
  

Végrehajtható UML modellezés
txtUML nyelven



  

I. rész: Bevezető



  

Terv

● 9:00-9:45 Bevezető, osztálymodellezés
● 9:45-10:30 Osztálymodellezés a gyakorlatban
● Szünet
● 11:00-11:30 Állapotmodellezés
● 11:30-12:15 Állapotmodellezés a gyakorlatban
● Ebédszünet
● 14:00-14:45 Végrehajtható modellezés
● 14:45-15:30 Végrehajtható modellezés gyakorlat
● Szünet
● 16:00-17:15 Egy “életszerű” modellezési feladat



  

Kíváncsi vagyok! :-)

● Ki tanult már valamilyen objektum-orientált 
programozási nyelvet (Java, C++, C# stb.)?

● Ki látott már UML diagramokat?
● Ki használta már az Eclipse 

fejlesztőkörnyezetet?



  

Tananyagok, feladatok:

txtuml.inf.elte.hu/nyariegyetem



  

Mi a modellezés?

Absztrakció

Szoftvermodellezés:
A valóság tárgyainak és fogalmainak absztrakcióit 

használjuk a programokban.
A megértést grafikus diagramokkal segítjük.  



  

Mi az UML?

● UML = Unified Modeling Language
– Szabványos modellező nyelv
– Definiálja az egyes modellelemek jelentését, használatát és 

grafikus megjelenését
– Felhasználása:

üzleti folyamatok, rendszertervek, szoftverek



  

Végrehajtható UML

● Az UML-t leggyakrabban tervezéshez használják, a 
terveket pedig egy programozási nyelven (C++, Java, 
Python, ...) valósítják meg.

● Az UML azonban alkalmas végrehajtható modellek 
készítésére is.
“A modell maga a szoftver.”

● Fejlesztőkörnyezetek:
– BridgePoint: xtuml.org
– Papyrus: eclipse.org/papyrus/
– txtUML: txtuml.inf.elte.hu



  

txtUML

● txtUML: Textual, executable, translatable UML
– Szöveges modell-leírás
– Generált diagramok
– Modellvégrehajtás, hibakeresési lehetőségek
– C++ kód generálható (fejlesztés alatt)

● Készíti az ELTE Informatikai Kar
“Modellalapú Fejlesztés” Kutatócsoportja

● Web: txtuml.inf.elte.hu
● Nyílt forráskódú projekt:

github.com/ELTE-Soft/txtUML



  



  

II. rész: Osztálymodellezés



  

Objektum, osztály

Hello Szia

Üdv

Attribútumok

Műveletek



  

Objektum, osztály

Hello Szia

Üdv

Osztály

Objektum-
példány



  

Osztályok txtUML-ben

Alaptípusok: int, boolean, String



  

Asszociáció

Asszociáció
neve

Szerepnév

“Egy verset
pontosan egy
költő ír.”

“Egy költőnek
akárhány
verse lehet.”

Szerepnév

Multiplicitás



  

Asszociáció txtUML-ben



  

Asszociáció példák



  

Kompozíció

Egy autónak alkotó elemei
a kerekek!

Pontosan 4 kerék van.

Egy kerék legfeljebb 1
autóban van benne, de
lehetnek olyan kerekek,
amik nincsenek autóba
beszerelve.

Kompozíció esetén csak
1 vagy 0..1 lehet a multiplicitás.



  

Kompozíció txtUML-ben



  

Általánosítás



  

Általánosítás txtUML-ben



  

Példa osztálymodellezésre
● Kezeli-e a modell a 

hajléktalan embereket?

● Hány címe lehet egy 
személynek?

● Igaz-e, hogy minden 
családi háznak van 
konyhája és kertje?

● Lehet-e egy lakásnak 
kertje?

● Lakhat-e 100 ember 1 
lakásban?

● Biztosan tartozik-e cím 
minden kerthez?



  

Példa osztálymodellezésre
● Kezeli-e a modell a 

hajléktalan embereket?

● Hány címe lehet egy 
személynek?

● Igaz-e, hogy minden 
családi háznak van 
konyhája és kertje?

● Lehet-e egy lakásnak 
kertje?

● Lakhat-e 100 ember 1 
lakásban?

● Biztosan tartozik-e cím 
minden kerthez?

NEM

1

IGEN

NEM

IGEN

NEM



  

Diagramgenerálás txtUML 
segítségével

● Model + Diagram leírás ==> Grafikus diagram 



  

Diagramgenerálás txtUML 
segítségével

● A diagramleírások Java osztályok annotációkkal.
● Nem részei a modellnek, ezért egy külön csomagba kerülnek.
● Használható annotációk:

– @Show(A.class): “Mindegy hol, de A legyen rajta a diagramon!”
– @Row({A.class, B.class, … }): “Egy sorba rendezve.”
– @Column({A.class, B.class, … }): “Egy oszlopba rendezve.”
– @Left(from = A.class, val = B.class): “B eggyel balra A-tól.”
– @Right, @Below, @Above: hasonlóan
– @Diamond(top = A.class, right = B.class,

                       bottom = C.class, left = D.class): “Gyémánt alakzatba rendezve.”
– …

● Generálás: txtUML menü / Generate diagrams from txtUML



  

III. rész: Osztálymodellezés a 
gyakorlatban

● Bemutató
● Önálló munka



  

Terv

● 9:00-9:45 Bevezető, osztálymodellezés
● 9:45-10:30 Osztálymodellezés a gyakorlatban
● Szünet
● 11:00-11:30 Állapotmodellezés
● 11:30-12:15 Állapotmodellezés a gyakorlatban
● Ebédszünet
● 14:00-14:45 Végrehajtható modellezés
● 14:45-15:30 Végrehajtható modellezés gyakorlat
● Szünet
● 16:00-17:15 Egy “életszerű” modellezési feladat



  

III. rész: Állapotmodellezés



  

Állapotgép
Az állapotgépet tartalmazó osztály

Kezdőállapot

Állapotgép

Kezdő
állapotátmenet Állapotátmenet

Szignál



  

Állapotgép txtUML-ben



  

Őrfeltételek



  

Elágazás-állapotok



  

Összetett állapotok



  

Összetett állapotok txtUML-ben



  

Mi a hiba?



  

Egy biztonságosabb
mikrohullámú sütő :)



  

Állapotdiagram generálás txtUML 
segítségével



  

IV. rész: Állapotmodellezés a 
gyakorlatban

● Önálló munka



  

Terv

● 9:00-9:45 Bevezető, osztálymodellezés
● 9:45-10:30 Osztálymodellezés a gyakorlatban
● Szünet
● 11:00-11:30 Állapotmodellezés
● 11:30-12:15 Állapotmodellezés a gyakorlatban
● Ebédszünet
● 14:00-14:45 Végrehajtható modellezés
● 14:45-15:30 Végrehajtható modellezés gyakorlat
● Szünet
● 16:00-17:15 Egy “életszerű” modellezési feladat



  

V. rész: Végrehajtható modellezés



  

txtUML modell elindítása

● Java main függvény:



  

Állapotdiagramok animálása

● Run / Run Configurations menü



  

Állapotdiagramok animálása

● Az adott modellhez generált állapotdiagramon 
követhető a végrehajtás:



  

Utasítások helye txtUML-ben

● Osztály műveleteiben
● Állapotok belépő- és

kilépő kódjaiban
● Állapotátmenetek

kódjában 



  

txtUML utasítások

Objektum létrehozása

Objektumok összekötése
asszociáción keresztül

Objektum elindítása

Objektum lekérdezése
asszociáción keresztül

Üzenetküldés



  

VI. rész: Végrehajtható modellezés a 
gyakorlatban

● Önálló munka



  

Terv

● 9:00-9:45 Bevezető, osztálymodellezés
● 9:45-10:30 Osztálymodellezés a gyakorlatban
● Szünet
● 11:00-11:30 Állapotmodellezés
● 11:30-12:15 Állapotmodellezés a gyakorlatban
● Ebédszünet
● 14:00-14:45 Végrehajtható modellezés
● 14:45-15:30 Végrehajtható modellezés gyakorlat
● Szünet
● 16:00-17:15 Egy “életszerű” modellezési feladat



  

VII. rész: Egy “életszerű” modellezési 
feladat

● Önálló munka
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