
Szoftvertechnológia és – technikák 
6. gyakorlat  

Használati eset diagram, UML összefoglalás 
 

1. A gyakorlat menete 

Ez az alkalom nagyrészt önálló munkából áll. Az elején van egy kis vezetett rész a Use Case 
modellhez, de a többi feladat azt hívatott mérni, hogy mennyire értettétek meg az eddigieket.  

A méréshez tartozik egy kerettörténet is, ami az alábbi:  

Egy gazdag autóipar guru egy új vállalkozás megvalósítását tűzte ki céljául, ami egy automata 
robottal üzemelő étterem. A feladatod a vállalkozáshoz szükséges informatikai háttér biztosítása. 
Ennek az első lépése a szoftver rendszer megtervezése. Mivel szoftverfejlesztőkkel fogsz együtt 
dolgozni a majdani implementáció során, úgy döntesz, hogy az UML modellezőnyelveket fogod 
alkalmazni a tervezéshez. Így az implementációt a tervek mentén lehet majd elvégezni ezzel 
csökkentve a hibalehetőségeket és a kommunikációs problémákat, valamint megkönnyítve a 
karbantartást és a továbbfejlesztést.  

A gyakorlat nagy része az előző gyakorlatok anyagában már szereplő feladatokat tartalmazza 
önálló munka jelleggel. Ennélfogva ez egy kiváló lehetőség gyakorolni a zárthelyi dolgozatra és 
tesztelni, hogy a megszerzett tudásod valóban tudod-e használni egy gyakorlati jellegű feladat 
során. Az egyes önálló részfeladatok pontokat érnek. A gyakorlaton megszerezhető pluszpontért 
az elérhető 160 pontból min. 120 megszerzése szükséges. A jelenlétért 80 pontot kell elérni. A 
feladatok részmegoldásáért részpontszám is kapható. 

2. Vezetett feladatok  

Használati eset diagram - A rendszer funkciói  

Első feladatod a Megrendelőtől kapott szöveges leírás alapján egy átfogó modellt készíteni, 
amiben látszanak a rendszer főbb funkciói és résztvevői. Figyelj arra, hogy a leírásból szűrd ki a 
szoftverfejlesztés szempontjából felesleges részeket! 

A CyberPub rendszer a modern technológia csúcsa, ennek megfelelően minden funkció 
megvalósítása a legmagasabb minőségi követelményeknek is eleget kell, hogy tegyen. A 
CyberPub rendszer szoftveres részeit a BProf4King Kft készíti el a mellékelt szerződés szerint. A 
fejlesztés a Vállalkozó számítógépein történik. 

A CyberPub rendszer lényege, hogy az étterembe betérő ügyfeleket egy automata robot fogadja, 
ő veszi fel a rendelést, hozza ki az ételt és rajta keresztül lehet a számlát is intézni. A robot 
kerekeken gurul, négy karral hozza, ill. viszi az ételt és a tányérokat. A robot vezeti az ügyfelet az 
asztalához, ahol az ételt el fogja fogyasztani. Az ételrendelés á la carte rendelést jelent az étlapról, 



amit a robot megmutat a vendégnek, a vendég ez alapján leadja a rendelést, amit a robot 
továbbít a konyhai alrendszernek. Az ételek felszolgálását a robot végzi, a vendég ebben nem vesz 
részt. Az étel elfogyasztása a vendég magánügye, a CyberPub rendszer ezt nem felügyeli, 
szabályozza, vagy figyeli meg. Az étel elfogyasztása után a vendég jelzi a fizetési szándékát a 
robotnak. A fizetés történhet készpénzzel, vagy kártyával összeghatártól függetlenül. A fizetés 
során a kártyaadatokat a bank validálja, az erre szolgáló, külső modulként csatlakoztatott 
alrendszerrel. Csak a fizetés jóváhagyása után van lehetőség borravaló adására, de ez a lépés 
opcionális. A fizetés lebonyolítását a banki alrendszer végzi. 

Segítség: a modell a robot szempontjából írja le a rendszert! 

 

  



3. Önálló feladatok 

1. Használati eset – kiegészítés (Használati eset diagram) (10 pont) 

Egészítsd ki a modellt az új igényeknek megfelelően! 

„Az utóbbi időkben megfigyelhető trendeknek megfelelően legyen lehetőség napi menü választására is, ez 

esetben egy fix ételt kell felszolgálni. A kiszolgálást másban nem befolyásolja ez az opció.” 

2. Helyfoglalás (Aktivitásdiagram) (10 pont) 

A Megrendelő kérésére a helyfoglalás során felmerülő, egymást követő aktivitások folyamatát 
kell lemodellezned.  

“A robot várakozó állapotban van, amíg egy vendég nem érkezik. Akkor ellenőrzi, hogy van-e 
szabad hely. Ha nincs, akkor jelzi ezt a vendégnek, majd visszatér várakozó állapotba. A vendég 
esetleges kidobásával nem kell foglalkozni, feltételezhető, hogy a vendég magától távozik. Ha van 
szabad asztal a vendég érkezésekor, akkor a robot odavezeti a vendéget, majd befejezi a 
működést. “ 

3. Rendelésfelvétel (Aktivitás diagram) (30 pont) 

A következő feladatod a rendelésfelvétel folyamatának lemodellezése az alábbi specifikáció 
alapján. A modellen szerepeljen az étterem részéről minden olyan entitás, ami a folyamatban 
részt vesz! Segítség: a folyamatban két résztvevő van, amelyek adatot is adnak át egymásnak. 

„A pincérrobot a rendelés felvételekor odamegy a vendég asztalához. Amikor odaért, megmutatja a napi 

menüt tartalmazó információs lapot, valamint eközben bekapcsolja az asztalba épített térhatású 

háttérzene szolgáltatást Bluetooth-on keresztül. A vendég dönthet a kapott információk alapján, hogy 

napi menüt, vagy á la carte rendelést szeretne-e választani. Menü esetén a pincér azonnal intézkedni kezd. 

Az étlapból történő rendelés esetén a pincér megmutatja az étlapot, majd megvárja, amíg a vendég 

kiválasztja az ételt, amit rendelni szeretne. Az étel kiválasztását követően (bármelyik módszer szerint 

történt is az), a pincér intézkedni kezd. Az intézkedés ez esetben azt jelenti, hogy a rendelést továbbítja a 

konyha felé. A konyha a rendelés megkapását követően OutOfStock eseményt publikál, ha a megrendelt 

étel nem készíthető el készlethiány miatt. Minden más esetben a konyha elkészíti a kért ételt és ezt az 

OrderComplete esemény kiváltásával jelzi.”  

4. Fizetés (Állapotgép) (25 pont) 

Bár az elkészítendő rendszernek szigorúan véve nem része a fizetési modul fejlesztése, a 
Megrendelő mégis elvárja, hogy a bankkártyás fizetési folyamat állapotainak, 
állapotátmeneteinek a modellje megszülessen. A modell elkészítésével megbízott egy banki 
szakembert, de sajnálatos módon a modell nem lett teljes, ill. helyes. A feladatod, hogy kijavítsad, 
ill. kiegészítsed úgy, hogy az alábbi specifikációnak megfeleljen! 

 „A fizetés első lépéseként a pincérrobot megadja a fogyasztáshoz tartozó, fizetendő összeget, majd 

megmutatja a banki terminálon azt a vendégnek. Ezután következik a tényleges fizetés. Fontos, hogy a 

rendszer sajátossága miatt a fizetés alatt is lehetséges, hogy frissítés érkezik a robot szoftveréhez, amit 



azonnal le kell töltenie és telepítenie. A vendég ebből nem vehet észre semmit, tehát a telepítés utána a 

folyamatnak onnan kell folytatódnia, ahol abbamaradt. A tényleges fizetési folyamat a kártya 

leolvasásával kezdődik. A rendszer ezek után validálja a kártyát. Ennek két lépése van. Elsőként a PIN kódot 

kell megadni. Ha a PIN kód hibás, újra lehet próbálkozni, de maximum háromszor. Ha harmadjára is hibás 

a kód, a fizetési folyamat megszakad és újra az első lépéstől (fizetendő ár megadása) kell folytatni 

mindent. Ha a PIN érvényes, akkor a bank ellenőrzi a kártyaegyenleget. Ha az egyenleg kisebb, mint a 

fizetendő összeg, a fizetési folyamat megszakad a korábban bemutatotthoz hasonlóan. Ha a kártyán 

rendelkezésre áll a szükséges összeg, továbbléphetünk. Ebben az esetben terheljük a kártyát az összeggel 

és ezzel párhuzamosan kinyomtatjuk a bizonylatot is. Ezen a ponton a gyors ügyintézés miatt fontos a 

párhuzamosság. A folyamat ezzel véget ér.” 

A korábbi modell a kiadott EncodedSpec.xmi 
fájlban található. A Modelioban a package 
elemen kiadott Import/Export-on belül az 
Import/XMI import funkcióval importálható a 
modell. Ezek után létre kell hozni még magát a 
diagramot (Create diagram), majd fel kell 
dobni rá a modellelemeket és kapcsolatokat. 

Az egyszerűség kedvéért az alábbi ábrán 
megmutatjuk a külső fejlesztő modelljét kép 
formában is. 

 

 

 

 

 

5. Kódstruktúra (Osztálydiagram és szekvenciadiagram) (40+5+30+10 pont) 

A szoftver elkészítésének következő lépése a folyamatok modellezését követően az 
implementáció modellezése. A Megrendelő nagyon elégedett az eddig elvégzett munkáddal, 
ezért a modelleket is felhasználva egy részletes forgatókönyvet írt össze specifikációként. A 
feladatod a forgatóköny alapján az osztályok szerkezetének megadása és a funkciók hívásának 
sorrendjét rögzítő modell elkészítése.   



„A rendszer megvalósítása során a vendégeket is modellezzük le. A teljes folyamat minden lépését 
a vendég kezdeményezi, ő, mint szolgáltatást használja a pincérrobotot. Ez a következő lépéseket 
foglalja magába: 

1. A vendég megérkezik, ezt jelzi a robotnak.  

1.1. A robot ennek hatásár keres neki egy üres asztalt. A keresési algoritmus ebben a fázisban 
nem a modell része.  

a) Ha nincs üres asztal, jelzi a vendégnek.  

b) Ha van, akkor, akkor odavezeti a vendéget. 

2.  A vendég leül, esetleg várakozik, majd egy idő után rendel 

2.1. A vendég jelzi a robotnak, amikor szeretné elindítani a rendelési folyamatot 

I. A robot elindít háttérben egy Cafe del mar jellegű zenét 

II. A robot megmutatja a napi menüt tartalmazó brosúrát a vendégnek.  

A két lépés párhuzamosan zajlik! 

2.2. A vendég jelzi a robotnak, hogy szeretné leadni a rendelést 

2.3. A robot visszakérdez, hogy napi menüt, vagy á la carte rendelést szeretne-e 

a) Ha napi menüt szeretne, nincs tovább teendő 

b) Ha étlapról szeretne rendelni,  

i. A robot megmutatja az étlapot. 

ii. Megkérdezi a vendégtől, hogy melyik ételt választja és feljegyzi annak kódját. 

2.4. A robot feldolgozza a rendelést  

a) Hozzárendeli a rendeléshez a rendelési azonosítót, majd 

b) Továbbítja a konyhai modulnak az elkészítendő étel kódját. 

2.5. A konyha elkészíti a megadott ételt, ennek keretein belül ellenőrzi, hogy raktáron van-e 
minden szükséges alapanyag az étel elkészítéséhez.  

a) Ha készlethiány van, akkor jelzi azt a robotnak, aki ezt jelzi a vendégnek. A 
folyamat itt véget ér. A vendég később új rendelést adhat fel (ugrás a 2. pontra), 
vagy távozhat (ugrás az 3.4. pontra). 

b) Ha nincs készlethiány, a konyha megfőzi a kért ételt, majd jelez, ha az étel 
elkészült. A visszajelzés összeköthető az előző ponttal.  



2.6. A pincérrobot felszolgálja az ételt (értesíti a vendéget is, ha az esetleg elaludt a várakozás 
közben) 

3. A vendég befejezte az étkezést, távozni készül. 

3.3. A vendég jelzi, hogy szeretne fizetni. A fizetési folyamatot ebben a körben nem kell 
részletezni, elemi műveletként valósítandó meg, amíg a banki modul el nem készül. 

3.4. A vendég elköszön a robottól, aminek keretein belül jelzi, hogy távozni fog. A vendég 
nem vár visszajelzést a robottól elköszönéskor. 

3.5. A vendég távozik az étteremből.” 

A fenti, részletes terv mellett szükség van az ételek adatlapjának modellezésére is, amit aztán az 
adatbázis megtervezésekor is fel fognak használni. Az ételekről az étlapban (és a rendszerben a 
következő adatokat tartjuk nyilván: 

1. Név (szöveges mező) 

2. Ár (egészszám) 

3. Összetevők (szöveges mezők listája) 

4. Azonosító kód (egészsszám) 

A vendég a rendelés megadásakor minden adatot lát, a pincér a konyha felé már csak az 
azonosítót adja meg, a konyha ez alapján tudja, mit kell elkészítenie.  

A fentieket figyelembe véve készítsd el a rendszer osztályainak modelljét, valamint egy-egy 
konkrét vendég, robot, ill. konyhamodul esetén add meg a három forgatókönyvi fő lépésben 
(külön-külön) a funkciók lefutásának sorrendjét is leíró modellt! 

Az osztálydiagram 40p-ot ér. A szekvenciadiagrammoknál az első lépés 5p-ot, a második 30p-ot, 
a harmadik 10p-ot ér.  


