
Egy hétköznapi példa 
Adjuk meg azt a lépéssorozatot, amely egy nyilvános, érmés 
telefonkészülék használatát mutatja be. Tételezzük fel, hogy a 
fülkében vagyunk, ismerjük a felhívandó telefonszámot és 
vannak megfelelő érméink. Első körben azt gondolhatjuk, 
hogy a feladat egyszerű: 

1. Vedd fel a kagylót! 
2. Dobd be az érmét! 
3. Tárcsázd a számot! 
4. Beszélj! 
5. Tedd le a kagylót! 

 



  



 

 

Azonban, ha alaposabban átgondoljuk a feladatot, rájövünk, hogy 
vannak kezeletlen eshetőségek. Módosításra van tehát szükségünk. Mi a 
teendő, ha a készülék nem működik? Mi a teendő, ha a vonal foglalt? Mi 
a helyzet, ha a hívott fél nem veszi fel? Mi történik akkor, ha lebeszélted 
az összes érméd? Az ilyen és hasonló szituációk kezeléséhez ki kell 
terjesztenünk az algoritmust. Hamar rájövünk, hogy újabb lépések 
kellenek és nem mindegyik szükséges minden esetben. A teljes 
algoritmus leírása mondatszerű formában egy elég hosszú és 
átláthatatlan utasítássorozathoz vezetne. A folyamatábra alkalmazásával 
ez a javított komplex algoritmus kissé átláthatóbb és könnyebben 
követhető formában adható meg. Íme, a megoldás: 
  



 



 



 

Látható, hogy a kagyló felvétele után meg kell vizsgálnunk, hogy van-e vonal 
(működik-e a készülék). Ha nem, akkor csak letesszük a kagylót és a folyamat már 
véget is ért. Ha van vonal, bedobjuk az érmét, majd előhívószám alkalmazásával vagy 
a nélkül tárcsázzuk a számot. Amennyiben foglalt jelzést kapunk letesszük a kagylót és 
visszavesszük az érmét. Folytatásként egy döntést kell hoznunk: Mivel a partner 
telefonközelben van próbáljuk-e meg a hívást ismét egy kis idő után? Ha úgy döntünk, 
hogy nem éri meg a várakozás, akkor a folyamat ismét véget ér, távozhatunk. Azonban 
ha az újrahívás mellett döntünk, akkor rövid várakozás után elölről kell kezdenünk a 
teljes folyamatot. Kezelnünk kell továbbá azt a helyzetet, amikor a telefon kicseng 
(nem foglalt). Ha egy ideig nincs válasz, akkor ez lesz a harmadik eset, amikor le kell 
tennünk a kagylót és a második, hogy vissza kell vennünk az érmét. Ellenben, ha van 
válasz, akkor kezdjük el a beszélgetést. A folyamatábráról leolvashatjuk, hogy le kell 
tennünk a kagylót ha már nem akarunk beszélni, illetve akkor is, ha már lebeszéltük a 
bedobott összeget és már nincs több érménk. Minden más esetben folytathatjuk a 
beszélgetést. 
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