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Valamelyik minisztérium levéltárában talán még most is megvan a tordai tanács követ-
kező furfangos felirata: - Tekintve az öl hosszúságát és a méter rövidségét, méltóztassék a 
nagyméltóságú kormánynak megengedni, hogy Torda városa addig  kizárólag a régi mér-
tékeket használhassa, míg az újba belejön, mert különben a célirányos újításból is nagy ve-
szedelmek leendenek. 

De hát nem lett semmi veszedelem sem, alig félszáz év alatt egészen jól beleszoktunk 
a mételyrendszerbe. Igaz hogy mifelénk a tanyákon még most is sukokban és collokban 
mérnek, és szó köztünk maradjon – magam se vagyok mindig biztos benne, hogy a méter 
családfáján merre van a felfelé és merre a lefelé. Ezt a jubiláris emlékezést is így írtam meg, 
hogy vannak némi kétségeim afelől, a grammnak a dekagramm-e a kisöccse, vagy a deci-
gramm. De tapasztalataim szerint az is a dolog rendje, hogy akik jubilálnak, azok soha se 
legyenek egészen tisztában a jubilálttal.”  

Móra Ferenc életével kapcsolatban is jubilálhatunk ez évben. 135 éve született, 1879. jú-
lius 19-én és 80 éve halt meg, 1934. február 8-án. Szegény család gyermekeként  nehéz kö-
rülmények között tanulhatott. Földrajz-természettan tanári diplomát szerzett, de nagyon ke-
vés ideig tanított. Újságíróként több lapnak volt munkatársa, pl. a szegedi Naplónak, amely-
nek főszerkesztője is volt. Régészetre is szakosodott, 1917-től az Alföldi Múzeum igazgatója 
volt. Mint muzeológus, számos régészeti ásatáson vett részt, s a szeged környéki őskori tele-
pülések feltárása során előkerült leletekről ismertetéseket is közölt. Móra Ferencet a gyerme-
kek mese és gyermekregény (Mindenki Jánoskája, Csilicsali Csalavári Csalavér, Kincskereső 
Kisködmön) íróként ismerik, de irodalmi munkássága során verseket, elbeszéléseket, regé-
nyeket (Aranykoporsó, Ének a búzamezőkről, Hannibál föltámasztása) is írt.  

 

Forrásanyag: 
Veszprémi T., Általános Kémia, Akadémia Kiadó, 2008. 

Máthé Enikő 

 

tudod-e?
 

Az UML nyelv 

I. rész 

Az objektumorientált szoftverfejlesztés 

A számítógépek megjelenésével egy teljesen új gyártási vonal jelent meg és terjedt el: 
a programok, alkalmazások fejlesztése. Nagyon korai időszakban a rendszerszervezői 
munka célja az volt, hogy minél pontosabban meghatározza a programozó számára az 
előállítandó outputokat, melyek döntően papír-outputok voltak, és tablóknak nevezték 
azokat. A rendszerszervezés úgy jellemezhető, mint outputorientált rendszertervezés. A 
munka mindig úgy indult, hogy minél pontosabban sikerüljön meghatározni a felhasz-
náló által igényelt outputokat (tablókat), ezt követően az outputok előállításához szük-
séges algoritmusokat, valamint az algoritmusok adatigényét. Ezen a ponton kétfelé vált 
a szervezési munka; el kellett dönteni, hogy az algoritmusok adatigényét milyen arány-
ban elégítjük ki huzamosabban tárolt – törzs jellegű – adatokból, illetve esetenként kife-



10 2013-2014/6 

 

 

 

jezetten az adott feldolgozáshoz bevitt adatokból. Fontos jellemzője ennek a korszak-
nak, hogy a feldolgozásnak van központi szerepe. Minden további rendszerösszetevőt e 
köré kellett csoportosítani. A feldolgozások miatt kellett az általuk szolgáltatandó out-
putokból kiindulni, majd a szintén általuk igényelt adatokkal foglalkozni. Az adatok még 
csak mint a feldolgozás eszközei jelentek meg. Az algoritmikus program kódja a prog-
ram végrehajtásakor passzív adatrészből és az ezen dolgozó (aktív) algoritmus részből 
áll. Az adatok között kiemelt szerepük van az input és az output adatoknak. Már az első 
algoritmusokat is tervezni kellett. S az idő folyamán a tervezésre egyre nagyobb és na-
gyobb hangsúlyt fektettek. Ma, a viszonylag nagy alkalmazások korában el sem lehet 
képzelni az alkalmazásfejlesztést tervezés nélkül. Már nem a programozás kapta meg a 
főszerepet, hanem a rendszerfejlesztés alapvető elemei, az analízis, tervezés, kódolás és 
tesztelés hármas. Egy alkalmazás fejlesztése azonban itt sem zárult le, hanem következik 
a karbantartás fázis, amely alatt a rendszer hibáinak javítását, valamint a rendszer bőví-
tését értjük. Az objektumorientált paradigmába tökéletesen beleillenek ezek a lépések: 

a.) Elemzés 
Az elemzés célja az elsődleges elvonatkoztatások megállapítása (osztályok, objektu-

mok meghatározása). Már a rendszerelemző megtalálja a rendszer lényegi objektumait, 
és felépít egy objektum-modellt, amely tartalmazza a valós világból kiragadott objektu-
mokat és azok kapcsolatait, működésüknek leírásait. A rendszerelemző szorosan 
együttműködik a megrendelővel, hisz az ő problémáira keres megoldást. Ez a modell 
azt írja le, hogy mit kell csinálni, nem törődik azzal, hogyan kell megvalósítani, a modell 
nem tartalmaz implementációra vonatkozó elemeket. Az osztályokat és a közöttük lévő 
kapcsolatokat osztálydiagram segítségével ábrázoljuk. A használati esetet megvalósító 
osztályok közötti együttműködést szintén leírjuk. Az elemzés során csak az elvi objektu-
mokat modellezzük (amely a feladat értelmezési tartományához tartozik), és nem a tech-
nikai objektumokat (dialógusablakok, adatbázisok, konkurencia, kommunikáció stb.). 

b.) Tervezés 
A tervezés alatt az elemzés eredményeit fejlesztjük. Az analízis során létrejött objek-

tum-modellt részletezzük úgy, hogy figyelembe vesszük az adott hardver és szoftver 
konfigurációt. Új osztályok kerülnek be, amelyek a felhasználói felületet, az adatbáziso-
kat, kommunikációs elemeket kezelik. A doménium-osztályok mellé így a technikai 
részleteket megvalósító osztályokat is leírjuk. Megadjuk a konkrét adatstruktúrákat, al-
goritmusokat. Ezt az ábrázolást könnyen át lehet vinni programozható ábrázolássá. A 
tervezési szakasz visszanyúlhat az analízis szakaszába, ha valamilyen ellentmondásra 
vagy hiányosságra bukkantunk. 

c.) Kódolás és tesztelés 
A programozás alatt a tervezés során körülhatárolt osztályokat, objektumokat objek-

tumorientált programozási nyelv segítségével átírjuk. Ezt a folyamatot jelentősen befolyá-
solja a választott programozási (implementálási) nyelv (pl. ha a cél-nyelv nem engedi meg 
a többszörös öröklést, akkor a többszörös öröklést tartalmazó tervezést nehezebb átírni). 
Egy jó terv alapján a kódolás egy gyakorlott programozónak rutinfeladat. Minél több, már 
kész osztályt ajánlatos felhasználni, mert így jobban tudunk a lényegre koncentrálni, és a 
hibalehetőségek is kicsik. Így munkánk nagy része csak válogatásból és összerakásból áll. 
A tesztelést célszerű minden egyes kész programelemre elvégezni. Először elemi objek-
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tumokra, majd egyre nagyobb objektumokra, programrészekre, végül a teljes rendszerre 
végezzük el a tesztelést, külön megvizsgálva az együttműködést is. 

Az objektumorientált progra-
mozásból fejlődött ki az objektum-
orientált fejlesztési módszertan. Az 
OMT (Object Modelling Technique) 
módszertan a rendszert három kü-
lönböző nézőpontból felvett, össze-
függő modellel szemlélteti. 

Az objektum-modell a rendszer-
ben szereplő objektumokat írja le, 
attribútumaikat, műveleteiket és 
más objektumokkal való kapcsola-
taikat. Az objektum-modellbe mint 
vázba épül bele a dinamikus és a 
funkcionális modell. Az objektum-
modell szerkesztésének az a célja, 
hogy a valós életből olyan fogalmakat ragadjunk meg, amelyek fontosak az alkalmazás 
szemszögéből. Műszaki probléma modellezésekor jó, ha az objektum-modell mérnöki 
kifejezéseket tartalmaz, egy üzleti probléma modellezésekor pedig az, ha az üzleti élet-
ből vett fogalmak szerepelnek benne. Az objektum-modellt grafikus objektumosztályo-
kat tartalmazó diagramok ábrázolják. Közös szerkezetük és viselkedésük szerint osztá-
lyok hierarchiába szervezhetők, és kapcsolatba hozhatók más osztályokkal. Az osztályok 
az egyedek attribútumait definiálják, illetve általuk végezhető műveleteket. 

A dinamikus modell a rendszernek az idővel és a műveletek sorrendiségével kapcsola-
tos oldalát írja le, azaz a változással járó eseményeket, események sorozatát, az esemé-
nyek és állapotok elrendezését. A dinamikus modell a vezérlést rögzíti, a műveletek sor-
rendjét írja le tekintet nélkül arra, hogy azok mit tesznek, mit befolyásolnak, és hogyan 
valósulnak meg. A dinamikus modellt (grafikusan) az állapotdiagram ábrázolja. Az álla-
potdiagramok az egy-egy osztály objektumainak körében megengedett állapotokból és 
eseménysorozatokból állnak. Az állapotdiagram tevékenységei a funkcionális modell 
függvényeinek felelnek meg, eseményei pedig megegyeznek az objektum-modellben 
szereplő osztályok műveleteivel. 

A funkcionális modell a rendszer adatainak átalakulását öleli fel: a függvényeket, a meg-
feleltetéseket, a kényszerfeltételeket és a funkcionális összefüggéseket. A funkcionális 
modell azt írja le, hogy mit tesz a rendszer, azt nem, hogy hogyan és mikor. A funkcio-
nális modellt az adatfolyam-diagram ábrázolja. Ez az értékek közötti összefüggéseket, a 
kimeneti adatoknak a bemeneti adatokból való kiszámítását és a funkciókat tartalmazza, 
de arra nem terjed ki, hogy ezek mikor hajtódnak végre, illetve mindig végrehajtódnak-
e. A funkciók a dinamikus modellben tevékenységként jelennek meg, az objektum-
modellben pedig, mint az objektumokon végzett műveletek. Az OMT módszertan a 
szoftverek teljes életciklusát felöleli. 

Az OMT módszerek mellett a ’90-es évek elején még számos más módszer is elter-
jedt, és ezek üzleti versengésbe kezdtek. Természetesen ezeket a módszereket támogató 
cégek mindegyike azt szerette volna, ha az ő specifikációja lesz az egységesen elfoga-
dott. 

 
– Objektumorientált szoftverfejlesztés – 
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1994-ben elkezdődött a különböző módszerek egységesítése. Az egységesítés célja 
az volt, hogy véget vessen a módszerek háborújának (method-war), azaz egy olyan model-
lező nyelv kidolgozása, amely egyesíti az addigi módszerek előnyeit. Így született meg az 
UML (Unified Modeling Language). Ez a nyelv jelölésorientált, mert alapfokon minden ob-
jektumorientált módszer fogalomrendszere megegyezett, a különbségek a jelölési mó-
dokból adódtak.  

Módszertani szempontból ajánlatos betartani az eb-
ben a könyvben közölt útvonalat, receptet. 

Az UML nyelv elemei a nézetek és a diagramok. A né-
zetek diagramokat tartalmaznak. 

 

Történeti áttekintés 

Az objektumorientált programozás az 1980-as évek végén kezdett elterjedni. Ekkor 
jelentek meg az első objektumorientált elemzésről és tervezésről szóló könyvek. 

Az 1990-es évek elején már az összes kulcsfontosságú objektumorientált elemzés és 
tervezés témájú könyv megjelent, mindegyikben más metódus lévén a tárgy, és minden 
metódushoz a szerző által kidolgozott és csak szűk körben használt jelölés volt felhasz-
nálva. Az 1990-es évek közepén kezdődtek az első viták az egységesítésről. Először az 
OMG egy csapata próbált egységesítéssel foglalkozni, de mindössze egy nyílt tiltakozó 
levélre tettek szert, melyet az összes elismert tervező aláírt. Később Grady Booch pró-
bálkozott egy nemhivatalos, „reggeli kávé” típusú megközelítéssel, de eredménytelenül. 

1994-ben Jim Rumbaugh egyesítette erőit Booch-kal, a Rational Software keretében. 
Az 1995-ös OOPSLA konferencián bemutatták a 0.8-as Unified Method dokumentációt. 
Ugyanekkor bejelentették, hogy a Rational Software megvásárolta az Objectory céget, és így 
Ivar Jacobson is a csapatba került. 

1996 folyamán Booch, Rumbaugh és Jacobson, akik most már a „the three amigos” 
néven voltak ismertek, keményen dolgoztak a most már UML-nek nevezett közös me-
tódusukon. Az OMG egy újabb csapatot állított össze Mary Loomis és Jim Odell veze-
tésével. 

1997 januárjában több szervezet benyújtotta javaslatait a standarddal kapcsolatban. 
Köztük a Rational cég is benyújtotta az 1.0-ás UML dokumentációját. 

Az 1999 júniusában kiadott 1.3-as UML-nek már része az Object Content Language 
(OCL), amely a megszorítások formális megadását teszi lehetővé. 

Jelenleg egy állandóan bővített és átdolgozott UML standarddal rendelkezünk, 
amely széleskörű támogatottságnak örvend. 

Az UML célja 

Az ember vizuális lény – egy kép ezer szóval felér. Évszázadok óta már ábrákat 
használunk a komplex összefüggések szemléltetésére. Ennek következtében fejlődtek ki 
a különböző grafikus jelölésrendszerek. Mivel a könnyebb érthetőségnek elengedhetet-
len feltétele az egységes jelölésrendszer, mindig standardokat próbáltunk létrehozni és 
széles körben elfogadtatni. Ilyen az UML is. 

Az UML egy nyelv. Mint minden nyelv, rendelkezik egy jól meghatározott szintakti-
kával és szemantikával. A szintaktika a tulajdonképpeni jelölés, megadja a modellben 
felhasználható grafikus elemeket. Természetesen megadja minden grafikus elemnek a 
jelentését is, de a szemantika része az is, hogy az elemeket értelmesen kombinálni lehet. 

 
– Az UML nyelv – 
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A fejlesztés egyik legnagyobb kihívása, hogy azt a rendszert készítsük el, amelyre a fel-
használónak (kliensnek, megrendelőnek) szüksége van. Ez azért olyan nehéz, mert mi a 
saját szakzsargonunkkal kommunikálunk a felhasználóval, de neki is megvan a saját szak-
zsargonja, ő azt használja. Csakhogy az egy másik szakma! Ezért a jó kommunikáció eléré-
se a felhasználó világának megértésével együtt a jó szoftver fejlesztésének a kulcsa. 

A fejlesztőcsapatok gyakran változnak, ezért szükségessé válik egy folyamatban lévő 
projekt gyors megértése. A grafikus ábrák óriási segítséget jelenthetnek ennek elérésé-
ben. Egy pillanat alatt fel lehet mérni, hogy egy rendszerben milyen absztrakciók, entitá-
sok léteznek, és ezek hogyan működnek együtt. 

Összefoglalva, az UML elsődleges céljai: 

 Olyan felhasználásra kész, kifejező, vizuális modellező nyelvet adni a fejlesztő és 
a felhasználó kezébe, amelynek segítségével értelmes és hasznos modelleket fej-
leszthetnek ki. 

 Implementációtól és fejlesztési folyamattól független jelölésrendszert létrehozni. 

 Lehetővé tenni a különböző szintű absztrakciókat. 

 A legjobb jelölésrendszereket összefogni, és lehetőleg minden grafikus jelölés-
rendszert egy egységessel kiváltani. 

 

Nézetek 

Az ember – vizuális lényként – számos olyan eszközt vesz igénybe a programalko-
tás, alkalmazásfejlesztés során, amelyekkel a megoldást szemléltetni tudja. Egy ilyen 
szemléltető módszer a nézetek használata. 

A nézet a modellezett rendszer bizonyos aspektusait mutatja. A nézet egy olyan el-
vonatkoztatás, amely több diagramot és a teljes rendszer kivetítését tartalmazza. Gya-
korlatilag lehetetlen az egész rendszert egyetlen nézettel leírni. A rendszert több oldalról 
is megközelíthetjük: funkcionális (statikus struktúra illetve dinamikus), nem-funkcionális 
(időzítés, megbízhatóság stb.), szervezési (munkaszervezés). 

 
– Nézetek, a modellalkotás nézetrendszere – 

a.) Használati eset nézet (felhasználói nézet) 
Leírja a funkcionalitásokat, amelyeket a rendszer a külső aktoroknak (külső szemé-

lyek, felhasználók, más rendszerek, más számítógépek, más objektumok) szolgáltat, 
használati eset diagramok (use case diagram, UCD) segítségével. Arra a kérdésre keressük 
a választ, hogy a rendszer szolgáltatásival szemben támasztott követelmények teljesül-
nek-e. A rendszerelemzők használják. 
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b.) Logikai nézet (szerkezeti, statikus szempont) 
Leírja, hogy a rendszer hogyan szolgáltatja az igényelt funkcionalitást – milyen alko-

tóelemekből tevődik össze. Főleg a tervezők és a fejlesztők használják. Megadja az ele-
mek közötti statikus, szerkezeti kapcsolatokat osztály- és objektumdiagramok segítségével. 

c.) Konkurencia nézet (dinamikus szempont) 
A rendszert folyamatokra és az ezeket végrehajtó processzorokra osztjuk. Ennek a 

segítségével modellezhetjük az erőforrás optimális elosztását, a párhuzamos végrehajtást 
stb. Mivel a konkurens végrehajtás (szálak) időzítést és szinkronizálást is igényel, ez a 
nézet kell ezeket a feladatokat is modellezze. Az is érdekes, hogy az egységek milyen ál-
lapotokat vesznek fel a működés során, milyen események hatására változik az állapo-
tuk, időben hogyan játszódnak le közöttük az üzenetek stb. A dinamikus viselkedést ál-
lapot, szekvencia, kollaborációs és aktivitásdiagramok segítségével írhatjuk le. 

d.) Komponens nézet (implementációs szempont) 
Az implementációs modulokat és a közöttük lévő függőségeket ábrázolja. Főleg a 

fejlesztők használják, és komponens diagramokat tartalmaz. 

e.) Telepítési nézet (környezeti szempont) 
A telepítendő rendszer elhelyezkedését mutatja. Azt vizsgáljuk, hogy a rendszer mi-

lyen szoftver és hardver erőforrásokat igényel. Például a számítógép-hálózat csomó-
pontjai, közöttük lévő kapcsolatok. Telepítési diagramokat tartalmaz. 

Objektumok sztereotípusai 

Az osztályokat, objektumokat kategóriákba szoktuk csoportosítani. Így objektum 
sztereotípusokról beszélhetünk. A kategóriák között nem húzható mindig éles határ, ez a 
csoportosítás mégis jó az osztályozás, a keresés szempontjából. Minden sztereotípusra 
bizonyos szabályok is vonatkoznak. 

a.) Aktorok 
Az aktor valaki vagy valami, aki a rendszerrel kapcsolatba kerül, interakciót valósít 

meg a rendszerrel. Ez azt jelenti, hogy üzeneteket küld és kap, azaz információk áram-
lanak az aktor és a rendszer között. Az aktor osztályként jelenik meg, és nem objektum-
ként; nem a rendszer egy bizonyos konkrét felhasználóját jelenti, hanem ennek a fel-
használónak a szerepét. Egy adott fizikai személy (objektum) több aktor is lehet, a sze-
repétől függően. Egy adott aktort a nevével azonosítunk, és a név az aktor szerepére 
kell utaljon, nem egy fizikai objektumra. 

Az aktor a rendszerrel üzenetek segítségével kommunikál. Ez a típusú kommuniká-
ció jellemző az objektumorientált rendszerekre, noha formálisan ez nincs megadva. Egy 
folyamatot mindig az aktor kell kezdeményezzen egy üzeneten keresztül. Ezt máskép-
pen stimulusnak nevezik. A működés folyamán a rendszer üzeneteket cserélhet egy vagy 
több aktorral, a kimeneti üzenetek nem feltétlenül ahhoz az aktorhoz kell visszatérje-
nek, aki a folyamatot kezdeményezte. 

Az aktorokat a következőképpen csoportosíthatjuk: 
Az elsődleges aktorok a rendszer főbb funkcióiban vesznek részt. A megrendelő 

szemszögéből ez a fontosabb aktor. A másodlagos aktorok a rendszer „háttérfunkciói-
ban” vesznek részt, mint a rendszer karbantartása, adatbázisok kezelése, kommunikáció, 
mentés, más adminisztrációs feladatok elvégzése. Mindkét típusú aktort modellezni kell, 
hogy megbizonyosodjunk, hogy a rendszer funkcionalitásait teljesen leírtuk, azonban az 
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első modellnél gyakran csak az elsődleges aktorok jelennek meg. Más értelemben be-
szélhetünk aktív aktorokról, akik kezdeményezhetnek és passzív aktorokról, akik nem kez-
deményeznek folyamatot, de részt vesznek bennük. 

Az aktorokat azonosítani kell. Az aktorok azonosításán azon egyedek meghatározását 
értjük, akik kapcsolatba kerülnek a rendszerrel: 

 Ki fogja a rendszer fő funkcióit használni? (elsődleges aktorok) 

 Ki fogja karbantartani, adminisztrálni és működtetni a rendszert? (másodlagos 
aktorok) 

 Milyen hardver eszközöket kell kezeljen a rendszer? 

 Milyen más rendszerekkel működik együtt a modellezett rendszer? A más rend-
szerek alatt mind más hardverelemeket, számítógépre épülő rendszereket, mind 
ugyanazon gépen futó szoftvert értünk. 

 Ki fogja a rendszer által előállított kimeneti eredményeket használni? 

 
Amikor a rendszer felhasználóiról beszélünk, nem csupán azokat a felhasználókat 

értjük, akik a számítógép képernyője előtt ülnek, hanem azokat is, akik közvetlenül vagy 
közvetett módon kapcsolatba lépnek a rendszerrel, és használják a rendszer által nyúj-
tott szolgáltatásokat. 

A különböző típusú aktorok meghatározásánál fontos támpont azon személyek megha-
tározása, akik a már létező rendszerekben szerepet kapnak. Ugyanazon személy több sze-
repben is kapcsolatba léphet a rendszerrel, mindegyiknek különböző aktor felel meg. 

A követelmények jobb megértése érdekében az aktoroknak megfeleltethetünk konk-
rét objektumokat, ez hozzájárul az aktor feladatának azonosításához. 

Az UML aktorai olyan osztályok, 
amelyek <<actor>> sablonra épülnek, az 
osztály neve pedig az aktor feladatát tük-
rözi. Egy adott aktor rendelkezhet jel-
lemzőkkel és viselkedéssel (metódusok), 
valamint dokumentációval. A sablon 
olyan kiterjesztési mechanizmus, amely 
lehetővé teszi, hogy egy már létező elem-
re építve új elemet hozzunk létre. Az 
aktorokat az UML „pálcikaemberként” áb-
rázolja, illetve olyan osztályként, amely az 
<<actor>> sablonra épül. 

Mivel az aktorok osztályokként jelennek meg, hasonló kapcsolatban állhatnak, mint az 
osztályok. A diagramokban azonban csak az öröklődést használjuk: Az öröklődést hasonló-
an jelezzük, mint az osztályoknál: egy szakasz, amely az ős-
osztály oldalán üres háromszögben végződik. Az általánosí-
tás során a származtatott aktorok öröklik az ős minden tu-
lajdonságát, és újakat tehetnek hozzá. 

b.) Egyed objektumok 
Ezek az objektumok alkotják a rendszer lényegi részét. 

Az egyed objektum egy valós világbeli személy, dolog, hely, 
fogalom vagy esemény. Általában perszisztens objektumok. 

 
– <<actor>> Aktor – 

 
– <<entity>> Egyed – 
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c.) Interfész objektum 
Az interfész objektum teremti meg a kapcsolatot 

a külvilággal. Az aktor interfész objektumokon 
keresztül kommunikál a rendszerrel, vezérli a 
programot, megtekinti a rendszer egyed objektu-
mait stb. Mindig az interfész objektum ismeri az 
egyed objektumot, sosem fordítva. 

A logikailag összetartozó funkciók interfész 
osztályokba való tömörítése a rendszer átlátható-
ságát, karbantarthatóságát növeli. 

d.) Riport objektum 
Nyomtatott vagy elektronikus listákat, doku-

mentumokat, leveleket, jelentéseket készítő ob-
jektum. 

e.) Kontroll objektum 
Az alkalmazás objektum. Vezérlést, számo-

lást végrehajtó objektum. 

Diagramok 

Az UML diagramokkal ábrázolja az osztá-
lyokat, objektumokat és a kapcsolatokat. A di-
agramok elemei az aktorok, nyilak, téglalapok, el-
lipszisek, megjegyzések, dokumentumok stb. 

a.) Használati eset diagram, forgatókönyv (Use Case UC, scenario) 
Megmutatja, hogy a rendszer milyen külső felhasználókkal, entitásokkal, aktorokkal 

van kapcsolatban, és hogyan. A forgatókönyv a használati eset egy konkrét példánya. 
A használati eset UML értelmezés szerint egy olyan, rendszer által végrehajtott tevé-

kenységsorozat, amely eredménye az aktor számára észlelhető. A tevékenységek ma-
gukba foglalhatják a kommunikációt más aktorokkal, belső feldolgozásokat és számítá-
sokat. 

Az UC-t mindig az aktor kezdeményezi, közvetlen vagy közvetett módon, az UC 
egy eredményt, értéket szolgáltat az aktornak. Ennek az eredménynek nem feltétlenül 
kell „feltűnőnek” lennie, csak észlelhetőnek. Egy UC teljes leírás kell, hogy legyen. 
Gyakran előforduló hiba, hogy az UC-t több kis UC-re bontják, amelyek a programozá-
si nyelvekhez hasonlóan olyan funkciókat implementálnak, amelyek egymást használják. 
Egy UC nem teljes addig, amíg a végeredményt meg nem kaptuk, még akkor sem, ha 
közben kommunikáció is történik (pl. dialógus doboz). Az UC-k és az aktorok közötti 
kapcsolat asszociációk segítségével történik. Ezek az asszociációk mutatják, hogy melyik 
aktor melyik UC-vel kommunikál, beleértve azt az aktort is, amely az UC-t kezdemé-
nyezi. Az asszociáció normális esetben egy-egy típusú reláció, irány nélkül. Ez azt jelenti, 
hogy az aktor kommunikálhat a megfelelő UC példánnyal, és ez a kommunikáció két-
irányú. 

Az UC megnevezése általában az elvégzendő tevékenység alapján történik. Az UC 
elvont fogalom, egy osztály. A funkcionalitást egészében írja le, ideértve a lehetséges al-
ternatívákat, hibákat és kivételeket, amelyek a végrehajtás alatt megjelenhetnek. Az UC 

 
– <<interface>> Interfész – 

 
– <<report>> Riport objektum – 

 

 
– <<controll>> Kontroll objektum – 
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példányát (instance) scenario-nak (SC) nevezik, és a rendszer egy aktuális végrehajtási 
ágát ábrázolja. 

Az UC-ket az aktorok előzetes meghatározása után keressük (a természetes nyelv-
ben az igék azonosítják). Minden azonosított aktorra a következő típusú kérdésekkel 
keressük: 

 A rendszer milyen szolgáltatásait veszi az adott aktor igénybe? Mire van az adott 
aktornak szüksége? 

 Az aktor milyen típusú adat-átalakítást végez? (olvas, létrehoz, módosít, tárol, 
megszüntet) 

 Milyen, rendszerben fellépő eseményről kell az aktort értesíteni? Milyen esemé-
nyekről kell az aktor a rendszert értesítse? A funkcionalitás szempontjából mit 
jelentenek ezek az események? 

 Az aktor (felhasználó) milyen feladatait egyszerűsíti az új rendszer? 
 

Az eddigi kérdések a már azonosított aktorokra vonatkoznak. Léteznek olyan esetek 
is, ahol könnyebb először az UC-t meghatározni, azután a megfelelő aktorokat: 

 Milyen ki- és bemenetet igényel a rendszer? Honnan és hova áramlik az infor-
máció? 

 Milyen nagyobb problémák vannak (lesznek) a rendszer implementálását tekintve? 
 

Mivel minden UC legalább egy aktorral kapcsolatban van, minden UC-nek kell ta-
lálni legalább egy aktort. 

Az UML-ben az UC-t ellipszissel jelöljük, az UC nevét az ellipszis alá írjuk.  
Az UC-k között három típusú kapcsolat áll fenn: kibővítés (extends), használat (uses, 

imports) és csoportosítás (grouping). 
Az extends kapcsolat egyfajta öröklődés, abban az értelemben, hogy egy UC magában 

foglalja a kiterjesztett UC bizonyos elemeit. Nem szükséges, hogy a teljes viselkedést 
magában foglalja; eldönthetjük, hogy melyek azok a részek, amelyeket újra fel akarunk 
használni. Két UC közötti extends kapcsolat általánosításként (szakasz, a végén üres három-
szög) jelenik meg, és az <<extends>> sablonra épül. 

Ha több UC is ugyanolyan viselkedéssel rendelkezik, ezt modellezhetjük egy olyan 
UC segítségével, amely tartalmazza a közös elemeket. A uses kapcsolat esetén a teljes ős 
UC-t fel kell használni. Két UC közötti uses kapcsolat általánosításként (szakasz, a végén 
üres háromszög) jelenik meg és <<uses>> vagy <<imports>> sablonra épül (a kettő között 
semmi különbség sincs, csak az újabb UML verzióban a uses-t átnevezték imports-nak). 

Ha több UC hasonló funkcionalitással rendelkezik, ezeket csoportosíthatjuk. Az UML 
ezt csomagnak (package) nevezi. Egy ilyen csomag több elemet tartalmazhat, ikonná zsu-
gorítható, illetve kinyitható. Nincs külön szemantikai értelme. 

Az UC-ket általában szöveges módon adjuk meg. Ez egyszerű és konzisztens leírás 
kell hogy legyen arról, ahogy aktorok és az UC kapcsolatba lépnek. 

Mivel egy UC teljes kell, hogy legyen, meg kell bizonyosodjunk arról, hogy minden 
esetet belevettünk, vagyis a következő kérdésekre kell válaszolnunk: 

 Minden, UC-vel kapcsolatba kerülő aktorra létrehoztuk-e az asszociációt az 
aktor és az UC között? 

 Találtunk-e aktorok közötti hasonlóságokat, és ezeket sikerült-e közös ős segít-
ségével modellezni? 

 Az aktorok közötti milyen hasonlóságok írhatók le uses, illetve extends relációval? 
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 Létezik-e olyan aktor, amelyhez nem csatoltunk asszociációt? Ha igen, akkor va-
lami hibás: mire jó az illető aktor? 

 Találunk-e olyan követelményt, amelyet egyetlen UC sem kezel? Ha igen, akkor 
ennek is létre kell hozni egy UC-t. 

 
Az UC-ket tesztelni kell, mégpedig kétféle tesztnek kell alávetni: ellenőrzés (verification) 

és érvényesség (validation). Az ellenőrzés során megbizonyosodunk arról, hogy a specifiká-
ció szerint fejlesztjük a rendszert. Az érvényességteszt során meggyőződünk arról, hogy 
a megrendelő azt kapja-e, amit szeretne. A fejlesztő meg kell bizonyosodjon, hogy a 
megrendelő tisztában van azzal, hogy mit jelentenek a diagramok, és ez hogyan alakul át 
implementálássá. Az érvényességtesztet a tesztelés alatt is elvégezhetjük, azonban ez 
elég kockázatos, mivel az esetleges hibák esetén megtörténhet, hogy az egész projektet 
elölről kell kezdeni. A tesztelés egy másik formája a szerep-játék. Ebben az esetben az 
aktor tevékenységeit végigkövetjük az UC kezdeményezésétől a végéig. Minél több típu-
sú felhasználó követi ezt végig, annál több ágat fedezünk fel. 

A használati eset a rendszer funkcionalitásának leírása, implementációtól függetle-
nül. Egy forgatókönyv a használati eset vagy a kollaborációs diagram egy példánya, azaz 
egy használati eset specifikus végrehajtási megvalósítása. A kollaboráció egy adott meg-
valósítási környezet leírása, amely leírja a résztvevő osztályokat (objektumokat), és azt, 
hogy hogyan működnek együtt egy bizonyos feladat végrehajtása érdekében. A megva-
lósítás feladata a leírt jellemzők (szöveges vagy tevékenységi diagram) átalakítása osztá-
lyokká, műveletekké és közöttük fennálló kapcsolatokká. Ez a folyamat iteratív módon 
zajlik, lépésenként finomítjuk. Tehát: ha a forgatókönyvet úgy nézzük, mint a használati 
eset egy példányát, akkor csak az aktor és a használati eset közötti interakciókat írjuk le; 
ha viszont kollaboráció megvalósulásaként tekintjük, akkor az osztályo-
kat/objektumokat is le kell írni. 

 

Név

Név

Név

Név

<<imports>>

<<extends>>

megjegyzés,
dokumentum

 
– Az use case (UC) diagram – 

Kovács Lehel  
 
 


