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Bevezető: Kommunikáló rendszerek konformanciatesztelése során arra a kérdésre keressük 

a választ, hogy a tesztelt rendszer azt a protokollt valósítja meg, amelyet a specifikációja 

előír. Ennek alapvetéseiről [1-2] anyagokban olvashatunk. A konformanciatesztelés jelentős 

evolúción ment át a manuális teszteléstől kezdve a teszteseteket manuálisan implementáló 

szkript alapú tesztelésen át a napjainkban is kutatott modell alapú tesztelésig [3-4], amely 

esetén egy valamilyen formalizmusnak megfelelő [5-7] absztrakt tesztmodell alapján 

generálódnak a tesztesetek. 

Mi munkánk során TTCN-3-ban történő szkript alapú teszteléssel foglalkoztunk, ezen belül is 

azzal, hogy hogyan lehetséges a TTCN-3 eszköztárát Java nyelvre leképezni. A dokumentum 

ezeket a leképezéseket foglalja össze, a TTCN-3 nyelv statikus (viselkedést le nem író) 

elemeinek esetén. A leképezések a következők: 

Modulok: Java package-ekre képződnek. További package egy futásidejű API, amelyet a 

generált Java kód használ fel. 

Importok: Java importokra képződnek. 

Egyszerű típusdefiníciók: A generikus SubTypeDef osztályt kiterjesztő osztályra képződnek. A 

SubTypeDef osztály egyszerű típusok szűkítésére ad lehetőséget, jelen pillanatban tartalmaz 

egy-egy listát az értékül adható értékekről és intervallumokról. A jövőben tartalmazni fogja a 

további szűkítéseket is. Tartalmaz továbbá egy checkValue nevű ellenőrző metódust, amely 

azt állapítja meg, hogy az értékül adott érték megfelel-e a típuskorlátoknak, és ha nem, 

kivételt dob (ez nyilván csak azt vizsgálja, hogy a szűkített típusra értelmezhető korlátok 

teljesülnek-e). A kezdeti értékadás konstruktorral történik, amely meghívja a checkValue 

metódust, így a megkötéseknek meg nem felelő érték nem is adható meg. A jövőben, az 

érték módosítására szolgáló getter/setter metódusoknak is meg kell hívniuk a checkValue 

metódust hasonló okokból. Ilyen típusú változók/konstansok értékül adhatók az eredeti, 

tehát nem szűkített típussal definiált változóknak/konstansoknak/template-

eknek/mezőknek/stb. is, ekkor arra kell ügyelni, hogy az objektum tényleges értéket 

tartalmazó value mezőjét adjuk értékül. Mivel a leképzésben a típus – példány viszonyt 



ősosztály – gyerekosztály viszonnyal helyettesítjük, (esztétikai helyett) praktikussági okokból 

a value attribútum már a típusnak megfelelő ősosztályban szerepel, így nem kell minden 

példányt képviselő gyerekosztályban újra deklarálni sem a value attribútumot, sem a 

checkValue metódust. 

Összetett típusdefiníciók: Osztályoknak felelnek meg, a futásidejű API ősosztályaiból 

származnak le. Mezőik típusspecifikusak. Lásd bővebben a következőkben. 

Record definíciók: API RecordDef ősosztályából származnak. Az ősosztály tartalmaz egy 

listát, amely a mezőneveket tartalmazza sorrendben. Az ősosztály ezen felül tartalmaz egy 

anyFields, egy omitFields és egy anyOrOmitFields listát, amelyek példányosítás esetén 

rendre a record típusú változó ?, * és omit értékű mezőinek neveit fogják tartalmazni. Ez 

csak akkor jut természetesen szerephez, ha template-et vagy konstanst definiálunk az adott 

record típusra. Az ősosztályból leszármazó record definícióban ezen felül a TTCN-3 kódban 

lévő mező attribútumok jelennek meg. Értékadáskor fontos figyelni a speciális értékű mezők 

(? * omit) megfelelő regisztrációjára, ahogy a lenti Set definíciók esetén is. 

Set definíciók: API SetDef ősosztályából származnak, amely tartalmazza a recordhoz 

hasonlóan a ?, * és omit értékű mezők neveinek tárolására szolgáló listákat, ezen felül a 

mezők szerepelnek attribútumként a leszármazott osztályban. 

Record of definíciók: API generikus RecordOfDef ősosztályából származnak. Az ősosztály az 

egyszerű típusdefinícióknál említett megfontolásból tartalmazza a példány értékét 

tartalmazó List típusú value attribútumot, illetve három egészszám-listát, amely a value 

listában lévő, null-ként szereplő *, ? és omit mezők pozícióit tárolja. 

Set of definíciók: API generikus SetOfDef ősosztályából származnak, mely a RecordOfDef 

osztályhoz hasonlóan tartalmazza a példány értékét tartalmazó Set típusú value 

attribútumot, és három boolean változót, melyek azt jelölik, hogy a halmazban van-e *, ? 

vagy omit érték. 

Union: UnionDef ősosztályból származik le a Union típusának megfelelő osztály. Ebből 

tovább származik annyi gyerekosztály, ahány mezője van a unionnak; minden gyerekosztály 

egy ilyen mezőt tartalmaz, így modellszinten kiküszöböltük, hogy ne egy mező értéke 

érvényesüljön. 

Enumerated: Enum-ra fordul, nem szükséges ősosztály jelen pillanatban. 

Konstansok/template-ek: Osztályra képződnek, melyek a ConstDef/TemplateDef runtime 

API osztály gyerekosztályai. Tartalmaz egy Value mezőt, amely a template típusának egy 

példánya. Mivel konstans adható értékül template-nek, ezért nem csak template-ek, hanem 

konstansok esetén is tartalmaz egy anyField, omitField és anyOrOmitField boolean értéket, 

amelyek rendre azt jelzik, hogy a konstans/template maga ?, omit vagy * értékű-e. Ezeket 

figyelembe kell venni a konstans/template értékadása során. Változás, hogy kikerült a Match 



metódus a template-eknek megfelelő osztályokból, amelybe képződtek az *,?,omit 

mezőértékek. Ennek oka, hogy problematikus modellszinten megoldani a mintaillesztést, 

például kompozit típusú paraméterrel ellátott template-nél (hiszen a paraméter 

típusosztályának nincs feltétlenül Match metódusa), de gondok merülhetnek fel record of és 

set of típusoknál is. Ezért a mintaillesztés fordítási időben, a konkrét templatemező-értékek 

ismerete mellett fog történni, figyelembe véve a Titan korábbi, optimalizált matching 

mechanizmusait. A speciális értékű mezők kezelése pedig átkerült a minden kompozit típus 

illetve a template/konstans ősosztály omit, * és ? értékeket kezelő attribútumaihoz. 

Értékadás során ezen attribútumokat is karban kell tartani. A konstruktor/template kezdeti 

értékadása az osztály konstruktorában történik. Amennyiben a template paraméterezett, 

úgy a konstruktor is az, értelemszerűen. 

Modifield template-ek: Módosított template-ek esetén a módosított template osztályából 

származtatjuk le az új template osztályát. Az értékadás a következőképpen zajlik: Lefuttatjuk 

a szülő konstruktorát, majd az új template konstruktorában felülírjuk az érintett mezőket. 

Ezen mezők írásakor amennyiben nem speciális (azaz nem *, ?, omit) értéket kap a mező, 

úgy szükség esetén eltávolítjuk az ezekre való hivatkozásokat a speciális értékeket kezelő 

halmazokból (vagy a template erre hivatott boolean attribútumait értelemszerűen 

módosítjuk). Amennyiben speciális értéket adunk a mezőnek, úgy hasonlóképpen, de a 

speciális értéknek megfelelően módosítjuk a regisztrációra használt attribútumok értékét is. 

Portok (üzenet típusú): A MessagePortDef ősosztályból származnak a porttípusok. Az 

ősosztályban lévő inMessages és outMessages String halmaz rendre a porton fogadható 

bejövő és kimenő üzeneteket tartalmazza, amely a gyerekosztályban specifikáltatik. A ’with 

extension internal’ jellegű fordítónak szóló kifejezések annotációvá fordulnak, amelyet a 

porttípus osztálya elé szükséges elhelyezni. A példakódban csak internal kiterjesztés van, 

ennek megfelelője ’$INTERNAL’. 

Komponensek: A komponensek ősosztálya a ComponentDef osztály. Egy komponenstípus 

egy gyerekosztálynak felel meg, amely attribútumai a komponensben lévő portok, változók, 

stb.  
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