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Miről is lesz szó?



Bevezető – Fogalom definíciók
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● A low-code development platform (LCDP) is software 
that provides an environment programmers use to 
create application software through graphical user 
interfaces and configuration instead of traditional 
computer programming. …

● … A common benefit is that a wider range of people can 
contribute to the application's development—not only 
those with formal programming skills.
Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/Low-code_development_platform

Bevezető – Low-code definíciója

● Formális programozási nyelv helyett meg kell tanulni egy formális 
modellezési nyelvet. :-)

https://en.wikipedia.org/wiki/Low-code_development_platform
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Bevezető – Low-code vs. No-code

X
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● Már most számos low-code platform létezik
– Mendix
– Outsystems
– Appian
– PowerApps
– …

Forrás: https://www.pcmag.com/roundup/353252/the-best-low-code-development-platforms

+ JUDO (BlackBelt)

● Mindegyiknek vannak erősségei, illetve gyengeségei.
● Egyben viszont mindegyik azonos. Egyik sem a Szent Grál.

Azaz nem lehet velük minden problémát megoldani.

Bevezető – Low-code platformok

https://www.pcmag.com/roundup/353252/the-best-low-code-development-platforms
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● Szoftvereket tervez. :-)
● A megoldandó feladatot bontja részfeladatokra, és 

azokat az implementációs csapat számára 
egyértelműen specifikálja.

● Az előző tevékenység egyik eredményterméke az 
úgynevezett rendszerterv, vagy rendszer specifikáció.

● Programozói ismeretekkel és gyakorlattal is rendelkezik.

Bevezető – Mit csinál a szoftvertervező?
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● Nem az üzletet elemzi. :-)
● A megrendelő igényeit részletezi ki, keresi meg a 

megrendelő által megfogalmazott igények között az 
ellentmondásokat, és ezeknek a feloldását is megoldja a 
megrendelővel egyeztetve. 

● A részletezett követelményeket valamilyen formális 
módon menedzseli és adja át a szoftvertervezők 
számára.

Bevezető – Mit csinál az üzleti elemző?



Szerepkörök változásai low-code platform alapú 
fejlesztés esetén
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● Kell e üzleti elemző, szoftvertervező, és programozó?

● A kérdés kicsit másképpen:
● Hagyományos fejlesztés esetén (LCDP nélkül) mikor 

van szükség üzleti elemző(k)re, szoftver tervező(k)re, 
architekte(k)re, a programozók mellett?

Szerepkörök változásai - kérdés
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Min változtat egy low-code platform?
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● Kell e üzleti elemző, szoftvertervező, és programozó?

● A kérdés kicsit másképpen:
● Low-code alapú fejlesztés esetén mikor van szükség 

üzleti elemző(k)re, szoftver tervező(k)re, 
architekte(k)re, a programozók mellett?

Szerepkörök változásai - kérdés



Szoftvertervező elvárásai egy low-code 
platformmal szemben
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Mit vár a szoftvertervező egy low-code platformtól?
1) Megbízható minőséget a kész terméket illetően.
2) Legyen kiterjeszthető.
3) A terv konzisztenciája automata módon ellenőrizhető 

legyen.
4) Meglévő ismereteit/eszközeit fel tudja használni.
5) Az elkészített terv legyen maga a dokumentáció is.
6) Könnyű legyen a használata, legyen kézreálló 

(ergonómia).
7) A low-code / no-code platform is fejlődjön.

Szoftvertervező elvárásai I.
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Milyen szabványok állnak/állhatnak egy szoftvertervező 
rendelkezésre?

UML
OCL
ALF
IFML

Matematika
Logika

Szabványok
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Miért is fontos - de legalábbis célszerű - ismert és 
elfogadott szabványokra építeni egy informatikai 
rendszert? Többek között egy low-code platformot is?

● Nemes egyszerűséggel azért, hogy ne találjuk fel újra a kereket.
● Elfogadott szabványokkal szembe menni nemcsak értelmetlen, 

de veszélyes dolog a mai világban.
(Lásd az Internet Explorer példáját.)

● Könnyebb hozzáértő szakembereket találni
● Más iparági szereplőkkel/termékekkel könnyebb az 

együttműködés.

Szabványok

IE használók aránya (desktop)
http://gs.statcounter.com
● 2009 jan: 65,41%
● ...
● 2019 jan: 5,74%

http://gs.statcounter.com/
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Milyen modellező eszközök állnak/állhatnak egy 
szoftvertervező rendelkezésre?

Eszközök

Kereskedelmi termékek
● Magic Draw
● Visual Paradigm
● Enterprise Architect
● ...

Nyílt forráskódú termékek
● Papyrus
● Modelio
● Umbrello
● ...

Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Unified_Modeling_Language_tools

● UML 2 támogatás

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Unified_Modeling_Language_tools
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● Ha „könnyen” olvasható és érthető a modell, illetve az a 
nyelv, amit használunk a feladat leírására, akkor az 
biztosan nem definiál zárt rendszert.
Az eredmény: Hibák vannak a szoftverben.

● Ha teljes zártságot biztosít, akkor nehéz benne helyes 
modell-t készíteni, és helyenként nehezebb olvasni.
Az eredmény: Nagyságrendileg kevesebb hiba, akár 
hibamentes programot is tudunk specifikálni, és az 
alapján megvalósítani.

Miért nehéz egy szoftvertervező dolga?
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● Specifikáció zártságának elengedése jól definiált 
helyeken és módon, azért, hogy minél hamarabb 
elkészüljenek a kész termékkel.
(pl.: Tömb és String hossz, számok alsó és felső korlátai,
kivételek használata)

Eredmény: Minőség nem garantálható, teszteléssel lehet 
ellenőrizni a szoftver minőségét.

Hagyományos megoldás
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● Saját specifikációs nyelvet definiál, ami többé kevésbé 
zárt. (teljes zártság itt sem elvárás)

● Kész implementációs minták, amelyek alapján 
elkészül a modellben (specifikációban) definiált 
alkalmazás.

● Az alkalmazás generált részeinek a minősége ismert és 
„garantálható”.

● Tesztelni jellemzően csak az egyedi funkciókat kell.

Megoldás low-code platformmal



Mit hoz a jövő?
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Mi van akkor, ha széleskörűen elterjednek a low-code 
és no-code platformok?

● Semmi különös.
● Nem a kisebb komplexitású feladatok elvégzésére 

alkalmas programozókból lesz majd sok, hanem a 
kisebb komplexitású feladatok elvégzésére alkalmas 
tervezőkből.

● A kisebb komplexitású feladatok elvégzésére alkalmas 
tervezők, pedig csak egyszerű feladatokat tudnak 
majd megoldani.

● Bonyolult feladatok pedig mindig lesznek. :-)
● Mit fognak csinálni a fejlesztők?

Low/no-code platformok elterjedése



Összefoglalás
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● Egy low-code / no-code platform
– újradefiniálja az egyszerű és bonyolult feladatok közötti 

határt.
– hatékony eszköz lehet egy szoftvertervező kezében is, ha 

illeszkedik az ő munkájához, és elvárásaihoz.
● A fejlesztések menetét nem változtatja meg csak hangsúly 

helyeződik egy-két absztrakcióval feljebb.
● Az iparági szabványok használata és alkalmazása hasznos és 

hosszú távon hatékony.
● Nincs Szent Grál, amivel minden probléma megoldható.

Összefoglalás



Jöhetnek a kérdések!



Köszönöm a figyelmet!



KAPCSOLAT
BlackBelt Technology Kft.
1027 Budapest
Királyfürdő u. 4.
Canada Square 2-3.emelet

www.blackbelt.hu


	Előadás címe
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27

