelt állapotba kerül. Az objektum 
megszűnésének további okai törlési események lehetnek, amely után az objektum a törölve 
állapotba kerül. Az objektum negyedik állapota a nyitott állapot. Az objektum mindaddig 
ebben az állapotban van, amíg a kurzuslétszám el nem éri a maximálisan lehetségest.  

Attribútumok tervezése 
Minden attribútumhoz meg kell adni: 

− Nevét. Az implementációs nyelv szabályai szerint. 

− Típusát. Az implementációs nyelv alaptípusai közül. 

− Alapértelmezett vagy kezdeti értékét. Ezzel az értékkel inicializálódik az attribútum az 
objektum létrehozásakor. 

− Láthatóságát: public, implementation, protected, private. 
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− A perzisztens osztályoknál azt is meg kell adni, hogy az attribútum perzisztens 
(default) vagy tranziens. 

Függőségek definiálása 
Minden egyes esetben, amikor két objektum kommunikál, a küldő és a címzett között 

függőségi kapcsolatot kell használni, ha teljesülnek az alábbi feltételek: 

− Paraméterként jut el a címzetthez a referencia. Az együttműködési diagramon jelöljük 
meg, hogy a kapcsolat láthatósága a paraméter. 

− A címzett globális objektum. Az együttműködési diagramon jelöljük meg, hogy 
globális a kapcsolat 

− A címzettet a művelet hozza létre és szünteti meg. Az együttműködési diagramon 
jelöljük meg, hogy lokális a kapcsolat 

9.5  Implementáció 

Az implementációs fázis céljai az alábbiak: 

− A kód szerkezetének meghatározása az implementációs részrendszerek, rétegek 
szempontjából. 

− Az osztályok, objektumok implementálása. 

− Az implementált komponensek unit tesztjeinek elvégzése. 

− A különálló fejlesztők vagy fejlesztő csoportok eredményeinek integrálása egy 
végrehajtható rendszerbe. 

Implementálás folyamata a következő lépésekből áll: 

− Az implementációs modell strukturálása. Az implementációs modell szerkezetét úgy 
kell kialakítani, hogy a komponensek fejlesztését és a build építés folyamatát a lehető 
legkisebb konfliktusokkal lehessen végrehajtani. Egy jól szervezett modell megelőzi a 
konfiguráció kezelési problémákat és megkönnyíti az egyes részek integrációját. 

− Az integráció tervezése. Annak megtervezése, hogy az aktuális iterációban mely 
részrendszerek kerülnek implementálásra és milyen sorrendben lesznek az 
implementált részrendszerek integrálva. 

− Komponensek implementálása. Az osztályok implementálása a tervezési modellben 
meghatározott módon. A forráskódok elkészítése, a meglévő komponenseket 
alkalmazása, a fordítás, szerkesztés és unit tesztelés elvégzése. A felderített kód hibák 
esetén annak kijavítása és újabb unit tesztek elvégzése, valamint a változtatások 
ellenőrzésére is szükséges. A forráskód minőségének ellenőrzése a kód szemlézése 
során. 

− A részrendszerek integrálása. Az új vagy módosított komponensek integrálása. 

− A rendszer integrálása. Az integrációs terv alapján a rendszer integrálása. Ennek során 
az átadott implementációs részrendszereket hozzáadják a rendszer integrációs 
munkaterülethez és felépítik a build-et. Minden build ezek után integrációs teszten és 
rendszerteszten megy keresztül. 
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9.6  Telepítés 

A telepítés azoknak a tevékenységeknek a leírása, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a 
kifejlesztett szoftvertermék elérhető legyen a végfelhasználók számára. A munkafolyamat a 
szoftver telepítésének többféle módját fedi le. A telepítés tervezése során az alábbi 
tevékenységeket hajtjuk végre: 

− A telepítési terv elkészítése. Meghatározza, hogy mikor és milyen módon lesz elérhető 
a szoftvertermék a végfelhasználók számára. 

− Az ügyfelekkel való együttműködés kialakítása. A telepítési terv elkészítéséhez 
szükségesek az ügyfelek előkészületei is. Gyakran a szoftver fejlesztésétől független 
tényezők határozzák meg egy szoftvertermék bevezetését, például a hardver 
infrastruktúra hiánya, vagy a nem megfelelően képzett felhasználók. 

− A rendszer támogatása. A felhasználók képzésére vonatkozó tevékenységek beépítését 
jelenti a telepítési tervbe. 

A kifejlesztett szoftverrendszert a felhasználó számára kell bocsátani. A szoftvertermék 
szerves részét képezi a hozzá tartozó dokumentáció, a szoftver átadáskor elvégzett átvételi 
tesztek, a hardver komponensekre való telepítést biztosító telepítő script elkészítése és maga a 
szoftver átadása stb. A kifejlesztett szoftver átadását, a szoftver piaci bevezetését ennek 
megfelelően az alábbi kapcsolódó tevékenységek egészítik ki:  

− A rendszer használatához szükséges eszközök, dokumentációk elkészítése. 

− Minden olyan információ biztosítása, amely szükséges a végfelhasználóknak a 
rendszer telepítéséhez, használatához és karbantartásához. Ide sorolhatjuk a különböző 
oktatási anyagokat is. 

− Átvételi teszt végrehajtása. Annak biztosítása, hogy a kifejlesztett szoftver megfelel az 
átvételi követelményeknek. Ezt a tesztelést a fejlesztés helyén, a fejlesztési 
környezetben is végre kell hajtani, valamint a telepített terméket tesztelni kell az 
ügyfél telephelyén is, a célkörnyezetben. 

− Telepítési csomag kidolgozása. A telepítési csomag a kifejlesztett szoftver mellett 
azokat a szoftvereket is tartalmazza, amelyek az installáláshoz és a használathoz 
szükségesek. A telepítő szoftver biztosítja a szoftver komponensek hozzárendelését a 
megfelelő hardver elemekhez, amelyet a telepítési diagram határoz meg. A telepítési 
csomag több célból is létrejöhet. Létrehozhatjuk béta tesztelés, vagy végső telepítés 
céljából is. 

− A termék csomagolása. A dobozos termék telepítéséhez szükséges tevékenységek 
meghatározása. A munkafolyamat során el kell készíteni a telepítési csomagot, az 
installáló scriptet, a felhasználói kézikönyvet, majd mindezekből elő kell állítani a 
kész szoftverterméket. 

− A termék megrendelésének és letöltésének lehetővé tétele az interneten keresztül.  

− A termék bétatesztelése. Egy béta program előkészítése, amely lehetővé teszi, hogy a 
fejlesztés alatt álló termékkel kapcsolatban hozzájussunk a potenciális felhasználók 
visszajelzéseihez. A béta program létrehozása lehet felhasználói igény is. 
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9.7  Ellenőrző kérdések 

1. Sorolja fel az elemzési és tervezési fázis főbb lépéseit! 
2. Mi jelent a szoftver architektúra? 
3. Mit jelent az osztályok felelőssége? 
4. Mit jelent a használati eset megvalósítás? 
5. Mi jelent a szoftverkomponensek függősége? 
6. Mi a sztereotípia? 
7. Soroljon fel tipikus sztereotípiákat, amelyeket az elemzési fázis során 

alkalmazunk! 
8. Milyen elemi vannak az együttműködési diagramnak és mi a fő funkciójuk az 

elemzés során? 
9. Milyen elemei vannak az állapot-átmeneti diagramnak? 
10. Mi a funkciója az asszociációs osztályok használatának? 
11. Mi a különbség az aggregációs és kompozíciós kapcsolatok között?  
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10  SZOFTVERTESZTELÉS 

A szoftver tesztelésének elsődleges célja a szoftver megfelelő minőségének biztosítása. A 
tesztelés folyamata nagymértékben függ a fejlesztés során alkalmazott fejlesztési 
módszertantól. Egyes módszertanok, mint például a V-modell vagy az Extrém Programozás 
nagy hangsúlyt fektetnek a szoftvertesztek elkészítésére még az implementáció előtt. Viszont 
a vízesés modell esetén a tesztelési folyamat az összes benne foglalt tevékenységgel együtt 
csak az implementációs fázis után kezdődik. Függetlenül azonban az alkalmazott 
szoftverfolyamattól a szoftverek tesztelése minden esetben a szoftver különálló 
komponenseinek tesztelésével kezdődik, majd a szoftver egészének tesztelésével fejeződik be. 
A komponenstesztelési fázis célja, hogy a komponensek hibás működését felfedezzük. A 
komponensek egy vagy több függvényből vagy objektumból álló egységek. Gyakran a 
komponenstesztelést egységtesztnek nevezik. A rendszer tesztelése során a 
komponenseket alrendszerekké szervezzük vagy a kész komponenst egy már meglévő 
rendszerbe vagy alrendszerbe integráljuk. A rendszertesztelés során azt vizsgáljuk, hogy 
a rendszer működése megfelel-e a vele szemben támasztott funkcionális és nem-
funkcionális követelményeknek. A rendszertesztelés is, különösen az iteratív fejlesztések 
esetén, felfedezhet olyan komponens hibákat, amelyek a komponensek tesztelése során 
nem derültek ki [1].  

A szoftvertesztelésnek két fő célja vagy típusa van:  
1. Validációs tesztelés. A validációs tesztelésben a funkcionális és nem-funkcionális 

követelmények mindegyikére egy tesztesetet készítenek, és azt vizsgálják, hogy a szoftver 
megfelel-e a vele szemben támasztott követelményeknek illetve a szoftver funkciói a 
felhasználó céljainak megfelelően működnek. A tesztelés során azt várjuk a rendszertől, 
hogy az olyan tesztesetekre, amelyek az általános használatát tükrözik, helyesen 
működjön, és akkor nevezzük a tesztelést sikeresnek, ha ez teljesül.  

2. Hiányosság tesztelés. Ennek a tesztelésnek az a célja, hogy felfedezzük azokat a hibákat, 
amelyek a szoftver helytelen viselkedését okozzák, azaz a működése nem felel meg a 
specifikációjának. Ebben az esetben a teszteseteket úgy tervezik meg, hogy azok nem 
feltétlenül tükrözik a szoftver normális használatát. Hiányosságtesztelés esetén a 
tesztet akkor nevezzük sikeresnek, ha az felderít egy olyan hibát vagy hiányosságot, 
amely a rendszer helytelen működését eredményezi. 

 
9.1. ábra. A szoftvertesztelési folyamat modellje. 

A tesztelési folyamat lépéseit a 9.1. ábra mutatja. A folyamat a tesztesetek tervezésével indul, 
amelynek során elkészülnek a teszthez szükséges inputok és az inputokra várt outputok 
specifikációi. Azt, hogy a szoftver teljesen hibátlan csak egy teljes körű tesztelés 
bizonyíthatná, amelyben az inputok minden kombinációjával tesztelnénk a szoftvert, de a 
teljes tesztelés nem kivitelezhető. Ezért a tesztelés a lehetséges tesztesetek csak egy 
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részhalmazán alapul. A komponenstesztelés az előre meghatározott követelmény 
specifikációkon illetve a fejlesztők tapasztalatán és gyakorlatán alapul. A rendszertesztelésnek 
azonban szigorúan a rendszer-specifikációkon kell alapulnia, amely meghatározza a szoftver 
funkcionális és nem-funkcionális működését.  

10.1  Komponenstesztelés 

A szoftver egymással kölcsönhatásban lévő alrendszerekből és komponensekből áll. A 
különálló komponensek az interfészeiken keresztül nyújtják a szolgáltatásaikat és 
kommunikálnak egymással. A komponens vagy egységtesztelés a komponensek 
szolgáltatásaira vonatkozó tesztelés. A komponenstesztelés egy hiányosságtesztelési folyamat, 
amelynek célja a vizsgált komponensekben lévő hibák felderítése. A komponensek tesztelését 
leggyakrabban a komponens fejlesztője végzi. Az egységtesztek során a tesztelhető 
komponensek a komponens struktúrájától függően az alábbiak lehetnek:  

1. Eljárások, függvények.  
2. Objektum attribútumok és metódusok.  
3. Összetett komponensek, amelyek függvényekből és objektumokból állhatnak és a 

szolgáltatásaikat az interfészeiken keresztül biztosítják.  
A függvények és metódusok tesztelése a megfelelő paraméterekkel történő meghívással 

történik. A különböző tesztesetek az átadott paraméterek értékére vonatkoznak. Az 
objektumok tesztelése során minden metódust külön kell tesztelni. Tesztelni kell az 
attribútumok beállítását és az attribútumok által meghatározott objektum állapotokat és az 
állapotváltozásokat. Osztályöröklés esetén a gyermekosztály örökli a szülőosztály 
attribútumait és metódusait, amely többletfeladatot hárít az objektum tesztelésére. Az összes 
örökölt metódust tesztelni kell, még akkor is, ha az adott metódusokat nem írjuk felül.  

10.1.1  Interfésztesztelés 

Az objektumorientált programozásban az interfészek alkalmazásával egy felületet 
határozhatunk meg, amelyet elvárunk az azt megvalósító osztálytól. Számos programozási 
nyelv esetében csak az interfész osztályok alkalmazásával biztosítható a többszörös öröklés 
részleges megvalósítása.  

A szoftvert tekintve annak komponensei a legtöbbször olyan összetett komponensek, 
amelyek egymással kapcsolatban álló objektumokból állnak. Az objektumorientált 
fejlesztésben az objektumok és az interfészük alapján felhasználható összetett komponensek 
újrafelhasználhatók, amelyek a komponensalapú fejlesztések esetén nagy jelentőséggel 
bírnak. Az összetett komponensek szolgáltatásai az interfészükön keresztül érhetőek el. Az 
összetett komponensek tesztelésének egyik célja a komponenseket reprezentáló interfész 
ellenőrzése. Ebben az esetben a kidolgozott tesztesetek nem a különálló komponensekre 
vonatkoznak, hanem az összetett komponens interfészének működésére. Az önálló 
objektumok tesztelésével nem deríthetők fel az egyes interfészhibák, amelyek az objektumok 
közötti kölcsönhatások eredményeként jönnek létre.  

10.2  Rendszertesztelés 

A rendszertesztelés egy magasszintű tesztelés, amelynek a célja, hogy a rendszerrel 
szemben támasztott funkcionális és nem-funkcionális követelményeknek való megfelelést 
ellenőrizzük azaz, hogy a követelmény specifikáció transzformációjában történt hibákat 
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felderítsük. A rendszertesztelést megelőzi a komponensek integrálása, amely az alkalmazott 
szoftverfolyamattól függően több módon is megvalósulhat. A rendszertesztelés az iteratív 
fejlesztési folyamatban a megrendelő számára leszállítandó inkremens, míg vízesés jellegű 
folyamat során a teljes rendszer tesztelését jelenti. A rendszertesztelés két különálló fázisra 
bontható:  

1. Integrációs tesztelés. A rendszerintegráció a rendszer felépítését jelenti a 
komponenseiből. Az integrációs tesztelés az eredményül kapott rendszert ellenőrzi 
abból a szempontból, hogy az integrált komponensek megfelelően tudnak-e 
együttműködni. Ha az integrációs teszt során hibák merülnek fel az nagy 
valószínűséggel a legutoljára integrált komponenssel való együttműködés 
hibájára vezethető vissza. Az integrációs tesztelés célja elsődlegesen a 
rendszerszintű hiányosságok feltárása. 

2. Kiadástesztelés. Ebben az esetben a rendszer egy olyan inkremense kerül 
tesztelésre, amely a megrendelő számára kiadható. A teszt célja megmutatni, 
hogy az inkremens megfelel-e az előírt funkcionális és nem-funkcionális 
követelményeknek. A kiadástesztelés egy fekete doboz tesztelés, amelynek során 
azt vizsgálják, hogy meghatározott inputok esetén, milyen outputokat szolgáltat a 
rendszer. Ha a funkcionális tesztelésbe a vásárlót is bevonják, akkor ezt elfogadási 
tesztelésnek nevezzük.  

A két tesztelési fázis átfedheti egymást, ha a fejlesztésben az inkrementális fejlesztés elveit 
követjük és közbenső inkremenseket is le akarunk szállítani a megrendelő felé. Összefoglalva, 
általánosságban azt mondhatjuk, hogy az integrációs tesztelés során a rendszerben található 
hiányosságok felderítése a cél, míg a funkcionális tesztelésben a rendszerkövetelményeknek 
való megfelelés ellenőrzése az elsődleges. Azonban mindkét esetben végezhetünk validációs 
és hiányosságtesztelést is.  

10.2.1  Integrációs tesztelés 

A fejlesztés során az integrált komponensek lehetnek megvásárolt, újrafelhasználható, 
illetve újonnan kifejlesztett komponensek. A komponensek tesztelését és integrációját 
követően kerül sor az integrációs tesztelésre, amelynek célja, hogy az integrált komponensek 
együttműködésében található hibákat felderítsük. Az integrációs tesztelés elsődlegesen azt 
ellenőrzi, hogy ezek a komponensek képesek-e együttműködni azaz, hogy megfelelően 
vannak-e meghívva és interfészeiken keresztül a megfelelő adatokat, megfelelő típussal, 
megfelelő sorrendben és megfelelő időben küldik-e át. A rendszer-integráció során az egyes 
inkremensek újabb és újabb funkcióval bővülnek. A komponensek integrációjakor általában 
egy új funkciót biztosító összes komponens integrálásra kerül. A komponensek integrációja 
magában foglalja további kódok létrehozását, amely a komponensek együttműködését 
biztosítja az adott funkció létrehozásában. A komponensek integrálására két módszert a 
fentről lefelé és a lentről felfelé stratégiát alkalmazhatjuk. Az első esetben a rendszer vázát 
készítik el elsőként és ehhez integrálják a további komponenseket. A második esetben először 
a funkcionális működés alapjául szolgáló, alapvető szolgáltatásokat (pl. felhasználói felület, 
hálózati kommunikáció, stb.) nyújtó komponenseket integráljuk, majd a funkcionalitást 
biztosító komponensek kerülnek integrálásra. A gyakorlatban legtöbbször e két stratégiát 
vegyesen alkalmazzák és mind az alapvető szolgáltatásokat mind a funkcionalitást biztosító 
komponenseket inkrementumokban adják a rendszerhez.  

Az integrációs hibák felderítését jelentősen megkönnyíti, ha a rendszer integrálása és 
tesztelése során inkrementális megközelítést használunk. Kezdetben csak minimális rendszert 
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hozzuk létre, majd ehhez a konfigurációhoz integráljuk a további komponenseket és teszteljük 
az új rendszerfunkciókat. Ha e tesztek során problémák merülnek fel, akkor ezek valószínűleg 
az új komponenssel való együttműködés miatt vannak. A probléma forrását ezáltal 
könnyebben meg tudjuk határozni, amely által egyszerűbb lesz a hiba felderítése és javítása. 
A komponensek integrációjának sorrendjét az általuk biztosított funkció prioritása határozza 
meg. Nagyobb prioritással rendelkezhetnek például a gyakran használt rendszer funkciók. Sok 
esetben a fejlesztésbe bevont megrendelő szempontjai határozzák meg, hogy a következő 
inkremens milyen funkciókkal bővüljön.  

Az új rendszerkomponensek integrálása és tesztelése során nagy jelentősége van a 
regressziós tesztelésnek. A regressziós tesztelés során nem csak az aktuálisan integrált 
komponens által biztosított rendszerfunkciókat teszteljük, hanem a korábbi inkremensek 
tesztelésére készített teszteseteket is újra lefuttatjuk. Erre azért van szükség, mert egy új 
komponens integrálása jelentős hatással lehet a már korábban integrált komponensek 
együttműködésére is, és olyan hibákat is felfedezhetünk, amelyek az egyszerűbb verzió 
tesztelésénél még nem jelentkeztek. Ha a regressziós tesztelés során probléma adódik, 
akkor ellenőrizni kell, hogy azok a problémák az előző inkrementumban vannak-e jelen, 
vagy az új komponens hozzáadása okozta-e őket.  

10.2.2  Kiadástesztelés 

A kiadás tesztelés során a megrendelőnek leszállítandó rendszerverzió tesztelését 
végezzük. Inkrementális fejlesztés esetén ez nem feltétlenül jelenti a kész teljes rendszer 
tesztelelését. A kiadás tesztelés elsődleges célja, hogy bizonyítsuk, hogy a rendszer megfelel a 
megrendelői követelményeknek azaz, hogy rendelkezik a specifikációban rögzített a 
funkcionalitásokkal és nem-funkcionális követelményekkel (például teljesítmény, 
üzembiztonság stb.). Ha ezek teljesülnek, akkor válik a rendszer kiadható termékké, és 
szállítható le a megrendelőnek. A kiadástesztelés általában egy fekete doboz tesztelés, 
amelynek során a teszteseteket a követelmény elemezés során nyert funkcionális 
követelmények alapján hozzuk létre. A rendszert fekete doboznak tekintjük, azaz arra 
vagyunk kíváncsiak, hogy milyen bemenetre milyen kimenet állít elő a rendszer, de nem 
vagyunk arra kíváncsiak arra, hogy azt hogy valósítja meg. Ennek folytán a kiadási tesztet 
funkcionális tesztnek is szokás nevezni. 

Fontos, hogy nagyobb projektek esetén a "fekete doboz" típusú tesztelésnél ajánlott külön 
tesztelő és fejlesztő csapat elkülönítése és létrehozása. 
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9.2. ábra. A fekete doboz tesztelés folyamata. 

A fekete doboz tesztelés folyamatát a 9.2. ábra ábrázolja. A kidolgozott tesztesetekben az 
input adatok a követelmény specifikációnak is megfelelő input halmazból kerülnek ki és a 
tesztelés akkor mondható sikeresnek, ha az output adatok a teszteset specifikációnak 
megfelelő tartományba esnek. Ha a kimeneti adatok nem felelnek meg a teszteset 
specifikációnak és az Oe halmazba esnek, akkor a teszt felfedezett egy, a szoftverrel 
kapcsolatos hibát. A hiányosság tesztelés esetén az inputokat olyan halmazból választjuk (Ie 
input halmaz), amelyek valószínűséggel rendszerhibát okoznak és a kimenetek az Oe 
halmazba esnek. Az Ie halmaz meghatározása a hasonló tesztesetekben szerzett tapasztalatok 
és gyakorlatok segíthetik. 

A rendszer követelmények ellenőrzésének leggyakoribb módja a forgatókönyv alapú 
tesztelés, amelynek során a rendszer lehetséges használatának különböző forgatókönyvei 
alapján fejlesztjük ki a teszteseteket. Amennyiben a rendszer funkcionális követelményeinek 
modellezésére használati eseteket alkalmazunk, a használati esetek és az egyes 
forgatókönyveket leíró szekvencia diagramok a rendszer tesztelésének alapjául szolgálhatnak. 
A forgatókönyvekből kiindulva számos tesztesetet készíthetünk, amelyek a forgatókönyvben 
végrehajtott műveleteket tesztelik. A forgatókönyv alapú tesztelés esetében a legvalószínűbb 
forgatókönyveket teszteljük először, amelyek a rendszer leggyakrabban használt részeinek 
tesztelését jelenti.  

10.2.3  Teljesítménytesztelés 

A rendszert teljes integrálása után lehetséges a rendszer nem-funkcionális tulajdonságainak 
tesztelése, mint például a teljesítmény és a megbízhatóság. A teljesítmény tesztelés célja, 
hogy ellenőrizzük, hogy rendszer a tervezett terhelések mellett helyesen tud-e működni, azaz 
a követelményekben megfogalmazott teljesítményre képes. A tesztelés során olyan tesztesetek 
készülnek, amelyek megfelelően reprezentálják a rendszer átlagos feladatainak eloszlását. A 
tesztelés során a rendszert egyre nagyobb terhelés alá helyezik mindaddig, amíg a rendszer 
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teljesítménye elfogadhatatlanná válik.  
A teljesítményben mutatkozó hiányosságok kiszűrésére gyakran használják a stressz 

tesztelést. Ebben az esetben az előzőekkel ellentétben a teszteket úgy tervezzük, hogy azok 
nem a rendszerek átlagos használatát tükrözik és a tervezési határokat túllépő teljesítményre 
kényszerítik a rendszert. A stressz tesztelésnek ebben a tekintetben két funkciója van. 
Egyrészt teszteli a rendszer működését, nem várt túlterhelések mellett. A rendszer 
túlterhelt állapotában is fontos, hogy a túlterhelés ne okozzon adatvesztést vagy a 
felhasználói szolgáltatások váratlan megszakítását. Másrészt elősegítheti olyan 
hiányosságok felderítését, amelyek a normális működés körülményei között nem jelennek 
meg. Ezek a hiányosságok normál használat során nem okoznának rendszerhibát, de a 
stresszterhelés által előidézhetünk olyan állapotot, amely során a rendszerhiba 
bekövetkezik.  

10.3  Ellenőrző kérdések 

1. Mi a célja a szoftverek tesztelésének? 
2. Ismertesse a szoftvertesztelés folyamatát! 
3. Sorolja fel a tesztelés főbb típusait! 
4. Mi a hiányosságtesztelés? 
5. Milyen szoftver komponenseket tesztelünk egységteszttel? 
6. Mi jelent a regresszió tesztelés? 
7. Mi a különbség az integrációs és kiadástesztelés között? 
8. Mi a különbség az kiadás és elfogadási teszt között? 
9. Mi a funkcionális tesztelés? 
10. Mi a teljesítménytesztelés célja? 
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11  BEÁGYAZOTT RENDSZEREK FEJLESZTÉSE 

A beágyazott rendszer a hardver és szoftverelemek egy olyan együttese, amely egy 
konkrét feladat ellátására terveztek, gyakran valós idejű működési követelményeknek kell 
megfelelnie. A beágyazott rendszerek olyan számítógépes eszközöket tartalmaznak, 
amelyek képesek egy rendszeren belül az alkalmazás-orientált célberendezések önálló 
működését biztosítani. A mindennapi életben napi szinten használunk, illetve találkozunk 
olyan gépekkel, eszközökkel, amelyek működése egy beépített számítógép-alapú 
rendszeren alapul, azaz egy beágyazott rendszert tartalmaznak. Az autók (ABS, ESP), 
háztartási eszközök, gyógyászati berendezések, mobiltelefonok, az ipari termelésben 
használt gépek stb. sorolhatók fel olyan példaként, amelyek nagy valószínűséggel 
tartalmaznak beágyazott rendszereket.  

A beágyazott rendszereknek sokszor többféle kritériumnak is meg kell felelniük 
egyszerre, mint például a valós idejű működés, megbízhatóság és teljesítmény. A 
beágyazott szoftverek gyakran korlátozott hardver erősforrások mellett működnek, pl. 
kevés felhasználható memória terület, billentyűzet és monitor hiánya. 

A beágyazott rendszerek többsége egy valós idejű operációs rendszeren alapul. A 
beágyazott rendszer folyamatosan kapcsolatban áll a környezettel és az alkalmazás-
orientált célberendezés vezérléséhez szenzorokon és érzékelőkön keresztül méréseket 
végezhet. Ezeket a feladatokat a rendszerbe ágyazott szoftver biztosítja, amely fogadja a 
hardvertől érkező jeleket és arra valós időben a bevatkozókon vagy működtetőkön 
keresztül választ ad. 

A számítógép alapú rendszerek között számos olyan rendszer található, amelyeknél a 
rendszer meghibásodása veszélyt jelent az emberi életre vagy jelentős gazdasági és 
fizikai károkat okoz. Ezeket a rendszereket kritikus rendszereknek nevezzük. A jellegét 
tekintve számos beágyazott rendszer egyben biztonságkritikus rendszernek is tekinthető. 
Ezért ebben a fejezetben először a biztonságkritikus rendszerekkel és azok fejlesztésével 
foglalkozunk, majd kitérünk a valós időben működő szoftverek tervezési kérdéseire is.  

11.1  Kritikus rendszerek 

A kritikus rendszerek leglényegesebb követelményének a magas fokú üzembiztonság 
tekinthető magában foglalva rendelkezésre állást, a megbízhatóságot, a biztonságosságot 
és a védettséget. A kritikusa rendszereknek három fő típusa van [1]:  

1. Biztonságosság kritikus rendszerek. Ezek olyan rendszerek, amelyeknek a 
meghibásodása emberi sérülést, életvesztést vagy jelentős környezeti károkat 
eredményezhet. Pl. egy polgári repülőgép irányítási rendszere. 

2. Küldetéskritikus rendszerek. A küldetéskritikus rendszerek olyan rendszerek, 
amelyeknek a meghibásodása valamilyen célorientált tevékenység sikertelenségét 
eredményezi. Pl. egy műhold kommunikációs rendszere. 

3. Üzleti szempontból kritikus rendszerek. Ezek olyan rendszerek, amelyeknek a 
meghibásodása a rendszert használó szervezetnél eredményezhet valamilyen 
problémát. Pl. egy vállalatirányítási rendszer. 

A kritikus rendszerek magas járulékos költségei miatt megbízható módszereket és 
technikákat használnak azok fejlesztésében. A legtöbb kritikus rendszer szociotechnikai 
rendszer, azaz egy olyan számítógép alapú technikai rendszer, amelynek felügyeletét és 
működtetését emberek végzik. A kritikus rendszerek meghibásodásainak költségei 
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általában igen magasak. Az kritikus rendszereknek háromféle rendszerösszetevője van, 
amely hibára hajlamosak: 

1. Rendszerhardver elemek, amelyek tervezési illetve gyártási hibák miatt 
romolhatnak el.  

2. Rendszerszoftver, amely a hibás követelmény specifikáció, a tervezésben vagy az 
implementációban elkövetett hibák miatt működhetnek hibásan.  

3. A rendszer felhasználói, akik nem az előírásoknak megfelelően működtetik a 
rendszert.  

11.1.1  A rendszer üzembiztonsága 

A kritikus rendszerek egyik legszigorúbb követelménye hogy üzembiztosan 
működjenek. Egy üzembiztos rendszer vagy szoftver redundáns elemeket, kódokat 
tartalmaz, amelyek alkalmasak a rendszert érintő kivételes események kezelésére és a 
rendszerhibák kijavítására. Egy számítógépes rendszer üzembiztonságának több 
összetevője van, amelyek együttes megléte biztosítja annak feltételét, hogy a rendszer 
üzembiztosan működjön. Az üzembiztonságra az alábbi négy rendszerjellemző van 
befolyással: 

1. Rendelkezésre állás. Egy rendszer rendelkezésre állása azt jelenti, hogy rendszer 
folyamatosan, bármely időpillanatban képes teljesíteni a felhasználó által kért 
szolgáltatásokat. 

2. Megbízhatóság. Egy rendszer megbízhatósága azt jelenti, hogy a rendszer a 
specifikációjának megfelelően teljesíti a felhasználó által kért szolgáltatásokat.  

3. Biztonságosság. Egy rendszer biztonságossága azt mutatja meg, hogy mennyire 
képes a rendszer úgy működni, hogy ne okozzon kárt az emberekben vagy a 
környezetében.  

4. Védettség. Egy rendszer védettsége azt mutatja meg, hogy a rendszer mennyire 
képes ellenállni a szándékos külső támadásoknak és kezelni annak 
következményeit.  

Az üzembiztonság tulajdonságai, a rendelkezésre állás, a megbízhatóság, a biztonság 
és a védelem szorosan összefonódnak és egy összetett tulajdonságot eredményeznek. Ha 
a rendszer védettsége nem megfelelő és az állományait egy illetéktelen behatoló 
módosítja, a rendszer megbízhatatlanná válhat. Egy szolgáltatás megtagadását 
eredményező külső támadás során a rendszer elérhetetlenné válik, és ez negatívan 
befolyásolja a rendszer rendelkezésre állását. Ha egy rendszert megfertőz egy vírus, 
annak műveletei már nem tekinthetők továbbá biztonságosnak.  

A fenti négy rendszerjellemzőn kívül további rendszertulajdonságok is kapcsolhatóak 
az üzembiztonsághoz: 

1. Javíthatóság. A rendszerhibák elkerülhetetlenek, de a hibák következményei 
minimalizálhatók, ha a tervezés során arra törekszünk, hogy a hibák gyorsan 
kijavíthatók legyenek. Ennek feltétele a rendszer gyors diagnosztizálhatósága, 
valamint a hibás komponens elérhetősége és kijavíthatósága.  

2. Karbantarthatóság. A rendszer használata során új követelmények jelentkezhetnek 
megrendelők és felhasználók felől. A karbantarthatóság azt mutatja, hogy milyen 
könnyű és mennyire gazdaságos a programterméket a követelmény specifikáció 
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változtatásához igazítani.  
3. Túlélési képesség. Egy rendszer túlélési képessége azt mutatja meg, hogy a rendszer 

folytatni tudja a működését és legalább a minimális szolgáltatások nyújtását egy 
esetleges külső támadás alatt is.  

4. Hibatűrés. Ez a tulajdonság a rendszer használhatóságához kapcsolódik, és azt 
fejezi ki, mennyire tervezték meg úgy a rendszert, hogy az kezelni tudja a hibás 
felhasználói inputokat.  

A rendszer üzembiztonságának magas szintű biztosítása a járulékos tervezési, 
implementációs és validációs költségek miatt nagyban megnöveli a fejlesztési 
költségeket. A magas szintű üzembiztonság biztosítása esetén csökken a rendszer 
teljesítménye és jelentős extra költségeket igényel a rendszer üzemeltetése is. Általában 
véve a magas szinten üzembiztos rendszerek csak nagyon költségesen tudnak hatékonyan 
üzemelni. A rendszertervezőknek ezért a fejlesztés során fontos döntéseket kell hozniuk a 
rendszer teljesítménye és az üzembiztonságosság mértéke tekintetében. A validációs 
költségek jelentősen magasabbak a kritikus rendszerek esetében. Ezekben az esetekben 
nemcsak azt kell tesztelni, hogy a rendszer megfelel-e a követelmény specifikációknak, 
hanem meg kell felelni bizonyos külső szabályozásoknak, törvényi előírásoknak és 
szervezeti előírásoknak is ahhoz, hogy a szoftver üzembiztonságos legyen.  

11.1.2  Rendelkezésre állás és megbízhatóság 

Egy rendszer rendelkezésre állása azt fejezi ki, hogy a rendszer meghatározott idő alatt 
képes teljesíteni a felhasználó által kért szolgáltatásokat. A legszigorúbb esetekben a 
rendszereknek folyamatosan kell a szolgáltatásaikat nyújtani, ilyenkor a rendelkezésre 
állás követelménye magas. Egy rendszer megbízhatósága pedig azt jelenti, hogy a 
rendszer úgy teljesíti a kért szolgáltatásokat, ahogy azt kérték tőle. Egy pontosabb, 
szigorúbb definíció szerint a rendszer akkor működik megbízhatóan, ha a működése 
megfelel a specifikációjában leírtaknak.  

A megbízhatóság és rendelkezésre állás szintjét jelentősen befolyásolják a rendszerben 
bekövetkező hibák száma. A rendszerhibák következményeként előfordulhat, hogy a 
rendszer nem időben és nem a kért módon teljesíti a szolgáltatást. A rendszer rendellenes 
működése csak azon kivételes esetekben elfogadható, ha a megbízhatósági követelmény 
alacsony és a rendellenes működés megfelelő idő alatt kezelhető. A rendszerhibák egy 
része eredhet hibás követelmény specifikációból, vagy a rendszerhez kapcsolódó más 
rendszerek meghibásodásából is.  

Egy rendszer megbízhatóságának a növelésénél az alábbi szemléleteket 
alkalmazhatjuk: 

1. Hiba elkerülése. Olyan programozási és fejlesztési módszerek, eszközök 
alkalmazása a szoftver tervezése és implementálása során, amelyek kizárják, 
vagy legalább minimalizálják, és kiszűrik a programozási hibákat. Pl. pointerek 
használatának elkerülése a C/C++ programozási nyelvek használatakor, statikus 
(a program futtatása nélküli) program analízis.  

2. Hibakeresés és eltávolítás. Olyan szisztematikus tesztelési eljárás alkalmazása, 
amelyek jelentősen megnövelik annak az esélyét, hogy a rendszerhibákat még 
azelőtt felismerjük és megszüntessük, mielőtt a rendszer használatára sor 
kerülne.  
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3. Hibatűrés. Olyan tervezési módszerek alkalmazása, amelyek biztosítják, hogy a 
működési hibák észlelhetőek és kezelhetőek legyenek, azaz nem okoznak 
rendszerhibákat, vagy az előforduló rendszerhibák esetén nem okozzák a 
rendszer szolgáltatásainak megszűnését. Pl. redundáns és diverz 
rendszerkomponensek használata. 

A szoftver hibás működéskor nem nyújtja a felhasználótól elvárt funkcionális 
működést. Ez akkor következik be, amikor a hibás programot olyan inputtal futtatják le, 
amely elhozza a szoftver egy hibáját. Egy programnak több inputja lehet. Ezen inputok 
közül néhány a rendszer hibás működését eredményezi, ahol a program hibás outputokat 
állít elő. Ebben a tekintetben a rendszer megbízhatóságát úgy is szokták értelmezni, hogy 
arányos annak a valószínűségével, hogy a program egy adott használatánál az input 
annak az input halmaznak lesz az eleme, amely hibás outputot eredményez. 

11.1.3  Biztonságosság 

A biztonságosság kritikus rendszerek alapvető jellemzője a biztonságosság, azaz hogy 
az ilyen rendszerek semmilyen körülmények között nem veszélyeztetik az embert vagy a 
rendszer környezetét. Manapság a legtöbb biztonságosság kritikus rendszer összetett 
számítógép alapú technikai rendszer, amelyek elemeit hardveresen vagy szoftveresen 
vezérlik. Például az atomreaktorok biztonságtechnikájában még egyeduralkodónak 
számít az elektromechanikai relék alkalmazása, azonban a repülőgépek vezérlő és 
megfigyelőrendszereiben, a vegyipari üzemek folyamatirányító rendszereiben, vagy a 
gépkocsik vezérlőrendszereiben már jelentős mértékben találhatók szoftveres vezérlések.  

A biztonságosság kritikus szoftvereket két osztályba sorolhatók a tekintetben, hogy 
működési hibájuk közvetlenül vagy közvetetten okozzák a rendszer hibáját: 

1. Elsődlegesen biztonságosságkritikus szoftverek. Ezeket a szoftvereket általában hardver 
elemek vezérlésére fejlesztik ki és építik be a biztonságosságkritikus 
rendszerekbe. Hibás működésük közvetlenül befolyásolja a hardverelemek 
működését, amelynek következtében emberek sérülhetnek meg, vagy rendszer a 
környezetében keletkezhet súlyos kár. 

2. Másodlagosan biztonságosságkritikus szoftverek. Ezek a szoftverek közvetetten 
okozhatnak emberi sérülést vagy környezeti károkat. Példaként említhetők a 
legkülönbözőbb féle mérnöki tervező szoftverek, amelynek hibás működése a 
tervezett műszaki rendszer tervezési hibáját okozhatja.  

A rendszer megbízhatósága és biztonságossága az üzembiztonság egymáshoz 
kapcsolódó, de különálló sajátosságai. Természetesen egy biztonságosság kritikus 
rendszernek megbízhatónak kell lennie annyiban, hogy meg kell felelnie a 
specifikációjának, és hiba nélkül kell működnie. Rendelkezhet hibatűrő vonásokkal úgy, 
hogy állandó szolgáltatást nyújt működési hiba esetén is. A hibatűrő rendszerek azonban 
nem feltétlenül biztonságosak. A szoftver mégis működhet rosszul, és eredményezhet 
olyan működést, amely balesetet okoz. 

A biztonságos rendszerek létrehozásának célja, hogy elkerüljük a baleseteket vagy 
minimálisra csökkentsük annak bekövetkezési valószínűségét, ha pedig már 
bekövetkezett, akkor minimálisak legyenek a hatásai. A biztonságos rendszerek 
létrehozásához az alábbi három stratégia alkalmazását követhetjük:  

1. A veszély elkerülése. A rendszert úgy tervezik meg, hogy kiküszöbölje a működtetése 
során fellépő veszélyeket. Például egy szállítószalagot burkolattal látnak el a 

132 
 



mechanikai sérülések elkerülése végett.  
2. A veszély felderítése és eltávolítása. A rendszert úgy tervezik meg, hogy észlelje és 

megszüntesse a veszélyeket mielőtt azok balesetet okozhatnának. Például egy 
vegyipari reaktorban egy nyomásszabályozó rendszer, amely érzékeli a túlnyomást és 
egy nyomáscsökkentő szelepet segítségével lecsökkenti azt még mielőtt robbanás 
következne be.  

3. A károk korlátozása. E stratégia alkalmazásában olyan rendszert tervezünk, amely a 
már bekövetkezett baleset következményeit minimalizálja. Például automatikus 
tűzoltó rendszer tervezése.  

11.1.4  Védettség 

Egy rendszer védettségi szintje azt adja meg, hogy a rendszert mennyire készítették fel 
a szándékos külső támadások ellen. A védettség biztosítása, köszönhetően az általánossá 
váló hálózati kommunikációnak és az internethez való kapcsolódásnak egyre nagyobb 
erőfeszítéseket követelnek meg a fejlesztőktől. Szinte minden üzleti területen az 
internetkapcsolat lehetősége a rendszer további funkcióit és szolgáltatásait teszik lehetővé 
a felhasználók számára, amelynek hiánya azonban már komoly üzleti hátrányt okozhat a 
versenyszférában. Ilyen szolgáltatásokra példa a bankszámlák online kezelési lehetősége, 
vagy a virágzó online kereskedelem. Az ilyen és más rendszereket érintő külső 
támadások során az ügyfelek bizalmas adatai, illetve a megtámadott rendszer fontos 
adatai kerülhetnek illetéktelen kezekbe. Vannak olyan kritikus rendszerek, amelyeknél a 
rendszer üzembiztonságának legfontosabb tényezője a rendszer védettsége. Ide tartoznak 
a katonai rendszerek, az online kereskedelmi rendszereket, stb., amelyeket úgy terveznek 
meg, hogy a védettségi szintjük a lehető legmagasabb legyen. 

A rendszer elleni támadások lehetnek például a vírusok bejuttatása a rendszerbe, a 
rendszer szolgáltatásainak jogtalan használata, a rendszer állományainak engedély nélküli 
megváltoztatása stb. A védettség minden kritikus rendszer esetében fontos jellemző. 
Ennek hiányában, ha külső támadások kárt okoznak a rendszerben a rendszer 
rendelkezésre állása, megbízhatósága és biztonságossága is sérülhet. A üzembiztonság 
minden aspektusa azon alapul, hogy a rendszerben installált operációs rendszer és egyéb 
szoftverek a rendszer működése során sértetlenek maradnak. Ha az installált rendszer 
valamilyen módon megsérül, akkor a rendszer kiszámíthatatlanul működhet és a 
megbízhatóság és biztonságosság eredeti szintje jelentősen lecsökken. A rendszerek 
védettségi szintjét jelentősen csökkentik a fejlesztési hibákból adódó biztonsági rések is.  

A külső támadások a rendszerben háromféle kárt okozhatnak, illetve következményük 
lehet:  

1. A szolgáltatás megtagadása. A rendszert érő, általában túlterheléses támadás 
következtében a rendszer olyan állapotba kerülhet, amelyben az alapvető 
szolgáltatások elérhetetlenné válnak. Az ilyen jellegű támadások egyértelműen 
befolyásolják a rendszer rendelkezésre állását.  

2. Állományok megrongálása. A rendszerbe illetéktelenül behatolók módosíthatják és 
törölhetik a szoftverek állományait, törölhetnek adatállományokat, valamint 
illegális szoftvereket telepíthetnek. Ezek jelentősen befolyásolhatják a rendszer 
működését és így annak megbízhatóságát és biztonságosságát.  

3. Bizalmas információ megszerzése. A rendszerek által kezelt információk bizalmasak 
vagy titkosak is lehetnek, illetve önmagáról a rendszerről is tartalmazhatnak 
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titkos adatokat. A külső támadás során megszerzett ilyen információk közzététele 
illetve illegális felhasználása a megszerzett adatok típusától függően 
befolyásolhatja a rendszer biztonságosságát azáltal, hogy lehetővé teheti a 
későbbi támadásokat, amelyek befolyásolhatják a rendszer rendelkezésre állását 
és megbízhatóságát is.  

Szinonim a biztonságos rendszerek tervezésében alkalmazott stratégiai elvekkel a 
rendszer védettségét az alábbi módszerekkel lehet biztosítani:  

1. A sérülékenység elkerülése. A rendszert tervezése során olyan megoldásokat 
használnak, amely kizárja annak lehetőségét, hogy a rendszert külső támadás érje. 
Például, ha a rendszer hálózati kommunikáció nélküli működik, akkor védetté válik a 
külső támadások ellen; jelszavak erősségének ellenőrzése, stb.  

2. Támadás felderítése és semlegesítése. A rendszert úgy tervezik meg, hogy észlelje, 
felismerje és megszüntesse a támadás lehetőségét, mielőtt abból még kár keletkezne. 
Példáként a víruskeresők alkalmazása tekinthető, amelyek megkeresik és módosítják 
vagy törlik a vírusos állományokat.  

3. A lehetséges károk csökkentése. Ezeknek a módszereknek a folyamatos alkalmazása 
azért szükséges, mert ha a rendszert sikeres támadás éri, akkor ezekkel a módszerekkel 
csökkenthetőek a támadás következményei. E módszerek közé tartozik például a 
gyakori rendszermásolatok használata, amelyek lehetővé teszik a megrongált 
állományok részleges vagy teljes helyreállítását.  

A számítógépes rendszerek sebezhetősége sokszor emberi mulasztások 
következményei és nem technikai okai vannak. Általános probléma a felhasználók által 
kezelt jelszavak, nem megfelelő erőssége és kezelése, amely a rendszer sebezhetőségének 
növekedéséhez vezethet. 

11.2  Kritikus rendszerek fejlesztése 

A hatékonyabb szoftvertervezési módszertanok és programozási nyelvek megjelenése, 
valamint a szoftver minőségbiztosítás területén bekövetkező szemléletváltás jelentősen 
hozzájárultak a szoftverek üzembiztonságának javulásához. A kritikus rendszerek 
esetében azonban további lépések szükségesek az üzembiztonság magasabb szintjének 
eléréséhez. A kritikus rendszerek esetében speciális fejlesztési módszerek és technikák 
alkalmazásával biztosítható, hogy a rendszer biztonságos, védett és megbízható legyen. 
Az alábbi három, egymást kiegészítő fejlesztés elv alkalmazásával növelhető a szoftverek 
üzembiztonsága: 

1. Hiba elkerülése. A rendszer tervezése és implementációja folyamán olyan programozási 
és fejlesztési módszerek alkalmazása, amelyek minimalizálják és kiszűrik a 
programozási hibákat.  

2. Hiba detektálása. A rendszer fejlesztése során olyan validációs, tesztelési 
folyamatokat kell alkalmazni, amelynek segítségével a rendszerhibák még azelőtt 
felismerhetők és megszüntethetők mielőtt a rendszert működésbe állítanák. 

3. Hibatűrés. A rendszert úgy kell megtervezni, hogy a felmerülő hibák észlelhetőek 
és kezelhetőek legyenek, hogy ne vezessenek a rendszer hibás működéséhez és a 
rendszer szolgáltatásainak megszűnéséhez.  

A minél magasabb üzembiztonság szint elérésében fontos szerepet játszik a 
redundancia és diverzitás alkalmazása. Mindkét technika a hibaelkerülés révén járul 
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hozzá az üzembiztonság javításához. Azoknál a rendszereknél például, ahol a 
rendelkezésre állás kritikus követelmény, többnyire redundáns szervereket alkalmaznak. 
Ezek automatikusan működésbe lépnek, ha egy adott szerver meghibásodik. Sokszor, 
hogy biztosítsák a rendszer védettségét a külső támadások ellen, különböző típusú 
szervereket használnak és különböző típusú operációs rendszert futtatnak rajtuk. A 
különböző típusú operációs rendszerek alkalmazása egy példa a szoftverdiverzitásra.  

A szoftvertechnológia területén folyó kutatások egyik fő célja, hogy olyan eszközök, 
technikák és módszerek fejlődjenek ki, amelyek elősegítik a hibamentes szoftverek 
előállítását. A hibamentes szoftverek elérésének érdekében az alábbi fejlesztési 
technikákat és módszereket ajánlatos alkalmazni: 

− Megbízható szoftverfolyamat. A megbízható szoftverfejlesztési eljárások 
biztosítják a hibák elkerülését és detektálását. A megbízható szoftverfejlesztési 
folyamat jól definiált tevékenységekből áll, szabványosított és dokumentált. A 
validációs és verifikációs tevékenységek széles skáláját foglalja magában, 
amelyek minimalizálják programhibák számát.  

− Minőségkezelés. A fejlesztő szervezetnek megfelelő minőségbiztosítási 
folyamattal kell rendelkeznie, amelyek tervezési, fejlesztési és termék 
szabványokon alapul, és amelyek a fejlesztők számára biztosítják a hibamentes 
programok készítését.  

− Formális specifikáció. A fejlesztésnek pontos és precíz követelmény specifikáción 
kell alapulnia. Számos tervezési és programozási hiba vezethető vissza a nem 
kellő részletességgel megalkotott specifikációra.  

− Statikus programverifikáció. A statikus programverifikációs technikák 
alkalmazása, a programok futtatása nélkül számos programozási hiba és 
rendellenes szerkezet felderítésére használható.  

− Erős típusosság. A kódolásban szigorúan típusos nyelveket kell használni, 
amelyek esetében a nyelv fordítóprogramja már fordítási időben felismerheti a 
programozási hibákat.  

− Biztonságos programozás. A megbízható programozás olyan programozási 
konstrukciókat és technikákat foglal magában, amelyek elősegítik a hibák 
elkerülését és a hibatűrést. Számos programozási nyelvben léteznek olyan 
adattípusok és programozási struktúrák, amelyeket nem körültekintően használva 
a programhibák gyakorisága megnövekedhet. A biztonságos programozás e 
tekintetben azt jelenti, hogy a lehetőségek szerint elkerüljük az ilyen szerkezetek 
alkalmazását.  

− Védett információ, egységbezárás. Az információrejtés elvén alapuló 
implementációs szemlélet alkalmazása. Az objektumorientált nyelvek használata 
alapjában biztosítják ezt a lehetőséget.  

A napjainkban rendelkezésre álló szoftverfejlesztési módszerekkel és technikákkal a 
hibamentes szoftver elérhető, de gazdaságilag nem túl előnyös. A szoftver teljes 
hibamentességének elérése bonyolult és költséges feladat. A szoftverben megmaradt 
hibák felderítésének és eltávolításának költsége a validáció folyamata során 
exponenciálisan növekszik. A validáció előrehaladtával a szoftver egyre megbízhatóbbá 
válik, de egyre több tesztre van szükség az egyre kevesebb hiba felderítéséhez. 

11.2.1  Hibatűrés 

A hibatűrő rendszerek fő jellemzője és célja, hogy rendszerhibák esetén is tudja 
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folytatni a működését és teljesíteni az elvárt szolgáltatásokat. Erre olyan rendszerek 
esetében van szükség, amikor a szolgáltatások kimaradása emberi sérüléshez, 
életvesztéshez vagy nagy gazdasági károkhoz vezetne. A hibatűrő rendszer működésére 
az alábbi tevékenységek végrehajtása a jellemző: 

− Hiba detektálása. A rendszerállapotok konzisztenciáját folyamatosan ellenőrizni 
kell. A hibatűrő rendszernek fel kell ismernie az olyan nem konzisztens, 
egymásnak nem megfelelő állapotokat, amelyek a rendszer meghibásodásához 
vezethetnek.  

− Veszteség felmérése. Meg kell határozni a rendszer állapotának azon részeit, ame-
lyek a hiba következményeként érintettek.  

− Helyreállítás. A rendszernek képesnek kell lennie az állapotát biztonságosra 
visszaállítani. Ez történhet a sérült állapotrészek kijavításával, vagy egy korábbi 
ismert biztonságos rendszerállapot visszaállításával.  

− Hibajavítás. A hibajavítás magában foglalja a rendszer olyan módosítását, amely 
által elérhető, hogy az előforduló hiba ne fordulhasson elő mégegyszer. A 
szoftverhibák sokszor csak átmeneti hibaként jelennek meg, mivel ezeket a 
hibákat a rendszer bemeneteinek a szokásostól eltérő kombinációja váltja ki. Az 
ilyen hibák kijavítása szükségtelen, mivel a rendszerállapot visszaállítása után a 
rendszer működése a normális üzemmódban folytatódik. 

A hibamentes rendszer önmagában nem jelenti azt, hogy a rendszer hibátlan 
működésű. Az, hogy a rendszer hibamentesen tud működni mindössze annyit jelent, hogy 
a program megfelel annak a követelmény specifikációnak, amelyet a rendszer fejlesztése 
során a követelményelemzési fázis során meghatároztak. Azonban a követelmény 
specifikáció is tartalmazhat hibákat, alapulhat hibás feltételezéseken, amelynek az lehet a 
következménye, hogy bár a rendszer hibamentes, de nem felel meg a felhasználó 
igényeinek.  

11.2.1.1  Hibadetektálás és a veszteség felmérése 

A hibatűrés biztosításának első lépéseként detektálnunk kell az állapotváltozókban 
bekövetkezett olyan változásokat, amelyek nagy valószínűséggel hibás működéshez 
fognak vezetni. Ehhez ismernünk kell az állapotváltozók megengedett értéktartományait, 
illetve, hogy milyen esetekben tekinthetők konzisztensnek az állapotváltozók értékei. Az 
állapotváltozók értékeire ezért korlátokat kell definiálni, amelyek rögzítik a feltételeket az 
összes megengedett állapot fenntartásához, illetve módosításához. Ha ezek az 
előfeltételek nem teljesülnek, nagy valószínűséggel hiba fog bekövetkezni. 

A veszteség felmérése a rendszer állapotának vizsgálatát jelenti abból a célból, hogy 
megállapítsuk, hogy a hiba az állapottér mely részeit érintette. A veszteség csak akkor 
mérhető fel pontosan, ha rendelkezésünkre áll egy olyan ellenőrző funkció, amelynek 
alkalmazásával el tudjuk dönteni, hogy az adott rendszerállapot konzisztens-e. A rendszer 
meghibásodása és a veszteség felmérése a legtöbb esetben elkerülhető a lehetséges hiba 
előfordulásának a detektálásával még az állapotváltozások nyugtázása előtt. Ha az 
állapotváltozók értékében hibát detektálunk, az állapotváltozást nem fogadjuk el, így 
elkerülhetjük a meghibásodás következményeit.  
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11.2.1.2  Hiba helyreállítása és javítása 

A rendszerállapot helyreállítás során úgy módosítjuk a rendszer állapotát, hogy a 
bekövetkezett hiba hatásai minimálisra csökkentsük. A rendszer ezután folytathatja a 
működését, még ha valamilyen csökkentett üzemmódban is. A rendszer állapot 
helyreállítása két módon történhet. A rendszerállapot helyreállítása során 
megpróbálhatjuk kijavítani a sérült állapotrészeket vagy visszaállítani a rendszerállapotot 
egy korábbi stabil állapotra. Az első esetben a sérült állapotrészek kijavítása csak abban 
az esetben lehetséges, ha a rendszerállapotnak létezik egy redundáns másolata. A 
második, egyszerűbb megoldásban a hiba detektálása után visszaállítjuk a rendszer 
állapotát egy korábbi biztonságos állapotra. 

A szoftverhibák javítását tekintve a leggyakrabban használt szoftveres 
javítótevékenység a rendszer állapotának újrainicializálása.  

11.3  Valós idejű szoftverek tervezése 

Napjainkban számos olyan eszközzel és más rendszerrel találkozhatunk nap, mint nap, 
amelyek vezérlését számítógép végzi. Az egyszerű háztartási gépektől kezdve, az 
mobiltelefonokon és járműveken keresztül, egészen a teljes gyártóberendezésekig 
említhetők olyan rendszerek, amelyeket valós idejű beágyazott szoftverek vezérelnek. A 
beágyazott szoftvereket működtető számítógépek közvetlenül a hardver eszközökkel 
lépnek kapcsolatba. A beágyazott rendszer kapcsolatban áll a környezettel és reagál a 
hardver által kiváltott eseményekre, és ezek feldolgozása után valós időben válaszul 
vezérlőjeleket bocsát ki. A rendszer helyes működése attól függ, hogy a rendszer képes-e 
az eseményekre megfelelő időn belül válaszolni. A valós idejű rendszerek egy lehetséges 
definíciója a következő: 

A valós idejű rendszer olyan szoftverrendszer, amelyben a rendszer helyes működése 
egyrészt a rendszer által adott eredményektől, másrészt attól az időtől függ, amennyi idő 
alatt ez az eredmény előáll.  

Megkülönböztetünk erősen valósidejű és gyengén valósidejű rendszereket. Az erősen 
valósidejű rendszerek esetében a műveletek érvénytelenek, ha az eredmények nem állnak 
elő a meghatározott időn belül. Minden határidősértés elfogadhatatlan, és 
megengedhetetlen. A gyengén valósidejű rendszerek korlátozottan működnek és a 
műveletek eredményei meghatározott időn belül nem készülnek el. Ezen rendszerek 
esetében meghatározott mértékben és gyakorisággal el lehet térni a határidőktől.  

A valós idejű rendszer a környezettől ingereket kap, amelyre valós időben válaszjelet 
küld. Az időben történő válaszadás minden valós idejű rendszer esetén fontos tényező, 
azonban bizonyos esetekben nincs szükség nagyon gyors válaszra. Egy adott ingerre a 
rendszer egy adott választ generál. Egy valós idejű rendszer viselkedése ezért a rendszert 
érő ingerek, a rájuk adott válaszok és a válaszidők felsorolásával definiálható. A valós 
idejű rendszer által kapott ingerek két csoportba sorolhatók:  

1. Periodikus ingerek. A periodikus ingerek meghatározott időközönként előforduló 
ingerek. Például egy érzékelőtől meghatározott időközönként kapott periodikus 
jel, amelynek értékétől függően a rendszer valamilyen tevékenységet hajthat végre 
egy működtetőnek küldött válaszjelen keresztül.  

2. Aperiodikus ingerek. Az aperiodikus ingerek rendszertelenül jelentkező ingerek. 
Ezek a jelek általában az input és output hardver elemek által indukált 

137 
 



megszakítások, amelyeket a számítógép megszakítási mechanizmusa kezel. Ilyen 
inger lehet például egy olyan megszakítás, amely azt jelzi, hogy egy infrakapu 
által küldött jelzés fogadása befejeződött és a jelzés értéke elérhető a megfelelő 
pufferben.  

A periodikus ingereket a valós idejű rendszerekben általában a rendszerhez 
csatlakoztatott érzékelők váltják ki, amelyek a rendszer környezetének állapotáról 
szolgáltatnak információt. Az információk feldolgozása után a válaszokat a 
hardverelemeket vezérlő működtetőkhöz továbbítják, amelyek beavatkoznak a rendszer 
működésébe. Az aperiodikus ingereket a működtetők és az érzékelők is kiválthatják. 
Ezek legtöbbször valamilyen váratlan eseményt vagy körülményt jeleznek, amelyet a 
rendszernek kezelnie kell. A beágyazott valós idejű rendszereknek érzékelő-működtető 
modellje a 10.1. ábrán látható.  

 
10.1. ábra. Valós idejű rendszer általános modellje. 

Egy valós idejű rendszerrel szemben támasztott alapvető követelmény, hogy tudnia 
kell válaszolnia a különböző időben beérkező ingerekre. A rendszer által kibocsátott 
válasznak az inger beérkezését követően a lehető legrövidebb idő alatt el kell jutnia a 
megfelelő kezelőhöz. Ez a követelmény szekvenciálisan végrehajtott programokkal nem 
kivitelezhető, ezért a valós idejű rendszereket konkurens, együttműködő folyamatok 
feldolgozására tervezik. A konkurens folyamatokat kezelése céljából a legtöbb valós 
idejű rendszer egy valós idejű operációs rendszeren alapul.  

A valós idejű rendszerek általános inger/válasz modellje három különálló folyamatot 
foglal magába. Minden érzékelő típus rendelkezik egy érzékelő kezelő folyamattal. A 
vezérlőrendszer számítási folyamatai végzik a rendszer által kapott ingerek feldolgozását 
és az ingerekre adandó válasz kiszámítását. A működtető-vezérlő folyamatok pedig a 
működtető műveleteit irányítják. Ez az általános modell lehetővé teszi az adatok gyors 
begyűjtését és a feldolgozási folyamat, valamint a működtető-vezérlő folyamatok későbbi 
végrehajtását.  

11.3.1  Valós idejű rendszerek tervezése 

A valós idejű szoftverek tervezési folyamatának alapját a rendszer által kezelendő 
események, azaz a rendszer által fogadott különböző ingerek, és az ingerekre adandó 
válaszok képezik. A tervezésnek a következő, egymást átfedő lépései vannak:  

1. A rendszer által feldolgozandó ingerek felsorolása és az azokra adandó válaszok 
meghatározása.  

2. Minden ingerre és a hozzá kapcsolódó válaszra meg kell határozni a válaszidőre 
vonatkozó időkorlátokat.  
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3. Meg kell határozni az alkalmazandó hardvert és valós idejű operációs rendszert. A 
kiválasztást az időre vonatkozó korlátok, az ingerek feldolgozásához szükséges 
erőforrások nagysága, hardver működtetéséhez rendelkezésre álló energiakorlát, a 
fejlesztőcsapat tapasztalata és a leszállított rendszer tervezett ára határozzák meg.  

4. Az inger feldolgozását és a válasz meghatározását konkurens, párhuzamos 
folyamatokba kell szervezni. A rendszer architektúra egy általános modelljében az 
ingerek és a válaszok minden osztályához egy-egy konkurens folyamatot 
rendelünk, mint ahogyan a 10.2. ábra mutatja.  

5. Minden ingerre és válaszra meg kell tervezni a szükséges számításokat végző 
algoritmusokat, amely alapján ismertté válnak az ingerek feldolgozásához és a 
válaszok generálásához szükséges hardver erőforrások kapacitása és a számítási 
idők.  

6. Ki kell dolgozni a folyamatok ütemezési rendszerét, amely biztosítja, hogy a 
folyamatok időben elinduljanak és határidőre befejeződjenek.  

 
10.2. ábra. Érzékelő – működtető vezérlőfolyamatok. 

A tervezési tevékenységek sorrendje függ a kifejlesztendő rendszer fajtájától, a 
kezelendő folyamatoktól, a hardvertől és az alkalmazott valós idejű operációs rendszertől. 
A valós idejű rendszerek folyamatait ütemezni és koordinálni kell. Az ütemezési és 
folyamatkoordinációs mechanizmusok biztosítják folyamatok számára a kölcsönös 
kizárást a megosztott erőforrásokhoz. A tervezés során meg kell győződni róla, hogy a 
rendszer megfelel-e az időzítési követelményeknek. A válaszidőre vonatkozó 
megszorítások maguk után vonhatják, hogy a rendszer egyes funkcióit, például a 
jelfeldolgozást, külön e célra tervezett célhardverrel kell megvalósítani a nagyobb 
számítási teljesítményt elérése érdekében. 

11.3.1.1  Valós idejű rendszerek modellezése 

A valós idejű rendszereknek sok esetben rendszertelen időközönként bekövetkező 
eseményekre kell válaszolniuk. Ennek köszönhetően a valós idejű rendszer az események 
hatására újabb és újabb állapotba kerülhet. Ezért a valós idejű rendszerek leírásának 
egyik célszerű módja az állapotmodellezés.  

Az UML az objektumok vagy rendszerek állapotváltozásainak leírására és 
modellezésére az állapotdiagramokat használja. Az állapot-diagrammok segítségével 
megadott rendszertervek szerves részét képezik a valós idejű tervezési módszereknek. Az 
állapotmodellek feltételezik, hogy a rendszer minden időpillanatban pontosan egy 
lehetséges állapotban van. Egy inger vagy esemény hatására a rendszer egy másik 
állapotba kerülhet. Az állapotdiagramok segítségével úgy strukturálhatjuk az 
állapotmodelleket, hogy az állapotok egy csoportját különálló egységként kezelhetjük.  

11.3.2  Valós idejű operációs rendszerek 
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A beágyazott rendszerek többsége egy valós idejű operációs rendszer (real-time 
operating system, RTOS) működésén alapul. A valós idejű rendszerekben egy valós idejű 
operációs rendszer kezeli a folyamatokat és végzi számukra az erőforrás kiosztását 
(memória, processzor idő) valamint az ingerek feldolgozása céljából elindítja és leállítja a 
folyamatokat. Számos valósidejű operációs rendszer létezik az egyszerű rendszerektől 
kezdve, amelyek például a mobiltelefonok és háztartási eszközök beágyazott szoftvereit 
vezérlik, egészen a bonyolult rendszerekig, amelyek például az ipari gyártásfolyamatok 
irányításában használhatók. Az alkalmazott valós idejű operációs rendszer kiválasztását a 
fejlesztendő valós idejű rendszer mérete és bonyolultsága határozza meg. A valós idejű 
operációs rendszerek általánosan az alábbi funkcionális komponenseket tartalmazzák:  

1. Valós idejű óra. A folyamatok periodikus ütemezését biztosítja.  
2. Megszakítás kezelő. A megszakítás kezelő kezeli az aperiodikusan érkező 

ingereket.  
3. Folyamat kezelő. Ez a rendszerkomponens felelős a konkurens folyamatok 

ütemezéséért. Kiválasztja az aktuálisan végrehajtandó folyamatot a prioritások 
alapján.  

4. Erőforrás kezelő. A futásra kész folyamatnak az erőforrás-kezelő osztja ki a 
szükséges erőforrásokat, a megfelelő nagyságú memóriát és processzoridőt.  

5. Elosztó. Ez a komponens felelős a folyamatok végrehajtásának elindításáért.  

11.3.2.1  Folyamatkezelés 

A valós idejű rendszer folyamatosan kapcsolatban áll a környezettel, fogadja az onnan 
érkező ingereket, amelyeket gyorsan fel kell dolgoznia, és amelyekre gyorsan válaszolnia 
kell úgy, hogy bizonyos esetekben be kell tartania a válasz kiadására vonatkozó határidőt. 
A valós idejű operációs rendszernek az eseménykezelő folyamatokat úgy kell ütemezni, 
hogy időben észleljék a kezelendő eseményt, és hogy megfelelő mennyiségű erőforrást 
álljon a rendelkezésére annak érdekében, hogy a megadott határidőt tartani lehessen. A 
valós idejű operációs rendszerben a folyamatkezelő felel a folyamatok végrehajtásra 
történő kiválasztásáért, a processzor és memória erőforrások kiosztásáért, a folyamatok 
elindításáért és leállításáért.  

A valós idejű operációs rendszer különböző prioritással rendelkező folyamatok 
kezelését végzi. A különböző ingerekhez és folyamatokhoz eltérő prioritások 
rendelhetők. Vannak olyan ingerek, amelyek rendkívüli eseményekhez kötődnek és az 
ingerhez tartozó válaszidőket mindenképpen be kell tartani, azaz a hozzájuk tartozó 
folyamatok nagyobb prioritást igényelnek. Egyes folyamatokat esetében viszont 
elfogadható lehet a folyamatok késleltetése, ha egy sürgősebb folyamat igényel 
kiszolgálást. Ennek megfelelően egy valós idejű operációs rendszernek legalább két 
prioritási szintet kell kezelnie:  

1. Megszakítás szintű prioritási szint. Ez a legmagasabb szintű prioritás, olyan 
folyamatokhoz kell hozzárendelni, amelyeknek esetében gyors válaszra van 
szükség. 

2. Órajel szintű prioritási szint. Ilyen szintű prioritást kapnak a periodikus 
folyamatok.  

Egy további prioritás szintet lehet rendelni azokhoz a háttérben futó folyamatokhoz, 
amelyeknek nem kell eleget tenniük a valós idejű határidőknek. Ezek a folyamatok akkor 
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kerülnek futtatásra, amikor szabad processzorkapacitás jelentkezik. Az egyes prioritási 
szinteken belül további prioritási szintek hozhatók létre, amellyel még hatékonyabbá 
tehető a folyamatok ütemezése. Például több megszakítás csatorna is létezhet az 
operációs rendszeren belül és a gyorsabb eszköz megszakításának feldolgozása 
megelőzheti egy lassabbét, nehogy információvesztés következzen be.  

A periodikus folyamatokat meghatározott időközönként végre kell hajtani, hogy azok 
adatgyűjtést végezzenek a környezettől és a generált válasszal vezéreljék a működtetőt. A 
legtöbb valós idejű rendszerben a periodikus folyamatoknak számos csoportja van. A 
periodikus folyamatok különböző periódus idővel, futási idővel és válaszidőkkel 
rendelkezhetnek. A valós idejű operációs rendszer feladata, hogy úgy szervezze a 
periodikus folyamatok végrehajtását, hogy minden folyamat esetében tartani tudja a 
határidőket.  

 
10.3. ábra. Egy folyamat elindításához szükséges RTOS műveletek. 

A 10.3. ábra az operációs rendszer által végrehajtandó tevékenységeket ábrázolja, 
amikor egy periodikus folyamat kerül elindításra. Az első lépésben a folyamatkezelő 
megvizsgálja a periodikus folyamatokat, majd több szempont alapján kiválaszt közülük 
egyet futtatásra. Ez választás függ a folyamat prioritásától, periódusától, a várható futási 
idejétől és a válaszidőre vonatkozó korláttól.  

11.3.3  Figyelő és vezérlő rendszerek 

A figyelő és vezérlő rendszerek az egyik leggyakrabban használt valós idejű 
rendszerek. A fő funkciójuk, hogy felügyelik a rendszer környezetéről adatokat gyűjtő 
érzékelőket és az érzékelők által biztosított adatoktól függően különböző 
tevékenységeket hajtanak végre. A figyelőrendszer akkor lép akcióba, ha egy érzékelő 
valamilyen nem várt értéket vagy eseményt érzékel. A vezérlőrendszerek folyamatosan 
irányítják a hardveres működtetőket az érzékelők értékeitől függően. 

 
10.4. ábra. Egy figyelő és vezérlőrendszer általános architektúrája. 
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A figyelő- és vezérlőrendszerek egy jellemző architektúrája a 10.4. ábrán látható. A 
rendszer minden érzékelője (S1,S2) saját figyelőfolyamattal (P(S1), P(S2)) és minden 
működtetője (A1,A2) saját vezérlőfolyamattal (P(A1), P(A2)) rendelkezik. A központi 
figyelőfolyamat összegyűjti és integrálja az adatokat, majd átadja a központi 
vezérlőfolyamatnak, amely az adatok feldolgozása után kiadja a megfelelő 
vezérlőutasítást. Az ábrán két másik folyamat is látható, egy a hardver eszközöket 
tesztelő programokat futtató tesztelő folyamat és egy vezérlőpult-folyamat, amely a 
rendszer vezérlőpultját kezeli.  

A megfigyelő és vezérlő rendszerek egyik legfontosabb jellemzője az üzembiztonság. 
E tekintetben fontos a nem megfelelő működés vagy korlátozott működés visszajelzése a 
felhasználó számára a rendszertől illetve a hibás működés rögzítése későbbi elemzések 
céljából. Ez az információ a felhasználó számára sok esetben, valamilyen vizuális vagy 
hang effektussal párosul. 

11.3.4  Adatgyűjtő rendszerek 

Az adatgyűjtő rendszerek további feldolgozás és elemzés céljából gyűjtenek adatokat a 
környezettől az érzékelőkön keresztül. Az adatgyűjtő rendszereket általában akkor 
használjuk, amikor az érzékelők által a rendszer környezetéből összegyűjtött nagy 
mennyiségű adat valós idejű feldolgozására nincs lehetőség vagy nem szükséges. Az 
adatgyűjtő rendszerek gyakorlati alkalmazásai széles területeket ölelnek fel. 
Leggyakoribb alkalmazásai az ipari folyamatirányító rendszerekben találhatók, ahol a 
gyártási folyamatok időváltozó adatainak gyűjtésére és rögzítésére használják. Az 
adatgyűjtő rendszerekben az érzékelők általában gyorsan generálják az adatokat és a fő 
problémát az jelenti, hogy az érzékelő által leolvasott adatot még az előtt begyűjtsük az 
érzékelőtől, mielőtt annak értéke megváltozik. Az adatgyűjtő rendszerek 
architektúrájában minden érzékelő csoporthoz három folyamat tartozik: az érzékelőkkel 
kapcsolatot tartó érzékelő folyamat, a beolvasott adatokat tároló puffer folyamata és egy 
fogyasztó folyamat, amely az adatok feldolgozását végzi.  

11.4  Ellenőrző kérdések 

1. Mit nevezünk beágyazott rendszereknek? 
2. Mondjon példákat beágyazott szoftverrel működő rendszerekre! 
3. Mi a kritikus rendszerek három fő típusa? Mi a különbség köztük? 
4. Melyek egy rendszer üzembiztonságának legfontosabb dimenziói? 
5. Milyen fő elveket használatunk üzembiztos szoftverek kidolgozására? 
6. Soroljon fel olyan programnyelvi konstrukciókat, amelyek nem javallottak a 

biztonságos programozásban! 
7. Mit jelent az, hogy egy rendszer hibatűrő? 
8. Mit nevezünk valós idejű rendszernek? 
9. Milyen ingerek kezelésére tervezik a valós idejű rendszereket? 
10. Ismertesse a valós idejű rendszerek folyamatkezelését! 
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12  SZOFTVERPROJEKT MENEDZSMENT 

A szoftverprojekt-menedzsment fontos részét képezi a szoftverfejlesztési 
projekteknek. A szoftverprojekt menedzsereknek számos felelős döntést kell hozniuk a 
projekt teljes időtartama alatt, amelyek hozzájárulnak a projekt elindításához, 
működtetéséhez és sikeres befejezéséhez. A projektmenedzserek feladata, hogy 
megtervezzék és ütemezzék a fejlesztési projektet. Felügyelik a fejlesztés teljes 
folyamatát, hogy biztosítsák, hogy az a projektszabványok szerint legyen végrehajtva. 
Folyamatosan felügyelik, hogy a fejlesztés az előzetes ütemterv és költségvetés szerint 
halad. Egy projekt sikerességét nem tudja teljesen garantálni még egy jó 
projektmenedzselés sem, azonban a rossz menedzseri döntések egy sorozata gyorsan a 
projekt bukását okozhatja: a szoftvert későn szállítják le, a projekt költségvetését 
többszörösen túllépik és a rendszer nem felel meg a követelmény specifikációban 
leírtaknak [1]. 

A szoftvertervezés sok tekintetben lényeges különbözik a megszokott tervezési 
folyamatoktól, amely következményként a szoftverprojekt menedzselését jelentősen 
megnehezítheti. A főbb különbségek az alábbiak:  

1. A szoftver nem kézzelfogható termék. A szoftver megfoghatatlan, nem látható termék. A 
szoftverprojekt menedzserek nem látják át annak fejlődését és előrehaladását, 
mint az egy általános ipari termék esetében megszokott. A legtöbbször mindössze 
arra támaszkodhatnak, hogy a projekt követéséhez szükséges dokumentációt a 
fejlesztő munkatársak előállítják.  

2. Nincsenek szabványos szoftverfolyamatok. Míg az általános gyártási folyamatokban 
ismert, hogy egy adott minőségű termék előállításához milyen technológiát kell 
alkalmazni a szoftverek előállítása esetében ez még nem mondható el. Bár a 
szoftvertechnológia és szoftverfejlesztési módszertanok gyorsan fejlődnek még 
nem egyértelmű, hogy egy bizonyos típusú szoftvertermék előállításához milyen 
szoftverfejlesztési módszertant vagy szoftverfolyamatot kell használni, hogy jó 
minőségű szoftvert tudjunk előállítani.  

3. A nagy szoftverprojektek gyakran különálló projektek együttese. A nagy szoftverprojektek 
gyakran szerteágazó alprojektekből állnak, amelyek teljesen különböznek a 
korábban befejezett projektektől. A menedzsereknek ezért sokrétű tapasztalattal 
kell rendelkezniük, amelyek alapján csökkenteni tudják a projekten belüli 
bizonytalanságokat. Azonban számítástechnika és kommunikáció területén 
mutatkozó gyors technológiai fejlődés a korábbi tapasztalatokat elavulttá teszik, 
illetve a korábbi szerzett tapasztalatok nem mindig vihetők át az új projektekbe.  

E problémáknak köszönhetően számos szoftverprojekt késhet, túllépheti a 
költségvetést és az ütemezési határidőket.  

12.1  Vezetői tevékenységek 

Egy szoftverprojekt menedzseléséhez szabványos feladat meghatározás szükséges. A 
vezetői feladatok erősen függenek a szervezeti szabályoktól és a kifejlesztendő 
szoftvertermék méretétől és típusától. A projekt irányításához a menedzsernek az alábbi 
alapvető vezetői tevékenységeket kell elvégeznie:  

− Indítványok előterjesztése  

− Projekttervezés és ütemezés 
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− Projekt költségvetésének figyelemmel kísérése  

− Projektet felügyelet és felülvizsgálat  

− Munkaerő kérdések kezelése és a munkaerő továbbképzése  

− Beszámolók készítése.  
A szoftverprojekt első szakaszában kerül sor a projekt indításával foglalkozó 

indítványok megírására. Az indítványok megfogalmazzák a projekt céljait és 
tartalmazhatják a projekt megvalósíthatóságával kapcsolatban készült tanulmányokat. Az 
indítványok gyakran tartalmaznak a fejlesztés költségére és az ütemezésre vonatkozó 
becsléseket és javaslatot tesznek a fejlesztésben részvevő szervezetekre. 

A projekttervezés a projekt tevékenységeinek azonosításával, a mérföldkövek és a 
leszállítható részeredmények definiálásával foglalkozik. Felvázolja azt a tervet, amely a 
fejlesztést végigkíséri a projekt során. A projekttervezés szerves részét képezi a 
költségbecslés, amelynek tárgya a projekt véghezviteléhez szükséges erőforrások 
becslése. 

A projekt előrehaladásának ellenőrzése folyamatos projekttevékenységet jelent. A 
menedzsernek nyomon kell követnie a projekt előrehaladását, és mindenkor össze kell 
hasonlítania az aktuális és a tervezett haladást. Figyelemmel kell lennie a projekt 
költségvetésére és az erőforrások optimális kihasználására. 

A legtöbbször a projektmenedzserekre hárul a fejlesztési projekttel kapcsolatos 
munkaerőforrás gazdálkodás feladatainak végrehajtása is. Részt vesznek a fejlesztőcsapat 
munkatársainak toborzásában és kiválogatásában. A legtöbb esetben sikerül megfelelő 
tapasztalattal rendelkező szakemberekkel feltölteni a projekt csapatot, azonban 
előfordulhat olyan eset is, amikor a projektmenedzsereknek be kell érniük az ideálisnál 
rosszabb projektcsapattal.  

Általánosan a projektmenedzseri feladatok közé tartozik a projektről és annak 
haladásáról szóló jelentések és beszámolók készítése. A jelentések a megrendelő és a 
fejlesztést végző szervezet vezetése számára készülnek és egyértelműen, tömören 
tartalmazzák azokat az információkat, amelyek a projekt előrehaladásával kapcsolatosak.  

12.2  A projekt tervezése 

A szoftverprojekt sikere nagymértékben függ a projekt előrehaladásának alapos 
megtervezésétől. A projekt kezdeti terve az induláskor rendelkezésre álló információk 
alapján készül el, amelyet a projekt első irányvonalának kell tekinteni. A kezdeti 
projekttervnek a lehető legjobb tervnek kell lennie, amely a rendelkezésre álló 
információkból elkészíthető. Az újabb információk elérésével a projektterv fokozatosan 
továbbfejlődik a projekt előrehaladásával együtt. Ahogy a projektre vonatkozó többlet 
információk elérhetővé válnak, a terveket felül kell vizsgálni. A tervezés e tekintetben 
egy iteratív folyamatnak tekinthető, mely csak akkor válik teljessé, ha maga a projekt is 
teljessé válik.  

Az 11.2.1. alfejezet tartalmazza a projektterv szerkezetét. A projektterv mellett a 
menedzsernek számos más tervet is el kell készítenie, pl. minőségi terv, karbantartási 
terv, munkaerő fejlesztési terv stb.  

A projekt tervezésének folyamata a projektet meghatározó megszorítások, korlátok 
összegzésével indul (szállítási határidő, szükséges munkaerő, fejlesztési költségkeret, 
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törvényi szabályozások figyelembe vétele, stb.). Párhuzamosan foglalkozni kell a projekt 
paramétereinek becslésével, mint például annak szerkezete, mérete, funkcióinak 
eloszlása. Az projekt mérföldköveit és a hozzájuk kapcsolódó részeredményeket ezután 
határozzuk meg. A tervezés ezután következő lépései iteratívan ismétlődnek a projekt 
teljes élettartama alatt. Fel kell vázolni a projekt ütemtervét és az ütemterv által 
meghatározott tevékenységeket el kell indítani. Bizonyos időközönként a fejlesztési 
folyamatot át kell vizsgálni és tervezettől való eltéréseket rögzíteni kell. A 
projektmenedzsereknek folyamatosan felül kell vizsgálniuk a projekttel kapcsolatos 
feltételezéseiket, ahogy egyre több információ áll rendelkezésükre. Újra kell tervezniük a 
projekt költségvetését és ütemtervét. Ha a projekt késik, illetve túllépi a rendelkezésre 
álló erőforrás kereteket, újra kell tárgyalniuk a megrendelővel a projekt megszorításait és 
a leszállítandó részeket.  

12.2.1  A projektterv 

A projektterv tartalmazza a projekt alapvető specifikációját. Definiálja a projekt célját 
és fejlesztést végző csapat felépítését. Felsorolja rendelkezésre álló erőforrásokat, a 
fejlesztési feladatok felosztását és a feladatok végrehajtásának ütemtervét is. A 
projektterv részletessége függ a fejlesztési projekt típusától és a fejlesztő szervezet belső 
szabályaitól. A projektterv a következő fejezetek tartalmazza: 

1. Bevezetés. Ez tartalmazza a projekt céljainak leírását és felsorolja azokat a 
megszorításokat, amelyek befolyásolják a projekt menedzselését.  

2. Projektszervezet. Definiálja a projektcsapat összetételét, a részt vevő embereket és 
azok szerepét.  

3. Kockázatelemzés. A kockázatelemzés a projektet érő lehetséges kockázatok 
azonosításával, azok elemzésével és a kockázatok csökkentésének stratégiájával 
foglalkozik.  

4. Hardver és szoftver erőforrások definíciója. Meg kell adni, hogy milyen hardver és 
szoftver szükséges a fejlesztés során.  

5. Feladatok felosztása. Megadja a projekt tevékenységekre való felosztását, és azonosítja a 
tevékenységekhez kapcsolódó mérföldköveket és részeredményeket. A mérföldkövek a 
szoftverfolyamat-tevékenységek végpontjai. Minden egyes mérföldkőnél formális kimenetet 
célszerű készíteni. Fontos feladata a projekt menedzsernek, hogy meghatározza a projekt 
mérföldköveinek technikai tartalmát, amelyet a fejlesztőkkel is megoszt, hogy a feladatokat 
optimálisan tudják beosztani. 

6. Projekt ütemterve. A projekt ütemterve meghatározza a tevékenységek idejét, a 
tevékenységek közötti függőségeket, megbecsüli a mérföldkövek eléréséhez 
szükséges időket, és a tevékenységekhez hozzárendeli a megfelelő munkaerőt.  

7. Felügyeleti és jelentéskészítési mechanizmusok. Meghatározza a menedzser számára 
elkészítendő jelentéseket és a projekt ellenőrzéséhez kapcsolódó feladatokat.  
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11.1. ábra. A projekt ütemezési folyamata 

12.3  A projekt ütemezése 

A fejlesztési projekt ütemezése (11.1. ábra) magában foglalja a teljes projekt 
felbontását különálló tevékenységekre, a tevékenységek időtartamának és a szükséges 
erőforrások becslését valamint a tevékenységek összefüggő szekvenciába való 
elrendezését. Általában a tevékenységek közül néhány párhuzamosan is elvégezhető. A 
projekt ütemezőinek figyelembe kell venniük ezeket a párhuzamos tevékenységeket, és 
úgy kell hozzárendelniük a megfelelő munkaerőt, hogy a munkaerő kihasználtsága 
optimális legyen. 

Az egyes projekttevékenységek legalább egy hétig tartanak. A finomabb felosztás azt 
jelentené, hogy aránytalanul sok időt kellene fordítani a tevékenységekhez kapcsolódó 
becslésekre és felülvizsgálatokra. A menedzsereknek minden egyes tevékenység esetében 
meg kell becsülni a szükséges erőforrásokat és naptári időt. Az elsődleges erőforrás a 
tevékenységek végrehajtásához szükséges emberi erőforrás. Egyéb más erőforrások 
lehetnek például fejlesztéshez használt hardver eszközökkel kapcsolatos erőforrások, 
vagy a projekthez kapcsolódó különböző költségvetési fejezetek. 

A projekt ütemtervét legtöbbször diagramok halmazaként reprezentálják, amelyek a 
munka felosztását, a tevékenységek függőségeit, a munkaerők elhelyezkedését stb. 
szemléltetik. 

A tevékenységdiagramok (pl. Gantt diagram) és a tevékenységhálók grafikus 
jelölések, melyeket a projekt ütemtervének reprezentálására használhatunk. Az 
tevékenységdiagramok azt mutatják meg, ki a felelős a tevékenységért, és a 
tevékenységet mikorra ütemezték be, azaz mikor kezdődik és mikor ér véget. A 
tevékenységhálók a projektet felépítő különböző tevékenységek közötti függőségeket 
ábrázolják. A tevékenységhálóból megállapítható, hogy mely tevékenységeket lehet 
párhuzamosan végrehajtani, és mit kell egymás után, mert azok korábbi tevékenységektől 
függenek. Az oszlopdiagramok és a tevékenységhálók a legtöbb esetben a projekt 
információs adatbázisából projektmenedzselési eszközök segítségével automatikusan 
generálhatók.  
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12.4  Kockázatkezelés 

A kockázatkezelés egyre hangsúlyosabban jelenik meg a projektmenedzserek 
munkájában. Számos szoftverfejlesztési módszertan, mint például a spirális fejlesztés, 
kitüntetett figyelmet szentel a kockázatok kezelésére. A projekt ütemezését vagy a 
fejlesztett szoftver minőségét érintő kockázatok valószínűségét meg kell becsülni és 
lépéseket kell tenni az elkerülésük érdekében. A felmerülő kockázatok elemzési 
eredményit rögzíteni kell a projekttervben A hatékony kockázatkezelés megkönnyíti a  
felmerülő problémák kezelését, és lehetővé teszi, hogy be tudjuk tartani a projekt 
ütemtervét és költségvetését.  

A kockázatok hatással lehetnek magára a projektre, a szoftverre és a fejlesztő 
szervezetet is. Az ehhez kapcsolódó kockázati kategóriákat az alábbi módon adhatjuk 
meg:  

1. Projektkockázat. A projekt kockázat veszélyeztetheti a projekt ütemtervét vagy a 
fejlesztés során felhasznált erőforrásokat. Például nem sikerül megfelelő 
minőségű munkaerőt toborozni. 

2. Termékkockázat. Ezek a kockázatok a fejlesztett szoftver minőségére vagy 
teljesítményére gyakorolnak negatív hatást. Például a beszerzett vagy újra 
felhasznált komponens nem a megfelelő teljesítményt nyújtja. 

3. Üzleti kockázat. Ezek olyan kockázatok, amely a szoftver fejlesztését végző 
szervezetet veszélyeztetik. Például ha a konkurens cég egy hasonló terméket 
vezet be. 

A projektmenedzsernek fel kell készülnie a kockázatokra, meg kell értenie a 
kockázatok projektre, termékre és üzletre kifejtett hatását, és lépéseket kell tennie 
elkerülésük érdekében. A kockázatkezelés folyamatát az 11.2. ábra illusztrálja. Ez a 
következő lépéseket foglalja magában:  

1. Kockázat azonosítása. A lehetséges projekt, termék és üzleti kockázatok azonosítása.  
2. Kockázat elemzése. A kockázatok valószínűségének és következményeinek becslése.  
3. Kockázat tervezése. Terveket, stratégiákat kell készíteni a kockázatokhoz azok 

elkerülése, és ha már bekövetkezett a projektre kifejtett hatásuk csökkentése 
érdekében.  

4. Kockázat figyelése. Az azonosított kockázatokat folyamatosan figyelemmel kell kísérni, 
a valószínűségek becslését folyamatosan újra kell végezni és a kockázatok 
enyhítésére adott terveket folyamatosan át kell vizsgálni, ahogy egyre több 
információ válik elérhetővé a kockázatokról. 

 
11.2. ábra. A kockázatkezelés folyamata 
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A kockázatkezelési folyamat, a projekttervezéshez hasonlóan, iteratív folyamat, amely 
a projekt teljes hosszában jelen van. Miután egy kezdeti tervet felvázoltunk, az állapotok 
megfigyelhetők. Ahogy egyre több információ válik elérhetővé a kockázatokról, úgy 
azokat újra elemezni kell, és szükség szerint módosítani a kockázat elkerülésére 
vonatkozó terveket.  

A kockázatkezelési folyamat eredményeit is érdemes dokumentálni a kockázatkezelési 
tervben. Ez magában foglalhatja a kockázat megvitatását a projekt szemszögéből, az 
ilyen kockázatok elemzését és az ezekre a kockázatokra vonatkozó kezelési tervet. 

12.4.1  Kockázat azonosítása 

A kockázatkezelés folyamata a kockázatok azonosításával kezdődik. A kockázatok 
azonosítása végezhető csapatmunkaként a fejlesztőcsapat által egy ötletbörzéhez hasonló 
gyűlés megszervezésével, vagy alapulhat a projektmenedzser korábbi projektekben 
szerzett tapasztalatain. A kockázatokat típusokba soroljuk, amelyek a következők 
lehetnek:  

1. Technológiai kockázat. Olyan kockázat, amely a fejlesztendő rendszerben felhasznált 
szoftver és hardver elemekbő származik.  

2. Emberi kockázat. A fejlesztő csapat tagjaival kapcsolatos kockázatok.  
3. Szervezeti kockázat. Ezek a kockázatok a fejlesztő szervezet környezetéből adódó 

kockázatok.  
4. Eszközkockázat. A CASE eszközökből és az egyéb fejlesztéshez használt szoftveres 

eszközök használatából adódó kockázatok.  
5. Követelménykockázat. A követelmény specifikáció megváltozásából és a követelmények 

kezelésének folyamatváltozásaiból származó kockázatok.  
6. Becslési kockázat. Ezek olyan kockázatok, amelyek fejlesztendő rendszer jellemzőire és 

a szükséges erőforrásokra adott nem megfelelő becslésekből származnak.  
Az 11.1. táblázat mutat példát a lehetséges kockázatokra az egyes kockázati 

kategóriákban. A kockázatok azonosításának végeredménye az esetlegesen felmerülő 
kockázatok egy olyan listája, amelyek hatással lehetnek a fejlesztett termékre, a 
fejlesztési folyamatra vagy az üzletre.  

11.1. táblázat. Kockázatok és kockázattípusok. 

Kockázattípus Lehetséges kockázat 

Technológiai kockázat Hibás szoftverkomponensek 

Emberi kockázat A fejlesztési vezető megbetegszik 

Szervezeti kockázat A szoftverfejlesztő cég vezetését átszervezik 

Eszközkockázat Az UML szerkesztő rossz osztályvázat generál 

Követelménykockázat A követelmények megváltozása a terv nagyobb mértékű 
megváltoztatását követeli meg 

Becslési kockázat Egy komponens kifejlesztési idejét alulbecsülik 
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12.4.2  Kockázat elemzése 

A kockázat elemzése során minden azonosított kockázatot át kell tekinteni, és meg kell 
határozni annak bekövetkezésének valószínűségét és komolyságát. A valószínűségek és 
hatások meghatározására nem létezik egységes kezelési mód. A kockázatokat a 
projektmenedzser tapasztalatától és megítélésétől függően sávokhoz illetve kategóriákhoz 
rendelik:  

1. A kockázat valószínűsége nagyon kicsinek (<10 százalék), kicsinek (l0-25 százalék), 
mérsékeltnek (25-50 százalék), magasnak (50-75 százalék) vagy nagyon magasnak 
(>75 százalék) tekinthető.  

2. A kockázat hatása lehet katasztrofális, súlyos, elviselhető vagy nem jelentős.  
Az elemzési folyamat eredményére a 11.2. táblázat mutat példát.  
11.2. táblázat. Kockázatok és kockázatelemzés 

Kockázat Valószínűség Hatás 

Nem lehet a megfelelő szakértelemmel 
rendelkező munkatársakat összetoborozni 

Magas valószínűség Katasztrofális 

Az eddig minden évben influenzát elkapott 
fejlesztési vezető ez évben is influenzás lesz 

Magas valószínűség Súlyos 

A hibajavítási ráta alul lesz becsülve Mérsékeltvalószínűség Elviselhető 

A rendszerhez használt adatbázis kezelő nem 
tud annyi tranzakciót elvégezni, mint arra 
számítottunk 

Mérsékelt valószínűség Súlyos 

 
A kockázatok elemezése után el kell dönteni, hogy melyek azok a legfontosabb 

kockázatok, amelyeket a projekt ideje alatt végig kitüntetett figyelemmel kell kísérni. 
Ezek a döntések függnek a felmerülő kockázati valószínűségektől és azok hatásaitól is. 
Általánosan mondható, hogy minden olyan katasztrofális és súlyos kockázatot 
figyelemmel kísérni, amelyek bekövetkezésének valószínűsége nagyobb, mint mérsékelt.  

12.4.3  Kockázat tervezése 

A kockázatok tervezési folyamatában minden kockázat esetében meghatározzuk a 
kezelésének a stratégiáját. A kezelési tervek kidolgozására nem létezik egységesített 
folyamat. Az 11.3. táblázat a 11.2. táblázatban azonosított kulcsfontosságú kockázatokra 
mutat lehetséges kezelési stratégiát. A kockázatok kezelésére alkalmazott stratégiák 
három nagy kategóriába sorolhatók:  

1. Elkerülési stratégiák. Ezeket a stratégiákat követve a kockázatok felmerülésének a 
valószínűsége csökkenthető. Ilyen kockázatelkerülési stratégiára példa az 11.3. 
táblázatban található hibás komponensekkel foglalkozó stratégia.  

2. Minimalizálási stratégiák. Ezeket a stratégiákat követve a kockázat hatása 
csökkenthető. Ilyenre példa az 11.3. táblázatban a munkaerő megbetegedésére adott 
stratégia.  
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3. Vészhelyzeti tervek. Ezeket a stratégiákat követjük akkor, ha bekövetkezik a 
legrosszabb eset.  

11.3. táblázat. Kockázatkezelési stratégiák 

Kockázat Stragtégia 

Toborzási problémák Értesíteni a megrendelőt, hogy potenciális nehézségek és 
késések várhatók, felhasználható szoftver komponensek után 
való kutatás megkezdése vagy egy alvállalkozó megbízása 

Munkaerő megbetegedése Újraszervezni a csapatot úgy, hogy a fejlesztők által végzett 
tevékenységek jobban átfedjék egymást, így az emberek 
jobban megértik mások munkáját is 

Hibás szoftverkomponens Kicserélni a potenciálisan hibás komponenseket ismert 
megbízhatósággal rendelkező megvásárolható komponensekre 

Adatbázis teljesítmény Felderíteni nagyobb teljesítményű adatbáziskezelő szoftver 
megvásárolhatóságát 

12.4.4  Kockázat figyelése 

A kockázat figyelése során rendszeres meg kell vizsgálni, hogy az egyes kockázatok 
bekövetkezésének valószínűsége nagyobb vagy kisebb lett-e, és hogy annak hatása 
változott-e. Ezek a legtöbb esetben nem figyelhetők meg közvetlenül, így egyéb 
tényezőket is meg kell vizsgálnunk, amelyek támpontul szolgálhatnak az adott kockázat 
valószínűségére és hatására. A 11.4. táblázat az ilyen tényezőkre mutat néhány példát.  

11.4 táblázat. Kockázati tényezők 

Kockázattípus Potenciális jelzés 

Technológiai Felszámolási eljárás indul az egyik rendszeres hardver beszállító céggel 
szemben 

Emberi Egy kolléga nem tud kijönni a munkatársaival és emiatt rosszul érzi 
magát, a gyakran influenzás munkatárs gyengeségre panaszkodik 

Szervezeti Munkahelyi pletykák megjelenése a cég vezetőjének leváltásáról, vezetői 
tevékenység látható hiányosságai 

Eszköz Egy CASE eszköz esetén előfordul az első hiba 

Követelmény A megrendelő panaszkodik egy iteráció utáni szoftver verzióval 
kapcsolatban 

Becslési Az elfogadott ütemterv időközi állapota nagyon gyengén áll 

12.5  Ellenőrző kérdések 

1. Milyen jellegzetes különbségek vannak egy ipari és egy szoftverfejlesztési projekt 
között? 
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2. Sorolja fel a főbb vezetői tevékenységeket! 
3. Milyen főbb pontokat tartalmaz a projektterv? 
4. Milyen lépései vannak az ütemterv elkészítésének?  
5. Mit jelent a projekt ütemezésénél a mérföldkövek megadása? 
6. Sorolja fel a kockázatkezelés fő lépéseit! 
7. Mi a célja a kockázatok elemzésének? 
8. Milyen stratégiákat alkalmazhatunk a kockázatok kezelésében? 
9. Ki vagy kik végzik a kockázatok menedzselését egy projekten belül? 
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13  SZOFTVER MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS 

Miután a szoftver piaci termékké vált minősége az elmúlt évtizedekben jelentősen 
megnőtt. Ezt a folyamatot jelentősen segítette az, hogy a szoftveripari vállalatok új 
technikákat és technológiákat vezettek be, mint például az objektumorientált fejlesztés és 
a hozzá tartozó CASE támogatás. Egyértelműen látható az is, hogy egyre inkább 
tudatosul a szoftver minőségkezelésének és a szoftvergyártásban alkalmazott 
minőségkezelési technikáknak a jelentősége [1].  

A szoftverminőség egy összetett fogalom, amely közvetlenül nem összehasonlítható 
össze az iparbeli minőséggel. Az iparban a minőség fogalma azt jelenti, hogy a 
kifejlesztett terméknek teljes mértékben meg kell felelnie a specifikációjának. Viszont a 
szoftverrendszerek esetébén e tekintetben problémák adódnak:  

1. A szoftverkövetelmény specifikációnak a megrendelő által elvárt igényeket kell 
megcéloznia, de emellett a fejlesztő szervezetnek is lehetnek követelményei, pl. 
karbantarthatóság, amelyek nem szerepelnek a specifikációban.  

2. Bizonyos nem-funkcionális szoftverjellemzőket, mint például a biztonságosság, 
jól kezelhetőség, nem lehet egyértelműen definiálni.  

3. Ha a szoftver megfelel a követelmény specifikációjának, az nem garantálja azt, 
hogy a felhasználók jó minőségűnek fogják tartani, mivel az nem felel meg az 
elvárásaiknak.  

Az olyan szoftverminőség jellemzőket, mint például karbantarthatóság, biztonság, 
hatékonyság, nem lehet explicit módon specifikálni, ugyanakkor nagymértékben 
befolyásolják a rendszer felhasználók által érzékelhető minőségét.  

Egy szervezetnél a minőségi vezető magas szintű minőségi kultúra kialakítására 
törekszik, ahol mindenki, aki részt vesz a termék fejlesztésében felelős és érdekelt a 
magas szintű termékminőség kialakításában. Serkenti a csapatokat, hogy vállaljanak 
felelősséget munkájuk minőségéért, és új eljárások, szabványok kifejlesztésével javítsák 
a minőségi folyamatot. Bár a minőségkezelés alapját az eljárások és a szabványok adják, 
a szoftverminőségnek vannak olyan oldalai, pl. kód olvashatóság, amelyek nem 
szabványosíthatók.  

A minőségkezelés különösen fontos a nagy és komplex rendszereket fejlesztő csapatok 
számára. A minőségkezelési dokumentáció biztosítja, hogy a fejlesztési projektben az 
egyes alcsoportok a fejlesztés külön fázisaiban mit és hogyan csinálnak. Segít ellenőrizni 
a munkatársaknak azt, hogy nem maradtak-e el fontos feladatok, segíti a fejlesztők 
közötti kommunikációt, rögzíti az egyének és csoportok felelősségét stb.  

A szoftverminőség kezelése három fő tevékenységre osztható:  
1. Minőségbiztosítás. Magas minőségű szoftverek előállítását eredményező szervezeti 

eljárások és szabványok rendszerének felállítása.  
2. Minőségtervezés. A rendszerből a megfelelő eljárások és szabványok kiválasztása, és 

egy meghatározott szoftverprojekthez való igazítása.  
3. Minőségellenőrzés. Azoknak a folyamatoknak a meghatározása és rendszerbe állítása, 

amelyek biztosítják, hogy szoftverfejlesztő csapat alkalmazza a projektre vonatkozó 
minőségi eljárásokat és szabványokat.  

A minőségkezelés egy független ellenőrzési lehetőséget nyújt a szoftverfejlesztési 
folyamathoz és a benne előállított szoftverhez. A minőségkezelési folyamatot a 
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szoftverfejlesztési folyamatban előállított termékeken hajtják végre, és azt vizsgálják, 
hogy ezek megfelelnek-e a szervezet szabványainak és céljainak.  

A minőségkezelésért a független minőségbiztosítási csoport a felelős, akik a 
projektvezetőnél magasabb szintű vezetők számára készítik a jelentéseket. A 
minőségbiztosítási csoportnak egyetlen fejlesztői csoporttal sem szabad kapcsolatban 
állnia, de vállalati szinten ők felelősek a megfelelő minőségi kultúra kialakításáért. A 
független minőségbiztosítási csoport biztosítani tudja, hogy a szervezet minőségi céljai 
ne sérüljenek rövid távú pénzügyi vagy ütemezési meggondolások miatt.  

13.1  A folyamat és termék minősége 

A minőségkezelés egyik alapfeltevése az, hogy a fejlesztési folyamatnak közvetlen 
hatása van a kifejlesztett termék minőségére. A termék minősége közvetlenül vagy 
közvetetten mérhető és a folyamat addig változtatható, amíg az elvárt minőségi szintet el 
nem érik. A termékminőség elérésének ezt a folyamatát a 12.1. ábra szemlélteti.  

 
12.1. ábra. Folyamatalapú minőségkezelés 

Az ipari termelésben egyértelmű kapcsolat található a termelő folyamat és a termék 
minősége között, mivel a gyártási folyamat viszonylag könnyen szabványosítható, és a 
felügyelete is egyszerű. Ha a gyártósorokat és berendezéseket jól beállítják, akkor 
hosszabb ideig kiváló minőségű termékek előállítására képesek. A szoftverfejlesztési 
folyamat során előállított szoftverek minősége viszont erősen függ a fejlesztők egyéni 
képességeitől és tapasztalataitól, de a termékminőséget a felhasznált folyamattól 
függetlenül külső tényezők is befolyásolják. 

A minőségkezelés alapvetéseként már megemlítettük, hogy a folyamatnak közvetlen 
hatása van a termék minőségére. A szoftverfejlesztésben a folyamat és a termék 
minőségének kapcsolata azonban sokkal bonyolultabb. Bizonyos nem-funkcionális 
szoftverminőség jellemzők, mint pl. például a karbantarthatóság, nem mérhetők anélkül, 
hogy a szoftvert huzamosabb ideig ne használnánk. Ezért sok esetben nehéz azt 
megmondani, hogy a folyamat jellemzői hogyan hatnak ezekre a minőségi jellemzőkre. A 
gyakorlat ennek ellenére mégis azt mutatja, hogy az előállítási folyamat minősége 
alapvető hatással van a szoftver minőségére. A fejlesztési folyamat minőségkezelése 
jelentősen hozzájárulhat ahhoz, hogy kevesebb hiányosság forduljon elő az átadott 
szoftverekben. A fejlesztési folyamat minőségkezelése a következőket jelenti:  

1. A fejlesztési folyamatára vonatkozó folyamatszabványok meghatározása.  
2. A fejlesztési folyamat felügyelete annak biztosítására, hogy minden a szabvá-

nyok szerint történik.  
3. Jelentéskészítés a szoftverfolyamatról a projektvezetőségnek és a 

megrendelőnek.  
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13.2  A minőségbiztosítás és a szabványok 

A minőségbiztosítás magas minőségű szoftverek előállítását eredményező szervezeti 
eljárások és szabványok rendszerének felállítását jelenti. A minőségbiztosítás egy 
folyamatnak tekinthető, amelynek során meghatározzuk, hogy a szoftver minőségét 
hogyan valósítjuk meg, és hogy a fejlesztő szervezet hogyan tudja megállapítani vagy 
mérni azt, hogy az általa előállított szoftver elérte a megfelelő minőségi szintet. A 
minőségbiztosítási folyamat első lépése a szoftverfejlesztési folyamatra vagy a 
szoftvertermékre alkalmazandó szabványok összegyűjtése vagy kiválasztása. A 
minőségbiztosítási folyamat részeként kétféle szabványcsoportot különböztethetünk meg:  

1. Termékszabványok. Ezek a kifejlesztett szoftvertermékre vonatkozó szabványok. Pl. 
dokumentum szabványok, kódolási szabványok, stb.  

2. Folyamatszabványok. A folyamatszabványok azokat a folyamatokat határozzák meg, 
amelyeket a szoftverfejlesztés során követni kell. Ilyen szabvány pl. a validálási 
folyamatot leíró folyamatszabvány.  

A termékszabványok és a folyamatszabványok között szoros kapcsolat található. A 
termékszabványokat általában a szoftverfolyamat mérföldköveinek kimenetére 
alkalmazzák, és sok esetben vannak olyan speciális tevékenységek a folyamatszabványok 
között, amelyek biztosítják a termékszabványok betartását.  

A szabványok használatának a szoftvertervezési projektek során számos előnye van: 
1. A már kidolgozott szabványok alkalmazása legjobb gyakorlatokat biztosítanak a 

fejlesztési projekt számára, illetve a szabványosítás alkalmazásával a meglévő 
minőségi folyamatok kiegészítése és új minőségi folyamatok definiálása 
lehetséges.  

2. Egy olyan jól használható keretrendszert biztosítanak, amely köré 
implementálható a szervezet minőségbiztosítási folyamata. Ha a legjobb 
gyakorlatok már szabványosítva vannak, akkor a minőségbiztosítási folyamat a 
megfelelő szabványok kiválasztását és követését jelenti.  

3. A szabványok használata elősegíti a folytonosságot a megkezdett fejlesztési 
munkák esetében, amikor változik a fejlesztéshez kapcsolódó munkaerő. A 
szabványok alkalmazásával biztosítani lehet az információk megfelelő szintű 
dokumentálását, és elősegíti, hogy a munkatársak egy szervezeten belül ugyanazt 
a gyakorlatot alkalmazzák a munkájukban.  

A szoftverfejlesztési projektek során használható szabványok kifejlesztése bonyolult 
és nagyon időigényes folyamat. A szabványokat nemzeti és nemzetközi testületek hozzák 
létre, mint pl. az ANSI vagy az IEEE. A testületek által kidolgozott szabványok különféle 
projektekre alkalmazható általános szabványok. 

A szabványokat fejlesztő minőségbiztosítási csoportok számára általában ajánlott, 
hogy a vállalat szervezeti szabványait a nemzeti és nemzetközi szabványok alapján 
alakítsák ki, és ezekből kiindulva olyan szabványkézikönyvet állítsanak össze, amely a 
szervezetre szabott szabványokat definiálja. Egy ilyen kézikönyv tartalmára mutat példát 
az 12.1. táblázat.  

12.1. táblázat. Termék és folyamatszabványok 

Termékszabványok Folyamatszabványok 
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A terv áttekintésének űrlapjai A terv áttekintésének irányítása 

A követelményeket leíró dokumentumok 
szerkezete 

A dokumentumok ellenőrzése 

Az eljárásfej formátuma Verzió kibocsátási folyamat 

Jáva programozási stílus A projektterv jóváhagyási folyamata 

A projektterv formátuma A változásvezérlő folyamat 

A változtatási kérelmek űrlapjai A tesztek rögzítésének folyamata 

 
A fejlesztők néha úgy vélik, hogy a szabványok túl bürokratikusak, és azok 

betartásával kapcsolatos tevékenységek, amelyet rendszeresen végezniük kell, nem 
tartoznak hozzá a szoftverfejlesztés szakmai részéhez. Az ilyen jellegű problémák 
elkerülésére a következő intézkedéseket szélszerű megtenni: 

1. A fejlesztő munkatársak bevonása a termékszabványok fejlesztésébe, amelynek 
célja, hogy jobban átlássák a szabványfejlesztések célját és folyamatát.  

2. A gyorsan változó üzleti és technológiai körülmények miatt szükség van a 
szabványok rendszeres felülvizsgálatára és módosítására.  

3. Szoftvereszközök biztosítása a szabványok támogatására minden lehetséges 
helyen. 

A folyamatszabványok jelentősen hátráltathatják a fejlesztési projekt előre haladását, 
ha a fejlesztőcsapatnak kivitelezhetetlen folyamatot írnak elő. Különböző szoftverek 
különböző szoftverfolyamatot igényelnek. Így nem lehet előírni az egyes 
folyamatszabványok általános használatot, ha az nem felel meg a projektnek vagy a 
projektcsapatnak. A projektvezetőket ezért fel kell jogosítani arra, hogy módosíthassák a 
folyamatszabványokat az adott körülmények függvényében.  

A nem megfelelő szabványok alkalmazása elkerülhető, ha a projektvezető és a 
minőségi vezető körültekintően tervezi meg a minőséget. A két vezető hatáskörébe 
tartozik annak eldöntése, hogy a minőségi kézikönyvben lévő szabványok közül 
melyeket alkalmazzák változtatás nélkül, melyek szorulnak módosításra, és melyeket 
lehet figyelmen kívül hagyni. Bizonyos projektkövetelményekből adódóan új szabványok 
létrehozására is szükség lehet. 

13.2.1  ISO  

A minőségkezelési rendszereknek az egyik közismert, minden iparágában használható 
nemzetközi szabványa az ISO 9000, amely az ipartól kezdve a szolgáltató ágazatig, 
különféle szervezetekre alkalmazható szabványok együttese. Szabványai közül az ISO 
9001 szabvány a legáltalánosabb, ez a termékek tervezését, fejlesztését és karbantartását 
végző szervezetek minőségi folyamataival foglalkozó szervezetekre vonatkozik. Az ISO 
9000 szabványt szoftverfejlesztéshez egy kiegészítő dokumentum (ISO 9000-3) 
segítségével lehet felhasználni. 

Az ISO 9001 szabvány nem specifikusan a szoftverfejlesztési projekteket célozza meg, 
de összefoglalja azokat az általános elveket, amelyek alkalmazhatók a szoftverek 
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fejlesztése esetében is. Az ISO 9001 szabvány több szemszögből is leírja a minőségi 
folyamatot, és meghatározza a szervezeteknél alkalmazandó szabványokat és eljárásokat. 
A szervezetnek ezeket kell dokumentálni a szervezet minőségi kézikönyvében. A 
folyamat definíciójának tartalmaznia kell a dokumentáció leírásait, amelyek bizonyítják, 
hogy a definiált folyamatokat betartották a termék fejlesztése során.  

Az ISO 9001 nem definiál semmilyen minőségi folyamatot, amelyet a vállalatok 
használni tudnának, és ténylegesen nem is korlátozza, hogy egy szervezet milyen 
folyamatokat használjon. Ez az ipari gyakorlatban nagymértékű hajlékonyságot biztosít, 
és azt jelenti, hogy a kis vállalatok önállóan kifejlesztett folyamatokkal rendelkezhetnek, 
és mégis megfelelnek az ISO 9000-nek. Ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy nem 
tételezhetünk föl semmit az ISO 9000-nek megfelelő vállalatok folyamatainak 
hasonlóságáról vagy különbözőségéről.  

Ha egy vállalat ISO 9000 tanúsítvánnyal rendelkezik sokan tévesen úgy gondolják, 
hogy a tanúsított vállalat által előállított szoftverek minősége jobb, mint a nem tanúsított 
vállalatoké. Azonban az ISO 9000 szabvány csak arra vonatkozik, hogy a vállalat 
definiált minőségi folyamattal és a hozzá tartozó dokumentációval rendelkezik, amely 
bizonyítja, hogy ezt a folyamatot alkalmazzák. De nem biztosítja azt, hogy ezek a 
folyamatok a legjobb létező gyakorlatot tükrözik, azaz a minőség nem szavatolt.  

13.2.2  Dokumentációs szabványok 

Elsődlegesen a szoftverfolyamat során előállított dokumentumok alapján követhető a 
szoftver előállításának folyamata, ezért különösen fontosak a dokumentációs szabványok 
alkalmazása. A szabványosított dokumentumok egységes külalakkal, szerkezettel és 
minőséggel rendelkeznek ezért könnyebb olvasni és megérteni őket. Háromféle 
dokumentációs szabvány létezik:  

1. A dokumentációs folyamat szabványai. A dokumentum elkészítése alatt alkalmazandó 
folyamatokat írják le.  

2. Dokumentumszabványok. Ezek a szabványok a dokumentum szerkezetét és 
megjelenítését előíró szabványok.  

3. A dokumentumcsere szabványai. Ezek a szabványok biztosítják, hogy a dokumentum 
minden elektronikus másolata kompatibilis legyen.  

A dokumentációval kapcsolatos folyamatszabványok a dokumentumok előállítására 
során alkalmazandó folyamatokat határozzák meg, azaz a dokumentum elkészítése alatt 
használt eljárásokat és a dokumentumkészítés szoftvereszközeit.  

13.3  Minőségtervezés 

A minőségtervezési folyamat eredménye a projekt minőségi terve. A termék elvárt 
minőségét és mérésének módját a minőségi tervnek kell rögzítenie. E tekintetben a 
minőségi terv definiálja ténylegesen, hogy milyen vonatkozásai vannak a magas 
minőségű szoftvernek.  

A projekt minőségi tervében ki kell választani az adott termékre vagy fejlesztési 
folyamatra alkalmazható szervezeti szabványokat. Ha új eljárásokat, módszereket vagy 
eszközöket is használnak a projektben, akkor új szabványok definiálására is szükség 
lehet. A minőségi tervek a következő pontokat tartalmazzák:  
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1. A termék bemutatása. A termék bemutatása, várható piaci jellemzői és minőségi 
követelményinek meghatározása.  

2. A terméktervek. A kibocsátási időpontok és a termékért vállalt kötelezettségek, 
valamint a terjesztésre és a termék szervizelésére vonatkozó tervek.  

3. A folyamatok leírása. A termék fejlesztése során használt fejlesztési és szolgáltatási 
folyamatok leírása.  

4. A minőségi célok. A termékre vonatkozó minőségi célok és tervek definíciója.  
5. A kockázatok és a kockázatkezelés. Azoknak a fő kockázatoknak az azonosítása, 

amelyek befolyásolhatják a termék minőségét, és ezen kockázatok kezelése.  
A minőségtervezési folyamat során a szoftverminőség lehetséges jellemzőinek széles 

skáláját kell figyelembe venni (12.2. táblázat). A fejlesztések során általában egyetlen 
rendszernél sem lehet e jellemzők mindegyikét egyidejűleg optimalizálni. Ezért a 
minőségtervezésnek egyik kritikus pontja, hogy kiválasszák a kritikus minőségi 
jellemzőket és megtervezzék ezek megvalósítását. A minőségi tervnek meg kell 
határoznia a fejlesztés alatt álló termék legfontosabb minőségi jellemzőit és az azokra 
vonatkozó kritériumokat. A minőségi tervnek definiálnia kell a minőségértékelési 
folyamatot is, amely során valamilyen minőségi jellemzőt (például a karbantarthatóság, 
komplexitás, érthetőség, stb.) kell szabványos módon felmérni a termékben.  

12.2. táblázat. A szoftver minőségi jellemzői 

Biztonságosság Érthetőség Hordozhatóság 

Biztonság Tesztelhetőség Felhasználhatóság 

Megbízhatóság Alkalmazhatóság Újrafelhasználhatóság 

Rugalmasság Modularitás Hatékonyság 

Robusztusság Komplexitás Megtanulhatóság 

13.4  A minőségellenőrzés 

A minőségellenőrzés a minőségbiztosítás folyamatainak végrehajtását és a szabványok 
betartásának vizsgálatát jelenti a szoftverfejlesztési folyamatra vonatkozóan. Kétféle 
módon hajtható végre:  

1. Minőségi felülvizsgálat. A kifejlesztett szoftvert, az előállításánál használt 
dokumentációt és folyamatokat egy független minőségbiztosítási csoport tekinti 
át. Ellenőrzik, hogy a szoftver, a dokumentumok és folyamatok megfelelnek-e a 
projektszabványoknak. A vizsgálat eredményéről, a szabványoktól való 
eltérésekről jelentést készítenek a projektvezető számára.  

2. Automatikus szoftverértékelés. A kifejlesztett szoftvert és az előállított 
dokumentumokat egy számítógépes program dolgozza fel automatikusan és azt 
vizsgálja, hogy megfelelnek-e az adott fejlesztői projektre alkalmazott 
szabványoknak.  

13.4.1  Minőségi felülvizsgálat 
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Az alkalmazott fejlesztési folyamatok és termékek minőségének validálására a 
legszélesebb körben használt módszer a minőségi felülvizsgálat. A felülvizsgálatot egy 
független minőségbiztosítási csoportnak kell végeznie abból a célból, hogy, a termék, a 
szoftverfolyamat és a fejlesztéshez tartozó dokumentáció egészét vagy egy részét 
ellenőrizzék, hogy megfelelnek-e a fejlesztési projekt szabványainak. A felülvizsgálat 
eredményeit és következtetéseit hivatalosan feljegyzik, és jelentés formájában átadják a 
feltárt problémák kijavításáért felelős személynek. A 12.3. táblázat példaként a 
felülvizsgálat több különböző típusát mutatja be.  

12.3. táblázat. A minőségi felülvizsgálat típusai 

A felülvizsgálat típusa Célja 

A terv vagy a program vizsgálata  Hibakeresés a követelményekben, a tervben vagy a 
kódban 

Az előrehaladás felülvizsgálata  Információt nyújt a vezetőknek a projekt általános 
előrehaladásáról 

A minőség felülvizsgálata  A termékkomponensek vagy a dokumentáció 
technikai elemzése 

13.5  A szoftver mérése és a metrikák 

A szoftverek jellemzőinek mérésével fontos információkat nyerhetünk a szoftver vagy 
a szoftverfolyamat minőségére vonatkozóan. A szoftvertermékek mérése során a 
szoftvertermék vagy a szoftverfolyamat valamely jellemzőjéből numerikus értéket 
állítunk elő. Ezen értékek egymással és az alkalmazott szabványokkal történő 
összehasonlítása a termék vagy folyamat minőségéről szolgáltat információt. A 
szoftvertermék mérésének céljai az alábbiak lehetnek: 

1. Általános előrejelzés készítése a rendszerről. A rendszer jellemzőinek mérésével, és a 
mérések összegzésével általános becslést készíthetünk a rendszer jellemzőire. Pl. 
a rendszerben előforduló kódolási hibák számára.  

2. Rendellenes komponensek azonosítása. A mérések azokat a szoftverkomponenseket 
azonosítják, amelyek jellemzői nem felelnek bizonyos előírásoknak. Pl. a 
kódolási hibát tartalmazó modulok azonosítása.  

Szoftvermetrikának nevezünk minden olyan mérést, amely egy szoftverhez, a 
szoftverfolyamathoz vagy az ezekhez kapcsolódó dokumentációhoz kapcsolódik. 

A szoftver számos minőségi jellemzőjét nem lehet közvetlenül mérni. Ilyen jellemzők 
a nem-funkcionális külső tulajdonságok, mint például a karbantarthatóság, 
megbízhatóság, bonyolultság, stb. Azonban, ha a szoftver valamely belső jellemzőjét 
(például a méretet) mérni tudjuk, és valamilyen szoros kapcsolat létezik a között, amit 
mérni tudunk, és amit tudni szeretnénk, akkor közvetetten mérni tudjuk ezeket a 
jellemzőket is. Ahhoz, hogy a belső jellemzőt fel tudjuk használni a külső 
szoftverjellemzők meghatározásában három feltételnek kell teljesülnie: 

1. A belső jellemzőnek pontosan mérhetőnek kell lennie.  
2. Egyértelmű kapcsolatnak kell lenni a mérhető és a külső jellemzők között, amely 

megadható matematikai egyenlet formájában.  
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3. A kapcsolatnak validáltnak kell lennie. 

13.5.1  A mérési folyamat 

A 12.2. ábrán látható a szoftvermérés folyamata. A szoftverek mérésénél a rendszer 
kiválasztott komponenseit külön elemzik és a kapott értékeket rögzítik. Az összegyűjtött 
adatokat a későbbiekben, mint szervezeti erőforrás karbantartják. A rendellenes mérési 
eredményeket mutató komponensekre a minőségbiztosítás során nagyobb figyelmet kell 
fordítani. A mért értékek az adatbázisokban tárolt korábbi projektek eredményeivel 
összehasonlíthatók és a specifikus metrikák finomítása segít a minőség további 
növelésében.  

 
12.2. ábra. A termék mérési folyamata 

A mérési folyamat egymást követő lépései az alábbiak: 
1. Az alkalmazandó mérések kiválasztása. A minőség ellenőrzés céljainak megfelelő 

mérések kiválasztása.  
2. A mérni kívánt komponensek kiválasztása. Nem minden esetben szükséges minden 

komponens mérése. Ilyen esetekben elegendő reprezentatív komponensek kijelölése a 
mérés végrehajtására.  

3. A komponensek jellemzőinek mérése. A kiválasztott komponensek mérése, és a 
mérések alapján a jellemzők metrikus értékeinek kiszámítása. 

4. A rendellenes mérések azonosítása. A mért értékek összehasonlítása egymással és a 
mérési adatbázisban feljegyzett korábbi mérésekkel. A szokatlanul magas vagy 
alacsony értékek azonosítása.  

5. A rendellenes komponensek elemzése. A rendellenes értéket mutató komponenseket 
meg kell vizsgálni, hogy a rendellenes metrikus értékek veszélyeztetik-e a komponens 
minőségét. 

13.5.2  A termékmetrikák 

A termékmetrikák a szoftver jellemzőihez kapcsoló mérhető metrikák. A könnyen 
mérhető szoftverjellemzők, mint például a kódméret vagy a ciklomatikus komplexitás, és 
a minőségi jellemzők, mint például az érthetőség, komplexitás vagy a karbantarthatóság 
között nincs egyértelmű a kapcsolat. A belső és külső szoftverjellemzők közötti 
kapcsolatok felderítéséhez és validálásához a létező rendszerről sok adatot kell gyűjteni. 
Az összegyűjtött és karbantartott adatokat a későbbiekben arra használhatjuk, hogy 
kiderítsük, hogyan kapcsolódnak külső minőségi jellemzők a szoftvertermék mért 
jellemzőihez a szoftvermetrikákhoz.  
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A termékmetrikák két osztályba sorolhatók:  
1. Dinamikus metrikák. Ezeket a metrikákat a program futása közben készített mérések 

alapján állítják elő.  
2. Statikus metrikák. Ezek olyan metrikák, amelyek a program futtatása nélkül, a 

programkód vagy valamilyen szoftver dokumentáció mérésével jönnek létre.  
A dinamikus és statikus metrikák különböző minőségi jellemzőkhöz kapcsolhatók. A 

dinamikus metrikák a program működési közbeni jellemzőinek, mint pl. a hatékonyság és 
megbízhatóság, megállapításában, míg a statikus metrikák a szoftverrendszer 
komplexitásának, érthetőségének és karbantarthatóságának felmérésében használhatók.  

A 12.4. táblázat példaként több olyan statikus metrikát is bemutat, amelyek alkalmasak 
a minőségi jellemzők mérésére. Ezek közül az érthetőséget az azonosítók hossza, a 
feltételek egymásba ágyazásának mélysége és a ciklomatikus komplexitás méri; a 
rendszer komplexitását és karbantarthatóságát a kód hossza jelzi előre a 
legmegbízhatóbban.  

12.4. táblázat. A szoftvertermékek metrikái 

Szoftvermetrika Leírás 

A kód hossza A program méretének mértéke 

Azonosítók hossza A program különböző azonosítóinak átlagos hosszát 
méri 

A feltételek egymásba ágyazásának mélysége Azt méri, hogy a program feltételes utasításai milyen 
mélyen vannak egymásba ágyazva 

Ciklomatikus komplexitás A program vezérlésének bonyolultságát méri 

13.6  Ellenőrző kérdések 

1. Soroljon fel néhány minőségi szoftverjellemzőt! 
2. Mi a célja a termékszabványoknak? 
3. Mi a célja a folyamatszabványoknak? 
4. Soroljon fel néhány termék és folyamatszabvány típust? 
5. Milyen nemzetközi szabványokat ismer, amelyek felhasználhatók a 

szoftverfejlesztési projektekben? 
6. Milyen dokumentációs szabványokat ismer? 
7. Ismertesse a minőségtervezés főbb pontjai! 
8. Ismertesse a minőség mérésének folyamatát! 
9. Milyen termékmetrikákat ismer?  
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14  SZOFTVERKÖLTSÉG 

A projekt ütemezése során a projektet számos, egymást követő vagy párhuzamosan 
végrehajtható fejlesztési tevékenységre osztjuk fel a tevékenységek egymástól való 
függésének figyelembe vételével. Az ütemezéshez kapcsolódó további fontos kérdés, 
hogy a mennyi munkaerőt rendeljünk hozzá az egyes tevékenységekhez. E tekintetben a 
szoftver előállítási költségének becslésekor a projektvezetőknek az alábbi kérdésekre kell 
választ találniuk [1]:  

1. Mennyi munkaórát és naptári napot igényel a tevékenység elvégzése?  
2. Mekkora lesz a tevékenység várható teljes költsége?  

A projekt tervezése során a projekt ütemezését és költségbecslését általában 
párhuzamosan végzik el. A fejlesztés költségek legnagyobb részét a munkaráfordítások 
teszik ki, így az ezzel kapcsolatos számítások és becslések felhasználhatók mind a 
költség, mind az ütemezés becslésénél. A munkaráfordítások költségbecslése jelentős 
szerepet játszik a projekt költségvetésének felállításánál és így a szoftver eladási árának 
megállapításánál is. A szoftverfejlesztési projekt összköltsége a következő fő 
költségsorokból áll:  

1. Munkaköltség.  
2. A fejlesztés hardver és a szoftver igényének költsége. 
3. Szervezet fenntartásából adódó fajlagos költségek. 
4. Egyéb költségek, pl. utazási, képzési költség. 

A projektben általában a költségek legnagyobb részét a munkaköltség teszi ki. A 
szervezetnél alkalmazott költség elszámolás típusától függően a munkaköltség lehet 
egyszerűen a projekten dolgozó szoftvermérnökök bruttó fizetésének költsége vagy 
magában foglalhatja azokat az általános és fajlagos költségeket is, amelyek a szervezet 
fenntartásából adódnak. Ez utóbbi esetben a fenti felsorolás első és harmadik pontjának 
költségei összesítve jelennek meg. A fejlesztő szervezetnél felmerülő főbb általános 
költségek az alábbiak lehetnek:  

1. Az irodai helyiségek fenntartási (fűtés, világítás stb.) költsége. 
2. A kisegítő személyzet (a könyvelők, a titkárság, a takarítók és a technikusok) 

költsége. 
3. A hálózathasználat és a kommunikáció költsége, pl. internet, telefon. 
4. A központi szórakozási lehetőségek (könyvtár, pihenési lehetőségek stb.) költsége. 
5. A társadalombiztosítási költségek (nyugdíj és betegbiztosítás).  

A fejlesztési projekt költségbecslésének fő célja az, hogy segítségével pontosan előre 
lehessen jelezni a megrendelő számára a szoftverfejlesztés várható költségét. A 
legegyszerűbb, klasszikus esetben a szerződéses ár a fejlesztés teljes költségéből és a 
profit összegéből tevődik össze, de a projekt költsége és a vásárlónak tett ár közötti 
kapcsolat általában nem minden esetben ilyen egyszerű. A projekt folyamán a 
projektvezetőnek folyamatosan felügyelnie kell a források felhasználását és a projekt 
ütemezését, amely alapján hatékonyabban használhatók fel a rendelkezésre álló 
erőforrások.  
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14.1  Programozói termelékenység 

Az ipari termelés gyakorlatban a termelékenység a legyártott egységek darabszámának 
és a gyártásukhoz szükséges órák számának hányadosával mérhető. A szoftverek 
fejlesztésénél egy szoftverfunkció megvalósítására több különböző megoldás létezik, 
amelyek hatékonyságban, olvashatóságban, karbantarthatóságban stb. jelentősen 
különbözhetnek egymástól. A különböző nem-funkcionális jellemzőkkel rendelkező, de 
azonos funkcionalitást biztosító megoldások termelékenységének összehasonlítása ezért 
nem nyújt használható információt. Ennek ellenére a projekt munkaköltségének 
meghatározása céljából a vezetőknek becsléseket kell végezniük a fejlesztő mérnökök 
termelékenységét illetően majd ezt felhasználva döntést kell hozniuk a projektben 
dolgozó mérnökök számáról. A termelékenységre vonatkozó becslések alapja általában 
az, hogy mérik a szoftver valamilyen jellemzőjét, és ezt osztják el a kifejlesztéshez 
szükséges teljes munkával.  

A szoftver méretéhez kapcsolódó mérések legáltalánosabban használt módja az, 
amikor az elkészült forráskód sorait számolják meg. A termelékenységet úgy határozzák 
meg, hogy az átadott forráskód összes sorainak számát elosztják a projekt befejezéséhez 
szükséges, programozó hónapban kifejezett teljes idővel.  

A szoftverfunkciókhoz kapcsolódó mérések a kifejlesztett szoftver funkcionalitásához 
kapcsolódnak, és a programozói munka termelékenységét az egy programozói hónap alatt 
előállított hasznos szoftverfunkciók mennyiségével fejezik ki. Az ilyen típusú mérések 
közül a legelterjedtebbek a funkciópont és az objektumpont mérések.  

A szoftverfunkciókhoz kapcsolódó mérések esetén a program összes 
funkciópontjainak száma az alábbi programjellemzők mérése vagy becslése alapján 
számítható:  

1. Külső bemenetek és kimenetek száma.  
2. A felhasználói számára biztosított interakciópontok száma. 
3. Külső interfészek száma. 
4. A rendszer által használt állományok száma.  

Az egyes funkciópontok összetettebbek, mint mások, így a kódolásuk is hosszabb időt 
vesz igénybe. Hogy ezt a termelékenység számításánál figyelembe vegyék, a funkciópont 
jellemzők összetettségét egyenként megállapítják, és az összetettségüknek megfelelő 
súlyt rendelnek hozzájuk. A funkciópontok összesítésénél minden funkciópont típus 
darabszámot megszorozzák a hozzárendelt súllyal, majd az így kapott szorzatokat 
összegzik. Eredményül a korrigált funkciópont számot kapjuk (Unadjusted Function-
point Count, UFC): 

 ( ) ( )UFC az adott típus elemeinek száma súly= ×∑  

A szoftverfunkciókhoz kapcsolódó mérések egy másik típusában az objektumpontok 
számát mérjük. Ezt a típusú mérést elsősorban az adatbázis-programozási és szkript 
nyelvek használata esetén használják. Az objektumpont nem az objektumorientált 
programozásban létrehozott objektumokra utal, hanem az adatbázis kezelő szoftverek 
által létrehozott jellegzetes elemekre (kimutatások, jelentések, szkript modulok). 
Hasonlóan a funkciópontok használatához a program méretének becslése az egyes 
elemek súlyozásán alapul:  

1. A külön megjelenítendő képernyők száma. Az egyszerű képernyők 1, a közepesen 
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bonyolult képernyők 2, a nagyon bonyolult képernyők 3 objektumpontnak 
számítanak.  

2. Az elkészített jelentések száma. Az egyszerű jelentések 2, a közepesen bonyolult 
jelentések 5, a nagyon bonyolult jelentések pedig 8 objektumpontot érnek.  

3. Az adatbázis-programozás kódját kiegészítő programmodulok száma. Minden modul értéke 
10 objektumpont.  

A funkciópontok vagy objektumpontok száma a fejlesztési folyamat korai szakaszában 
megbecsülhető, amelyet a végső kódméret becslésére használhatunk fel. Ha olyan nyelvet 
használunk, amelyben megvalósíthatók a funkciópontok, a korábbi projektek és 
fejlesztések elemzésével meg lehet becsülni az egy funkciópont kódolásához szükséges 
kódsorok átlagos számát (Average Number of lines of Code, AVC). Ezt felhasználva egy 
új alkalmazás kódjának becsült mérete a következőképpen számolható ki:  

 Kódméret AVC UFC= ×  

Az így meghatározott kódméret alapján, ha ismerjük a programozói termelékenységet 
megbecsülhetjük a fejlesztés egészéhez szükséges munkaórák számát, majd a projekt 
tervezett időtartamát figyelembe véve a szükséges fejlesztő munkatársak számát is.  

Mint fentebb már említésre került a kódméretre vagy funkciószámra vonatkozó 
termelékenység megadása nem ad értékelhető információt a nem-funkcionális 
szoftverjellemzők vonatkozásában, mint például a megbízhatóság, karbantarthatóságot, 
stb. A fejlesztési cél általában egy adott funkcionalitású, minőségű, teljesítményű, 
karbantarthatóságú stb. rendszer előállítási költségének a megbecslése, amely csak 
közvetetten kapcsolható például a rendszer méretéhez. 

14.2  Becslési technikák 

A projekt kezdeti szakaszában nehéz pontos becslést adni a rendszerfejlesztés 
költségeire. Nem létezik olyan általános jellegű módszer, amellyel egy szoftver 
kifejlesztéséhez szükséges munka mennyisége pontosan előre becsülhető lenne. A kezdeti 
becsléseket a magas szintű felhasználói követelmények alapján kell elvégezni. Mindezek 
mellett a fejlesztő szervezeteknek szükséges valahogy megbecsülnie a fejlesztés 
költségeit és a szükséges erőforrásokat. A becsléshez egy vagy több a 13.1. táblázatban 
összefoglalt módszer használható. A felsorolt módszerek mindegyike a projektvezető 
gyakorlatán, korábbi fejlesztési tapasztalatain alapul, aki a megelőző projektekben 
szerzett ismereteit használja fel a projekthez szükséges erőforrások becslésére. Minden 
becslési technikának megvan a maga erőssége és a maga gyenge pontja is. Mindegyik 
különböző információkat használ fel a projektről és a fejlesztőcsapatról. Ha csak egyetlen 
becslő modellt alkalmazunk, és a felhasznált információk pontatlanok, a végső becslés 
hibás lehet. Nagyobb projektek esetében ajánlott több költségbecslési technikát használni, 
és összehasonlítani ezek eredményét. Ha csak egyetlen becslő modellt alkalmazunk, és a 
felhasznált információk pontatlanok, a végső becslés hibás eredményt adhat. Ha viszont a 
különböző módszerekkel kapott becslések jelentős eltéréseket mutatnak, akkor ez azt 
jelentheti, hogy a költségek becsléséhez nem áll rendelkezésre elegendő információ. Ilyen 
esetben további információk beszerzésére van szükség, és addig kell ismételni a 
költségbecslési folyamatot, amíg a becslések nem közelítenek egymáshoz.  
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13.1. táblázat. Költségbecslési technikák 

Technika Leírás 

Algoritmikus 
költségmodellezés 

Egy matematikai modell felállítása, amely egy összefüggést ad meg 
valamely becsült szoftvermérték és a projekt költsége között 

 

Szakértői vélemény Több szakértő is szakvéleményt ad a projektköltségről, majd 
összehasonlítják és megvitatják ezeket a becsléseket. A becslési folyamat 
addig ismétlődik, amíg a szakértők közös eredményre nem jutnak 

 

Becslés hasonló eset 
alapján 

Akkor alkalmazható, ha egy szervezetnek volt már az adott területen 
befejezett projektje 

 

Parkinson törvénye Parkinson törvénye értelmében a rendelkezésre álló erőforrások 
felhasználása határozza meg a fejlesztés költségét 

 

Nyerő ár A vevő maximális költségvetése definiálja a projektköltséget 

 
A táblázatban felsorolt becslési technikák abban az esetben használhatók, ha már 

elkészítették a funkcionális és nem-funkcionális követelményeket leíró specifikációt. 
Ekkor ugyanis már elfogadható becslés adható arról, hogy a kifejlesztendő rendszer 
mennyi funkcióval fog rendelkezni.  

Sok projekt esetében a fejlesztési költséget úgy kell megbecsülni, hogy a követelmény-
specifikáció csak egy kezdetleges verziója áll rendelkezésre, amely azt jelenti, hogy a 
becslés készítőinek nagyon kevés információ áll a rendelkezésére. A követelmények 
elemzése és specifikálása költséges folyamat, és megtörténhet, hogy a vezetőknek ilyen 
hiányos információk mellett kell elkészíteniük a rendszer kifejlesztésére vonatkozó 
kiindulási költségbecslést. Ilyen esetekben gyakran alkalmazott stratégia, hogy a fejlesztő 
szervezet és a megrendelő a projekt költségében állapodik meg először, majd a 
megállapított fejlesztési költség által megszabott korlátok betartásával hoznak döntéseket 
a rendszer elvárt minimális funkcionalitásáról. A szerződésben rögzített legfontosabb 
tényező a fejlesztés költsége, és ennek megfelelően a követelmények megváltoztathatók, 
hogy ne lépjék túl a fejlesztési költségeket.  

14.3  Az algoritmikus költségmodellezés 

Az algoritmikus költségmodellekben a költségek becslését matematikai 
összefüggéssekkel határozzák meg, amely a fejlesztendő szoftver valamilyen metrika 
alapján kifejezett méretén, a fejlesztő szervezet jellemzőin és egyéb folyamat és 
terméktényező becslésén alapul. Egy algoritmikus költségmodell a befejezett projektek 
költségeinek és jellemzőinek ismeretében építhető fel úgy, hogy megkeressük az adott 
fejlesztésre legjobban illeszkedő formulát. A szoftverek költségének algoritmikus 
költségbecslése legáltalánosabb formában a következő egyenlettel fejezhető ki:  
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 BKöltség A Méret M= × ×  

Az egyenletben az A egy konstans tényező, amely a szervezeti sajátosságoktól és a 
fejlesztett szoftver jellegétől függ. A Méret lehet a szoftver kódméretének vagy a 
funkciópontjainak becslése, illetve az objektumpontokban kifejezett funkcionalitások 
becsült mértéke. A B kitevő értékével vesszük figyelembe azt, hogy a fejlesztési 
költségek nem lineárisan nőnek a szoftver méretének függvényében, az értéke általában 
az 1 és 1.5 közötti intervallumba esik. A nagyobb méretű szoftverek esetében extra 
költségek jelenhetnek meg: pl. a nagyobb méretű fejlesztőcsapat megnövekedett 
kommunikációs többlete, a bonyolultabb konfigurációkezelés, a bonyolultabb 
rendszerintegráció stb. Az M szorzó értékét a különböző folyamat, termék és fejlesztési 
jellemzők határozzák meg. Az algoritmikus modellek alkalmazásában általánosan az 
alábbi nehézségek merülhetnek fel:  

1. Ha csak a követelmény specifikáció áll a rendelkezésre a projekt kezdeti 
szakaszában gyakran nehéz megbecsülni a kód méretét vagy a funkcionalitások 
számát.  

2. A B és M tényezők becslése szubjektív, azaz ezeket az értékeket a korábbi projekt 
tapasztalatoknak megfelelően mindenki máképp becsüli meg.  

A legtöbb algoritmikus költségmodell alapmetrikája a kifejlesztett rendszer 
forráskódjában található sorok száma. A kódméret becslésére többféle lehetőség is 
adódik. Becsléseket készíthetünk a korábbi projektek tapasztalatai alapján, használhatunk 
referencia komponenseket, amelyek meghatározott funkciókkal és kódmérettel 
rendelkeznek vagy egy bizonyos metrikával megadott kódméreteket átkonvertálhatunk 
egy másik metrika által megadott kódméretbe. A kód méretének pontos becslését olyan 
tervezési döntések is befolyásolják, amelyek a fejlesztés kezdeti fázisában még nem 
ismeretek. Ez a nehézség hatványozottan jelentkezik az olyan projektek esetében, amikor 
iteratív fejlesztési folyamatot használnak. Az átadott szoftver méretét jelentősen 
befolyásolja az implementáció során használt programozási nyelv is. A kódméret 
becslésénél figyelembe kell venni azt is, ha újrafelhasználható komponensek 
alkalmazásával akarjuk megvalósítani a szoftver bizonyos funkcionalitásait.  

14.4  Ellenőrző kérdések 

1. Mi a célja a szoftverköltség becslésének? 
2. Milyen főbb költségei vannak egy szoftverprojektnek? 
3. Hogyan mérhetjük egy programozó termelékenységét funkciópontok alapján? 
4. Hogyan mérhetjük egy programozó termelékenységét objektumpontok alapján? 
5. Soroljon fel költségbecslési technikákat, amelyek nem a szoftver valamilyen 

mértékének meghatározásán alapulnak! 
6. Ismertesse az algoritmikus költségelemzés alapösszefüggését! 
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