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6. fejezet - IR fejlesztése CASE 
eszköz segítségével (tervezés) 

1. 6.1 Bevezetés 

A modul célja, hogy az információrendszer követelménymodelljének ismeretében, az objektum, dinamikus és 

funkcionális modellek elkészítését bemutassa, és egyértelművé tegye, hogy e modellek egyetlen rendszer 

modellezését jelentik. Az egyes modellek diagramokból épülnek fel, melyeket szabványos jelöléssel (UML) és 

CASE rendszer segítségével készítünk el. Megvizsgáljuk a megvalósítás lehetőségeit, valamint az 

információrendszer dokumentációjának elkészítését. 

A fejezetből megismeri: 

• Az objektum modell fogalmát és elemeinek elkészítési módját, 

• A dinamikus modell fogalmát és elemeinek elkészítési módját, 

• a funkcionális modell fogalmát és elemeinek elkészítési módját, 

• a megvalósítási diagramok fogalmait, 

• a projektgenerálást. 

A fejezet elsajátítása után a hallgató képes lesz egy információs rendszer objektumorientált tervének 

kidolgozására, melyben a VISUAL UML segítségével el tudja készíteni a rendszer: 

• Osztály diagramját 

• Szekvencia diagramját 

• Állapot diagramját 

• Aktivitás diagramját 

• a rendszer dokumentációját. 

• A VISUAL UML diagramok alapján el tudja készíteni a rendszer Visual Basic projekt fájljait, melyben 

kódolásra kerül a rendszerben szereplő összes osztályon végezhető művelet interfész része. 

2. 6.2 A rendszerek fejlesztésének kidolgozási 
szakasza (elemzés, tervezés) 

2.1. 6.2.1 Eszközök: 

RUP (Rational Unified Process)  szoftverfejlesztési módszertan (UML + fejlesztési folyamatajánlás, 1998-

1999) azaz fázisok, lépéseredmények leírása: 

• UML modellező nyelv jelölésrendszerét használja. 

• Eljárásaiban megadja, hogy milyen lépéseket kell végrehajtani, milyen sorrendben. 

• A feladatok elvégzéséért ki a felelős. 

• Milyen termékeket kell előállítani a feladat végrehajtása során. 

Az RUP   módszertan a rendszert összefüggő modellel szemlélteti. A rendszer modelljének kialakítása a 

különböző modellek segítségével történik. 



 IR fejlesztése CASE eszköz 

segítségével (tervezés) 
 

 2  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A modellek csoportosíthatók több szempont alapján. 

Céljuk alapján az alábbi csoportosítás lehet: 

 
6-1. ábra 

Az életciklus egyes szakaszainak mérföldkövei alapján: 

 
6-2. ábra 

• ELŐKÉSZÍTÉS  use case modell  , 

• KIDOLGOZÁS  elemzési modell, és tervezési modell  , 

(Az objektum-orientált módszertan egységes jelöléseket használ az elemzés és a tervezés szakaszában, az UML-

t.) 

• MEGVALÓSÍTÁS  implementációs modell, fizikai megvalósítási modell  (telepítési), 

• ÁTADÁS  tesztmodell  . 

VISUAL UML  szoftver támogat bennünket egy elképzelt, vagy létező információs rendszer elemzésében, 

tervezésében, megvalósításában és dokumentációjának elkészítésében. Használata során az absztrakciós 

folyamat modellek létrehozását várja el, melyek mindegyikét leírás segítségével mások számára is érthető, 

átlátható formában tudunk elkészíteni. A modellek diagramokból épülnek fel, melyekről szintén dokumentációt 

kell készítenünk, leírva azok értelmezését. A diagramok az UML által elfogadott jelekből épülnek fel, és azok 

összekapcsolása is egységesített. A statikus és dinamikus modellek együttesén valamint a leírásokon túlmenően 

a megvalósításban is támogatást nyújt a szoftver a megvalósítási diagramok, és a projekt generálás segítségével. 

Ez utóbbi az osztályok interfész részeinek Visual Basic nyelven való kódolását valósítja meg. 

Egy lehetséges architektúra meghatározása 

• A rendszer kezdeti vázának elkészítése 

• Architekturális szempontból lényeges elemek meghatározása 
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• Elemzési mechanizmusok meghatározása 

• Az alrendszerek magas szintű definiálása (rétegek és partíciók) 

• Használati esetek megvalósításának létrehozása 

• Az elemzési osztályok meghatározása architekturális szempontból lényeges használati esetek elemzése 

alapján 

• Az elemzési osztályok kapcsolatai alapján módosítani a használati esetek megvalósításait 

A rendszer architektúrája 

• (egy adott pillanatban) a rendszer alapvető komponenseinek szerveződése, melyek egymással meghatározott 

felületeken keresztül kommunikálnak, és hierarchikus szervezésű, egyre finomabb, egymással szintén 

megfelelő, alacsonyabb szintű felületeken keresztül kommunikáló komponensekből épülnek fel. 

3. 6.3 Kidolgozási fázis (elemzés, tervezés) 

Az információrendszer céljainak ismeretében, a követelmények rögzítését követően a hatékony és eredményes 

munka érdekében a rendszer részekre bontása a feladatunk. Az objektumorientált technológiának megfelelően a 

rendszer elemei az objektumok illetve ezek általánosításai az  osztályok  . 

3.1. 6.3.1 Objektum modell (Elemzési modell): 

A rendszer statikus komponenseit, azok sajátosságait és metódusait, valamint a struktúrák és relációk leírását 

tartalmazzák. Az elemzés - tervezés folyamán alakul ki, melynek célja, feladatai: 

• A követelmény modellben rögzített, összegyűjtött követelményeket kielégítő rendszer tervezése. 

• Robosztus architektúra kialakítása. 

• A rendszerterv illesztése az implementációs környezethez és a hatékonysági elvárásokhoz. 

Eszközei: OSZTÁLYDIAGRAMOK, OBJEKTUMDIAGRAMOK, CSOMAGDIAGRAMOK. Rendszerünk kis 

méretéből adódik, hogy csak Osztály diagramot hozunk létre. Az elemzési modellt az osztálydiagram alkotja. 

3.1.1. 6.3.1.1 OSZTÁLYDIAGRAMOK: 

Az osztályokat és azok kapcsolatait ábrázoló diagramot osztálydiagramnak nevezzük. Az osztálydiagram az 

összes lehetséges objektumdiagram általánosítása. Az osztálydiagramban minden osztály pontosan egyszer 

szerepel. Az osztálydiagramon szereplő osztályok jellemzőit részletesen ki kell fejteni. Az osztály 

dokumentációját osztályleírásnak nevezzük. 

Egy osztálydiagram elemei: 

• osztályok, jele: téglalap 

 
6-3. ábra 
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Az attribútumokat és műveleteket közös néven  jellegzetességek  nek   nevezzük. A jellegzetesség mellett 

elterjedt még a  felelősség  elnevezés is. E szempontból nézve az attribútumnak  adattárolási  illetve  

adatszolgáltatási  felelőssége van, a műveletek felelőssége pedig  az osztály céljának megvalósítása  . 

Jellegzetességek láthatósága: Az UML  a láthatóság három szintjét  definiálja az attribútumokra és a 

műveletekre vonatkozóan: 

public (+): Minden osztály számára elérhető elemek. 

protected (#): Az osztályhierarchián belül a leszármazottak láthatják a szülő osztályok így jelölt elemeit. 

private (-): Csak az objektum számára elérhető elemet jelöl. 

Pl. #Név: String 

• az osztályok közti relációk: 

 

Nevük rendre: asszociáció, aggregáció, kompozíció, általánosítás, függőség. 

Osztályok típusai: 

Entitás osztályok  : 

Alapfogalmak, amivel a rendszer foglalkozik, adattárolás és kezelés a fő feladatuk. Az objektumok általában 

passzívak (nem kezdeményeznek) és perzisztensek (a példányaik tárolásra kerülnek). 

Példa az ingatlanbérlés feladatból: 

 
6-4. ábra 

Határ osztályok  : 

A rendszer és környezete közötti kommunikációt valósítják meg. Interfészt képeznek a felhasználó vagy más 

rendszer felé. Gyakorlatilag valamilyen protokollt valósítanak meg. 

Típusok: 

• Felhasználói felület osztályai - rendszer és ember közötti kapcsolatot biztosítja 

• Kommunikációs osztályok - rendszer és rendszer kapcsolata 

• Eszközök reprezentánsai - rendszer és külső eszköz (pl.: külső adatbázis, adatgyűjtő eszköz). 
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6-5. ábra 

Vezérlő osztályok  : a használati eset végrehajtását valósítják meg. 

A rendszer viselkedését koordinálják. Egyes használati esetekhez felesleges - ha nagyon egyszerű 

manipulációról van szó, akkor a határ (boundary) és az entitás (entity) osztályok ezt önállóan elvégezhetik. 

Általában azonban egy vagy több vezérlő osztály tartozik egy használati esethez, ha annak feladata: 

• tranzakció-kezelés 

• erőforrás-kiosztás 

• Hibakezelés. 

3.2. 6.3.2 Osztályok létrehozása a használati esetek elemzése 
segítségével: 

• Azonosítani azokat az 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 osztályok felelősségeit, attribútumait és asszociációit. 

PÉLDA: ingatlanbérlés   : 

Az osztályok meghatározása a használati esetek elemzése alapján: 

 

Forgatókönyv lakáskereséshez: 

• keresési paraméterek űrlap megjelenítése 

• űrlap adatainak tárolása 

• keresés végrehajtása a tárolt adatok alapján 

• keresés eredményeinek megjelenítése 

Eredmény: 

• A kereséshez szükséges adatok (méret, ár, fűtéstípus, komfortfokozat) 

• Két osztály-jelölt: 

egy határ osztály, amely a bérlő és a rendszer közötti kommunikációért felelős:  keresési feltételek bekérése 
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egy határ osztály, amely végrehajtja a  lekérdezést a külső rendszerből  , és megjeleníti a lekérdezés 

eredményét. 

 

Vizsgáljunk egy másik használati esetet is feladatunkból! 

 

Forgatókönyv regisztrációhoz: 

• regisztrációs űrlap megjelenítése 

• űrlap adatainak tárolása 

• űrlap adatainak ellenőrzése (hiányzó elemek, létező regisztráció) 

• regisztráció megerősítő email küldése 

• megerősítés fogadása 

• regisztráció aktiválása 

Eredmény: 

• A regisztrációhoz szükséges adatok (felhasználói név, jelszó, név, szül idő, szül hely, anyja neve, tel szám, 

email cím) 

• Két osztály-jelölt: 

Regisztráció (Határ osztály) 
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6-6. ábra 

A felhasználó egy regisztrációs űrlap kitöltése után regisztrálhat a rendszerbe, így használhatja annak funkcióit, 

kiválaszthat kiadó lakást, rákereshet azokra. 

Bérlő (Entitás osztály) 

 
6-7. ábra 

A rendszer tárolja ezeket az adatokat. Albérletet kereső felhasználó a rendszer segítségével kiválaszthat közülük,  

szerződéskötéssel pedig eléri, hogy a rendszer kiveszi azokat a kiadó lakások adatbázisából. 

A rendszer minden használati esetét meg kell vizsgálni, célszerű a felhasználói felületeket is elemezni. A 

rendszer osztályokra bontását követően, meg kell vizsgálni, hogy milyen kapcsolatok alapján alkotják ezek az 

osztályok a rendszert. A rendszer felépítése a kapcsolatok segítségével a rendszer egy kezdeti architektúráját 

határozza meg. Ez az elemzési munka feladata. 

PÉLDA: ingatlanbérlés   : 
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6-8. ábra 

Az analízis során a rendszert együttműködő objektumok összességeként modellezzük. Az objektum tehát a 

rendszerben olyan szerepet játszik, amilyenre a rendszer feladatainak ellátásához szükség van. Ezen szerep 

betöltése a rajta kívül álló megfigyelő, illetve együttműködő számára az objektum viselkedésében, azaz 

valamiféle cselekvések, tevékenységek végrehajtásában nyilvánul meg. Az objektum  viselkedése  az általa 

végrehajtott tevékenységsorozatot jelenti,  a rendszer működése pedig az objektumok együttműködéseként 

valósul meg. 

3.3. 6.3.3 DINAMIKUS MODELL (tervmodell) 

Az elemzési modell feladatunkban -egyszerűségének köszönhetően- osztályokból, és azokra vonatkozó 

leírásokból áll, melyek leírják, hogy hogyan működnek együtt ezek az osztályok az egyes használati esetek 

megvalósítása érdekében. 

A dinamikus modell a rendszer vezérlési funkcióit, időbeliségét, viselkedését és állapotát rögzíti. 

KÖLCSÖNHATÁSDIAGRAMOK: Viselkedés szétosztása az osztályok között. 

Objektumokból és a közöttük lezajló üzenetváltásokból épülnek fel. Az interakció diagramok segítségével 

megadhatjuk, hogy adott körülmények között, egy összetett feladat megvalósítása érdekében az objektumok 

hogyan működnek együtt. A diagramok alapelemei a példaobjektumok, melyek „szerepeket” jelölnek, melyek 

konkrét objektumokkal helyettesíthetők az egyes feladatokban. A példaobjektumokat téglalappal jelöljük, 

melyben szerepel az objektum elnevezése. Az objektumok az együttműködést üzenetek küldésén, fogadásán 

keresztül, vagyis interakciókkal valósítják meg. Az üzenetet elnevezésével, zárójelek közé írt paramétereivel és 

visszatérési értékeivel adhatjuk meg. Az üzenetet a küldőtől a fogadó felé mutató nyíl jelöli. 

3.3.1. 6.3.3.1 SZEKVENCIA DIAGRAM 
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Az objektumok együttműködésének a formáját írják le egy adott funkció megvalósítása érdekében. Az 

üzeneteket műveletek valósítják meg, dolgozzák fel. Az egyes objektumok közötti üzenetváltásokat, és azok 

időbeli lefolyásának sorrendjét írja le. Vízszintes tengelyéhez a tevékenységek végrehajtásában részt vevő 

objektumok, függőleges tengelyéhez pedig az idő tartozik. (Szükség esetén a két tengely szerepe fölcserélhető). 

Egy szekvencia diagram elemei: 

Példaobjektumok  : Általában feladatokat jelölnek. 

Jele: téglalap 

 
6-9. ábra 

Példaobjektumok az osztálydiagramban szereplő osztályok vagy aktorok példányai. A VUML CASE 

szolgáltatásaként az osztályt, vagy az aktort listából választhatjuk. Az életvonalat automatikusan megrajzolja a 

szoftver. 

Életvonal  : az objektumok élettartamára utal. 

Jele: függőleges vonal, amelyeken üzenetek küldését és fogadását biztosító „dobozokat” helyezhetünk el. 

 
6-10. ábra 

Az egyes objektumok közötti  üzenet  váltások: Az objektumok az együttműködést üzenetek küldésével és 

fogadásával valósítják meg. Az objektumhoz érkező üzenet hatására az objektum valamilyen cselekvést hajt 

végre, annak megfelelően, hogy milyen felelősségeket (műveleteket, attribútumokat) rendeltünk hozzá. Ha egy 

objektum képes fogadni egy adott nevű üzenetet, akkor erre az üzenetre az üzenet neve által meghatározott 

metódus (method) végrehajtásával reagál. Az objektum viselkedésének pontos leírása (implementációja) 

metódusainak kódjában található. A metódusokra szokás operációnak is nevezni. Az üzenetek neve az osztály 

művelete, paraméterei az osztály attribútumai. 

Jele: üzenet irányát a küldőtől a fogadó felé mutató nyíl 
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6-11. ábra 

A kapcsolatok fajtáját is az ikonsorból választjuk, megrajzoljuk a kapcsolat irányának megfelelően a nyilat, és 

megadjuk a kapcsolat nevét, paramétereit. 

PÉLDA: ingatlanbérlés   : 

A lakáskeresés szekvencia diagramja: 

 
6-12. ábra 

A bérlő által meghatározott feladatok az osztályok műveletei között szerepelnek. A szekvencia diagram 

szemlélteti az osztályok közötti feladatok időbeni bekövetkezését. 
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6-13. ábra 

A szekvencia diagramban található üzenetek paramétereit megadva, a Visual UML CASE rendszer 

automatikusan felvette ezeket az attribútumokat a megfelelő osztályokba, ha azok még nem szerepeltek az 

attribútumok között. A szekvencia diagram és az osztály diagram teljes összhangban vannak a CASE 

szolgáltatásai alapján, mely természetes, mert ugyanazon rendszer modellezését támogatják más-más 

szempontból. 

3.3.2. 6.3.3.2 ÁLLAPOT DIAGRAM 

Az állapot diagram az időben lejátszódó változásokat passzív módon, a külső hatásokra bekövetkező reakciók, 

állapotváltozások alapján mutatja be. Az egyes állapotokhoz tevékenységeket rendelhetünk.  Az objektumok 

állapotát attribútumainak összességével, az objektumhoz közvetlen és közvetve kapcsolódó összes 

objektum állapotával, és adott időpontban fennálló kapcsolataival jellemezhetjük.  Az attribútumok  

értékei  az objektum élete során változhatnak, ezért a szoftverben szokásos módon változókkal jelenítjük meg 

azokat. Az állapot diagram az objektumok lehetséges állapotait és az azokat összekapcsoló eseményeket adja 

meg. Az eseményeket címkékkel jelöljük. A diagramon az állapotokat a csomópontokban helyezzük el, 

melyeket az események kapcsolnak össze. 

Egy állapotdiagram elemei: 

Állapotok  (ívelt oldalú téglalapok) 

 

Kezdőállapot  (teli körlap) 

 

Záró állapot  (céltábla) 

 

Események: 
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Leggyakrabban egy esemény célja, hogy egy adott tevékenység végrehajtása után az objektum egy másik 

állapotba lépjen. Az esemény lehet egyszerű és paraméteres üzenet. Az egyszerű és paraméteres üzenet 

információcserét, interakciót jelent. 

Szinkronizációs jelek: 

 

A vízszintes vastag vonalak azt jelölik, hogy a több ág összekapcsolódik. 

A diagramon először az állapotokat adjuk meg úgy, hogy az ikonsorból az állapotot választjuk, és megadjuk az 

állapot nevét. Ezután az eseményeket adjuk meg a nyíl ikon segítségével. Majd elhelyezzük a kezdő- és záró 

állapotot. 

PÉLDA: ingatlanbérlés   :  szemléltetésként először nézzünk meg két a rendszerhez tartozó használati eset 

állapot diagram részletét, majd a teljes rendszer állapot diagramját: 
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6-14. ábra 

Az állapot diagram mutatja, hogy miként hajtódik végre a keresési metódus. Ez ciklikusan kerül végrehajtásra 

addig, míg a visszatérő érték megfelelő, akkor megjeleníti az eredményt. 

Szerződéskötés állapotdiagramja: 



 IR fejlesztése CASE eszköz 

segítségével (tervezés) 
 

 14  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 
6-15. ábra 

A bérlő szempontjából elvégzendő feladatok összefoglaló állapotdiagramja: 
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6-16. ábra 

3.4. 6.3.4 FUNKCIONÁLIS MODELL 

3.4.1. 6.3.4.1 AKTIVITÁS DIAGRAMOK 

Az aktivitás diagramok segítségével a rendszerben megjelenő tevékenységek (pl. módszerek) végrehajtásának 

módja írható le, lépésről lépésre, olyan módon, mint egy folyamatábrán. Segítségével az időben lezajló 

változásokat aktív szempontból, a végrehajtandó tevékenységek és azok sorrendiségének meghatározásával 

adjuk meg. A végrehajtandó műveletek az ívelt téglalapokban szereplő aktivitások, tevékenységek, a rendszer 

működtetése során végrehajtandó feladatok, műveletek. 

Az aktivitások kétfélék lehetnek: 

• akciók  : ahol a művelet végrehajtása nem vesz időt igénybe, ezért nem is állítható meg. A funkció-hierarchia 

legalsó szintjén elhelyezkedő elemi műveletek un. atomi műveletek, további lépésekre nem bonthatók. Ilyen 

például egy objektum törlése, létrehozása, vagy egy paraméter beállítása vagy számítási műveletek elvégzése. 

• tevékenységek  : végrehajtásuk időt vesz igénybe, így akár félbe is szakíthatóak. Összetettek, további 

lépésekre bonthatók. Ezek a tevékenységek, aktivitások a diagram alapjai, melyek egy-egy osztály 

műveleteinek meghívását jelentik. 
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VUML igazán nem tesz köztük különbséget, mégis lehet következtetni, hogy elemi műveletről vagy 

tevékenységről van szó. A tevékenységekhez kapcsolhatók belépési pontok, kilépési akciók 

Az aktivitásdiagram alapelemei: 

• tevékenységek 

 

Az aktivitások a korábban elkészített diagramokban az aktorok és az osztályok műveleteiként, vagy azon belüli 

utasításokként jelennek meg (a forgatókönyvekben, felhasználói felületeken). 

• átmenet: 

 

A végrehajtandó tevékenységek időbeli sorrendjét átmenetekkel, hagyományos nyilakkal jelöljük. A nyíl hegye 

a tevékenység befejezése után az azt követő tevékenységre mutat. 

• szinkronizációs vonal  : 

 

A tevékenységeket nem csak egymás után, hanem egymással párhuzamosan is megadhatjuk, sőt 

szinkronizálhatjuk (több szálra bonthatjuk) azokat. A szálak nem feltétlenül párhuzamos cselekvést mutatnak, 

de logikailag függetlenek egymástól. A következő tevékenység minden ág befejezése után kerül sorra. 

• döntési pont  : 
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A tevékenységek közötti választást döntésszimbólummal, rombusszal ábrázoljuk, és megadjuk a rombuszba írva 

a döntés feltételét is. 

• kezdő és záró állapot  : 

 

A diagramon szerepel fekete körrel a kezdő, és kettős körrel a záró állapot, mely akkor következik be, ha nincs 

több végrehajtandó tevékenység, vagy ha az összetett tevékenység végét meghatározó aktivitás befejeződik és a 

többi tevékenység félbeszakad. 

Aktivitásdiagram elkészítése: 

Az aktivitás diagramot is helyi ikonsor segítségével rajzolhatjuk meg a VUML-ben. Először az aktivitásokat 

adjuk meg. Majd a sorrend megadása következik a nyilak elhelyezésével, és felvesszük a kezdő- és záró 

állapotot. Ahol fontos a tevékenységek párhuzamosságának hangsúlyozása szinkronizációs jelet helyezünk el 

(vastag vonal), a választási helyekre pedig döntésszimbólumot illesztünk, és megadjuk a rombuszba írva a 

döntés feltételét is. A diagramon csak a tevékenységek és azok időbeli sorrendje szerepel, az nem, hogy a 

tevékenységet ki hajtja végre, és azok milyen adatáramlást eredményeznek. 

A RUP módszertan USE CASE vezérelt, az aktivitás diagram a használati eset diagramhoz hasonlóan a 

rendszerben végbemenő funkciók leírását támogatja, a tevékenységekkel részletesebben foglalkozik, de nem 

szerepel benne, hogy ki vagy mi indikálja a műveletet.  Minden használati esethez tartozik legalább egy 

aktivitás diagram.  Támogatja egy használati eset formalizálását, megértését, részletezi azt. A forgatókönyvben 

meghatározott lépéseket az UML-ben tevékenységeknek, aktivitásoknak nevezzük. 

Egy use case-hez annyi aktivitási diagram készül, ahány alternatív lefutása (forgatókönyvek száma) van a 

használati esetnek. 

PÉLDA: ingatlanbérlés   : 

 

Forgatókönyv1: 

Űrlap megjelenítése a keresési feltételek megadásához 

Keresési feltételek tárolása 

Lekérdezés a Lakás_tulak_nyilvt_rsz-ből 

Lekérdezés eredményének megjelenítése 

Aktivitás diagram1: 
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6-17. ábra 

Forgatókönyv2: 

Űrlap megjelenítése a keresési feltételek megadásához 

Keresési feltételek tárolása 

Lekérdezés a Lakás_tulak_nyilvt_rsz-ből 

Van a feltételeknek megfelelő lakás? 

Ha igen, akkor 

Lekérdezés eredményének megjelenítése 

Ha nem, akkor 

Vissza a keresési űrlap betöltéséhez 

Aktivitás diagram2: 
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6-18. ábra 

PÉLDA: ingatlanbérlés   : 

Tervezési modell: 

A tervezési modellt az állapot diagram, a szekvencia diagram, illetve az aktivitás diagram és az osztálydiagram 

alkotja. A viselkedési diagramok elkészítése után az osztályok és az osztálydiagram vizsgálata ismételt módon 

szükségessé válik. Az esetleges hibákat kijavítjuk, vagy a módosításokat végrehajtjuk. Az előzőekben már szó 

volt róla, hogy a dinamikus modell elemei és az osztálydiagram közötti szinkronizációt a VUML CASE 

rendszer ellenőrzi, felhívja a tervező figyelmét az esetleg fellépő hiányosságokra, hibákra, és felajánlja a javítás 

lehetőségét. A szükséges korrekciókat végrehajtjuk. 

A rendszer viselkedése, működésének ismeretében pontosítjuk az osztályok közötti kapcsolatokat. 

Kompozíció  van a keresés és a regisztráció között például, mert nem lehetne kiválasztani, ha nem lenne 

regisztrált a felhasználó. 

Öröklődés(Generalizáció)  van a regisztráció adatai és abérlő osztály között, mert mikor a rendszer a 

regisztráció során megadott adatokat is felhasználja a bérlő adatainak tárolásához. 
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6-19. ábra 

Egy másik lehetséges megoldást az alábbi osztálydiagram mutat: 
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6-20. ábra 

A Visual UML segítséget ad a grafikonok elkészítésén túl a diagramok szinkronizálásában, biztosítva, hogy a 

rendszerben egységesek legyenek az elnevezések, egyértelművé téve, hogy egyetlen rendszer modelljét alkotják. 

4. 6.4 MEGVALÓSÍTÁSI MODELL 

IMPLEMENTÁCIÓS DIAGRAMOK a megvalósított rendszer egyes kódrészleteinek kapcsolatát, és e 

kódrészletek futásidejű elhelyezkedését írják le. A reserve engineering (A tervezés megfordítása) automatikusan 

hozza létre : a komponens és telepítési diagramot. 

KOMPONENS DIAGRAMOK: 
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A szoftver modulok közötti kapcsolatokat reprezentálják. A komponensek a szoftvermodulok fizikai kódját 

testesítik meg, melyek a csomagdiagramokban megjelenő csomagoknak felelnek meg. A komponensek közötti 

kommunikáció a megfelelő csomagok közötti függőségek alapján történik. 

PÉLDA: ingatlanbérlés   : 

Feladatunk mérete az áttekinthetőség, és a tanórákon való megoldás lehetősége miatt a rendszer egyetlen 

egységbe foglalható. 

 
6-21. ábra 

A rendszer működését biztosító szoftver elkészítésében is támogat a VUML. A terv generálása során az 

elkészített osztály diagram alapján: 

a projekt állományokat készíti el a VUML: 

 
6-22. ábra 

A rendszer Visual Basic projekt állománya: 

A_project.vbp: 

Class=bérlők; bérlők.Cls 

Class=Bérelt lakások; Bérelt lakások.Cls 

Class=Paraméterek megadása; Paraméterek megadása.Cls 

Class=Lakások kiválasztása; Lakások kiválasztása.Cls 

Class=Regisztráció; Regisztráció.Cls 

Class=Szerződés kötés; Szerződés kötés.Cls 

Type=Exe 

Name="Osztály diagram" 
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Title="Osztály diagram" 

Description="Osztály diagram" 

IconForm="" 

Startup="(None)" 

HelpFile="Osztály diagram.Hlp" 

ExeName32="" 

Command32="" 

HelpContextID="0" 

CompatibleMode="" 

CompatibleExe32="" 

MajorVer=0 

MinorVer=0 

RevisionVer=0 

AutoIncrementVer=0 

ServerSupportFiles=0 

Az osztályok közül kettőt mutatok be szemléltetésként. 

SZERZŐDÉSKÖTÉS.cls 

VERSION 1.0 CLASS 

BEGIN 

MultiUse = -1 ' True 

END 

Attribute VB_Name = "Szerződés kötés" 

Attribute VB_GlobalNameSpace = False 

Attribute VB_Creatable = True 

Attribute VB_PredeclaredId = False 

Attribute VB_Exposed = True 

' Class : Szerződés kötés 

' Generated by Visual UML 2.0 at 19:43:01 on 2010. november 27. 

' Class module: 'Szerződés kötés' has an Instancing type of: 'MultiUse' 

Private mvarSzerződés ID As Long 

Private Sub Ürlap küldése szerződéskötéshez() 

End Sub 
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Private Sub Kitöltött űrlap küldése() 

End Sub 

Private Property Get Szerződés ID() As Long 

' Generated by Visual UML 2.0 at 19:43:01 on 2010. november 27. 

Szerződés ID = mvarSzerződés ID 

End Property 

Private Property Let Szerződés ID(ByVal vData As Long) 

' Generated by Visual UML 2.0 at 19:43:01 on 2010. november 27. 

mvarSzerződés ID = vData 

End Property 

REGISZTRÁCIÓ.cls 

VERSION 1.0 CLASS 

BEGIN 

MultiUse = -1 ' True 

END 

Attribute VB_Name = "Regisztráció" 

Attribute VB_GlobalNameSpace = False 

Attribute VB_Creatable = True 

Attribute VB_PredeclaredId = False 

Attribute VB_Exposed = True 

' Class : Regisztráció 

' Generated by Visual UML 2.0 at 19:43:01 on 2010. november 27. 

' Class module: 'Regisztráció' has an Instancing type of: 'MultiUse' 

Private mvarFelhasználó név As String * 10 

Private mvarjelszó As String * 10 

Private mvarcím As String * 30 

Private mvaremail As String * 30 

Private mvarNév As String * 30 

Private mvarTelszám As Long 

Private Sub Adatok bekérése(Felh. név, Jelszó, cím, email, Név, Telszám) 

End Sub 

Private Sub Felhasználói név egyediségének vizsgálata() 
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End Sub 

Private Sub Adatok tárolása() 

End Sub 

Private Property Get Felhasználó név() As String 

' Generated by Visual UML 2.0 at 19:43:01 on 2010. november 27. 

Felhasználó név = mvarFelhasználó név 

End Property 

Private Property Let Felhasználó név(ByVal vData As String) 

' Generated by Visual UML 2.0 at 19:43:01 on 2010. november 27. 

mvarFelhasználó név = vData 

End Property 

Private Property Get jelszó() As String 

' Generated by Visual UML 2.0 at 19:43:01 on 2010. november 27. 

jelszó = mvarjelszó 

End Property 

Private Property Let jelszó(ByVal vData As String) 

' Generated by Visual UML 2.0 at 19:43:01 on 2010. november 27. 

mvarjelszó = vData 

End Property 

Private Property Get cím() As String 

' Generated by Visual UML 2.0 at 19:43:01 on 2010. november 27. 

cím = mvarcím 

End Property 

Private Property Let cím(ByVal vData As String) 

' Generated by Visual UML 2.0 at 19:43:01 on 2010. november 27. 

mvarcím = vData 

End Property 

Private Property Get email() As String 

' Generated by Visual UML 2.0 at 19:43:01 on 2010. november 27. 

email = mvaremail 

End Property 

Private Property Let email(ByVal vData As String) 
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' Generated by Visual UML 2.0 at 19:43:01 on 2010. november 27. 

mvaremail = vData 

End Property 

Private Property Get Név() As String 

' Generated by Visual UML 2.0 at 19:43:01 on 2010. november 27. 

Név = mvarNév 

End Property 

Private Property Let Név(ByVal vData As String) 

' Generated by Visual UML 2.0 at 19:43:01 on 2010. november 27. 

mvarNév = vData 

End Property 

Private Property Get Telszám() As Long 

' Generated by Visual UML 2.0 at 19:43:01 on 2010. november 27. 

Telszám = mvarTelszám 

End Property 

Private Property Let Telszám(ByVal vData As Long) 

' Generated by Visual UML 2.0 at 19:43:01 on 2010. november 27. 

mvarTelszám = vData 

End Property 

Az automatikusan generált programok csupán a szoftver vázát adják meg. Működő rendszer létrehozása még 

időt és programozási ismereteket kíván. 

4.1. 6.4.1 TELEPÍTÉSI DIAGRAMOK 

A működő rendszerünket alkotó szoftver és hardverkomponensek közötti fizikai kapcsolatot írják le. A feladat-

kiosztási diagramok csomópontjai a számítógépes rendszerünk fizikai erőforrásait reprezentálják. Egygépes 

környezetben elhanyagolható, ha rendszerünk elosztottá válik, egyre fontosabb szerep jut szoftverünk 

architektúrájának a fizikai architektúrára való optimális leképezésének. 

5. 6.5 ITERÁCIÓ 

A RUP legfőbb jellemzői az alábbiak: 

• Architektúra központú (a fejlesztés első fázisában a követelményeknek megfelelő, s a majdani változtatásokat 

jól tűrő architektúra létrehozása a legfőbb feladat), 

• Használati eset vezérelt (a fejlesztésben végig használati eseteket vesz alapul, azaz alapvető szempont, hogy a 

majdani felhasználók hogyan és mire fogják használni a kész szoftvert), 

• Iteratív és inkrementális (az előzőekben felsorolt munkafolyamatok egymás utáni iterációjára utal az 

iterativitás, míg a fejlesztés során egyre tagoltabbá és gazdagabbá váló szoftverre az inkrementális jelző utal). 

Emlékeztetőként: 
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6-23. ábra 

Az első iteráció végrehajtása után, a bemutatott lépések elvégzésének eredménye a működő rendszer első 

változatának (1. Inkrementum) elkészítése. Ezt tekinthetjük mintarendszernek, prototípusnak. A RUP 

módszertant követve ismételten végrehajtjuk az elemzés, tervezés megvalósítás szakaszainak ismétlésével, a 

részletes, a követelménymodellnek egyértelműen megfelelő információrendszer létrehozásáig. 

Ezen paradigma, a RUP módszertan és a VUML használatánál az osztályoknak kiemelkedő szerepük van ezért 

célszerű átgondolni az osztályokkal kapcsolatban a következőket. 

Az osztályok meghatározásának elvei: 

• Egy osztály a lehető legminimálisabb metódushalmazzal rendelkezzen 

• Egyszerű interfész a külvilág felé == minimális függőség az objektumok között 

• Apró, jól definiált feladatokat végrehajtó, sok, de egyszerű osztály 

• Nem akkor tökéletes egy osztály, ha már nem lehet mit hozzáadni, hanem akkor, ha már nincs mit elvenni 

• Többféle szinten valósul meg, de minden szint önmagában könnyen átlátható 

6. 6.6 Összefoglalás 

A fejezetben szemléltetésre a hallgatók által gyakorlaton elvégzett feladataikhoz tartozó diagramokat, diagram 

részleteket használtam. 

Az objektumorientált szemléletmódon alapuló RUP módszertan alkalmazásával vizsgáltuk az információs 

rendszerek létrehozásának folyamatát. Bízom benne, hogy az információrendszerek fejlesztésére létrejövő 

projektekben, a projekt csapatának eredményesen dolgozó tagjai lesznek. Többségük szakemberként (aki az 

információtechnológiához ért) lesz tagja egy ilyen csapatnak, néhányan Önök közül IT szakemberré is válhat. 

KÉRDÉSEK: 

1. Az elemzés szakaszában milyen modellt készítünk a rendszerfejlesztés folyamatában? 

2. Milyen szempontok szerint vizsgáljuk a rendszert a tervezés szakaszában? Az egyes szempontokhoz milyen 

modellek tartoznak? 

3. Mi a feladata és hogyan épül fel a Visual UML-ben egy osztály diagram? 

4. Mi a feladata és hogyan épül fel a Visual UML-ben egy aktivitás diagram? 

5. Mi a feladata és hogyan épül fel a Visual UML-ben egy szekvencia diagram? 
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6. Mi a feladata és hogyan épül fel a Visual UML-ben egy állapot diagram? 

7. Mit nevezünk project fájlnak, hogyan hozható az létre a VUML-lel? 

8. Milyen megvalósítási diagramok készíthetők a VUML-ben? 

FELADAT: 

Készítse el egy tetszőlegesen választott rendszer modelljeit VUML segítségével. 

Mutassa be, hogy az információrendszer hogyan valósítja meg a célját, alcéljait. Írja le az egyes diagramok 

feladatát, és azt hogy hogyan oldják meg ezt a funkciót. A diagramok minden egyes eleméhez készítsen 

szöveges leírást. 

Tekintse kiindulópontnak a követelmény modell használati eset diagramját! 

Készítse el a rendszer 

• osztály diagramját! 

Az információrendszert felépítő objektumokat és a közöttük levő statikus kapcsolatokat írja le! Hogyan 

kapcsolódnak egymáshoz ezek az osztályok? 

• szekvencia diagramjait! 

A szekvencia diagramok tükrözzék a rendszerében végbemenő folyamatokat! Ügyeljen az üzenetek 

paramétereinek megadására! 

• állapot diagramjait 

Vizsgálja meg, hogy az objektumok az üzenetek hatására milyen állapotba kerülnek! 

• aktivitás diagramjait! 

Hogyan működik a rendszer? 

Ügyeljen arra, hogy ezek a diagramok a rendszerterv részei, és így összefüggnek a használati eset- és osztály 

diagrammal. 

Írja le, hogyan szemléltetik ezek a diagramok a rendszerben végbemenő folyamatokat! 

• Generáljon UML projektet az elkészített rendszertervéhez! 

Mellékelje a rendszer Visual Basic nyelvű projekt fájlt és az osztályok kódjait. 

Elemezze, hogy a reserve engineering funkció milyen implementációs diagramok készítését támogatja. Készítse 

is el ezeket! 

Publikálja a használati eset és az osztálydiagramokat. 

Vizsgálja meg az elkészített dokumentumokat, írja le egy dokumentumban, hogy az iteráció során milyen 

változtatásokat kellene végrehajtani. Módosítsa a használati eset diagram alapján a további diagramokat, az 

elemzésnek megfelelően. 
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