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1. Előzmények és célkitűzések

1. Előzmények és célkitűzések
Napjainkban a grafikus modellek alkalmazása egyre elterjedtebb a szoftverfejlesztésben. A
modellalapú fejlesztés jelentős mértékben növeli a programok átláthatóságát, csökkenti a fejlesztés
idejét és automatizált fejlesztési módszerek alkalmazását [SVC06] teszi lehetővé. Továbbá a modellek
a szöveges programnyelveknél magasabb absztrakciós szintet képviselnek, ez előnyös nagyméretű és
komplex rendszerek tervezése esetén. A modelleket ezért gyakran az adott alkalmazási terület szakértői
is megértik, ez egy fontos előrelépés a szoftverleíró nyelvek fejlődésében. A szoftverfejlesztés során
használt leggyakoribb modellek általában csomópontokból és élekből állnak, ezért ezeket gráfokkal
szoktuk leírni [EEPT06]. A csomópontok reprezentálják az adott szakterületen megjelenő entitásokat,
míg az élekkel a közöttük meglévő relációkat, kapcsolatokat írjuk le. Az így definiált csomópontok
és élek attribútumokkal rendelkeznek, melyekkel az adott elem tulajdonságait specifikálják. A
gráfokkal történő leírás lehetővé teszi a modellek grafikus ábrázolását, akár szakterület-specifikus
konkrét szintaxissal is. Megjegyezzük, hogy bár a szoftverfejlesztés során sokszor grafikus modellekkel
dolgozunk, természetesen a szöveges modellek is gyakran formalizálhatók hasonlóan.

A Unified Modeling Language (UML) [FS99, Obj07] az objektumorientált rendszerek statikus
felépítésének és dinamikus viselkedésének modellezésére leggyakrabban használt nyelvcsalád. Az UML-
ben definiált nyelvek általánosak, azaz nem kötődnek konkrét szakterülethez, ezért bizonyos esetekben
nehéz velük konkrét szakterületekhez szorosan kötődő koncepciókat kifejezni. Ezért az UML mellett
gyakran használunk szakterület-specifikus modellező nyelveket (Domain-Specific Modeling Language
– DSML) [KT08] a modellek specifikálásához. Ezek a nyelvek az adott szakterületen megjelenő
entitások definícióját adják meg, hozzájuk a szakterület szabályainak megfelelő kényszereket írnak
le, és gyakran szakterület-specifikus jelölésrendszert is biztosítanak. Mivel egy DSML egy konkrét
alkalmazási területhez kötődik, ezen a területen belül hatékonyabb vele a fejlesztés, mint egy általános
célú rendszerrel. Grafikus DSML-ek definiálásnak az egyik legelterjedtebb módja a metamodellezés.
Ilyenkor egy speciális modell (metamodell) rögzíti, hogy a (példány-)modellekben milyen típusú
elemek jelenhetnek meg, és azokra milyen topológiai, vagy az attribútumokat érintő megkötések
érvényesek.

A legtöbb modellalapú megközelítésben [KWB03, SK97] a modellekkel történő munka során
gyakran használunk automatizáltan futtatott modellfeldolgozó programokat [SK03, BBG+06,
MCG05], amelyeket modelltranszformációknak is nevezünk. Tipikusan ilyen programok segítségével
történik például (i) a kódgenerálás, amikor végrehajtható forráskódot generálunk UML diagramokból,
vagy más szakterület-specifikus modellekből (a forráskód is reprezentálható modellként),
(ii) magasabb absztrakciós szinten definiált modellekből alacsonyabb szintű modellek automatikus
előállítása, vagy az ellenkező irányban alacsonyabb szintű modellek visszafejtése, (iii) a modellek
refaktorálása (iv) a modellek közötti szinkronizáció (v) modellek operációs szemantikájának
leírása [dLV10]. Egy modellfeldolgozó programot természetesen bármilyen hagyományos programozási
nyelven is megírhatunk, azonban – mivel a modelleket is egy magasabb absztrakciós szinten
specifikáljuk – előnyös lehet olyan nyelvek használata, melyek segítéségével a feldolgozás lépéseit a
modellekkel azonos absztrakciós szinten tudjuk kifejezni. Gráfalapú modellek feldolgozásának for-
mális hátterét általában az algebrai gráfújraírás [EEPT06, Hec06] elméletével formalizálják. Az
algebrai gráftranszformációk esetében a feldolgozás elemi lépéseit az újraírási szabályok rögzítik.
Ezek végrehajtását legtöbbször kategóriaelméleti [BW90] konstrukciók segítségével formalizálják,
a leggyakrabban használt módszerek a Single Pushout (SPO), vagy Double Pushout (DPO)
megközelítések. Általánosan, egy gráfújraírási szabályt két gráf (baloldali – left-hand side (LHS) és
jobboldali – right-hand-side (RHS)) definiál. Amikor a bemeneti modellen alkalmazunk egy szabályt,
megkeressük benne a baloldal egy izomorf példányát (ezt a folyamatot nevezzük illesztésnek), és azt
kicseréljük a jobboldal egy példányával. A gráfújraírás szakirodalmában a „transzformáció” kifejezést
használják a szabályok egy sorozatának egy konkrét végrehajtására is, de én a korábban bemutatott,
a modellvezérelt szoftverfejlesztés területén belül megszokott jelentést értem alatta, vagyis egy mo-
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delltranszformáció egy modellfeldolgozó programnak a definíciója, nem pedig annak egy végrehajtása.
A gráfújraírási szabályok specifikálása mellett egy gráfújraírás alapú modelltranszformáció rögzíti a
szabályok végrehajtási sorrendjét, ezt nevezzük a transzformáció vezérlő mechanizmusának. Többféle
módszer is létezik ennek specifikálására [BFG96, SV09], ezek közül az egyik, amikor a szabályok
sorrendjét egy irányított vezérlésfolyamgráf rögzíti, amelynek a csomópontjai a szabályok.

A hozzá kapcsolódó formális módszerek eredményeképpen a modellalapú szoftverfejlesztés jelentős
szerepet játszik olyan rendszerek fejlesztésében, amelyek verifikációja, azaz helyes működésének
bizonyítása kiemelkedő fontosságú [GH06, WML10]. Ilyen biztonságkritikus rendszerekre van
szükség több ipari alkalmazási területen is, többek között az autóiparban, repülőgépiparban,
vagy orvosi alkalmazások készítése során [GHN10, WL06]. A formális modellek használatának
és a modellfeldolgozó programok gyakori és automatizált használatának elterjedésével, a
modelltranszformációk helyes működésének ellenőrzése is egyre fontosabbá válik [SK03, KWB03].
Egy modelltranszformáció verifikálása során biztosítani szeretnénk, hogy a program helyesen
működik, így nem kell minden egyes végrehajtás után annak eredményét ellenőrizni. A verifikáció
során tehát megmutatjuk, hogy a transzformáció megfelel bizonyos funkcionális és nemfunkcionális
követelményeknek. A funkcionális követelményeket gyakran a kimeneti modellen fogalmazzuk
meg, vagy a bemeneti és a kimeneti modellek közötti kapcsolatra mondjuk ki, vagyis a
funkcionális követelmények azt rögzítik, hogyan kell a transzformációnak a bemenetet feldolgoznia.
A leggyakrabban vizsgált nemfunkcionális követelmények a terminálás és a determinizmus. A
terminálás, vagyis az, hogy a program tetszőleges bemenet esetén véges időn belül befejezze a futását,
minden szoftver esetén fontos tulajdonság, azonban gráfújraírás-alapú modelltranszformációk esetén
bizonyos esetekben ennek bizonyítása nehezebb, mint hagyományos programok esetén, és speciális
módszereket igényel. Ugyanis a gráfújraírás természetéből adódóan lehetnek nemdeterminisztikus
lépések a feldolgozás során. Például egy szabály baloldalának illesztése során, a legtöbb rendszerben
véletlenszerűen választjuk ki a baloldalnak azt a példányát, amelyen alkalmazzuk az újraírást. A
determinizmus, vagy konfluencia az előbb elmondottak miatt szintén külön vizsgálatot igényelhet,
mert egy programfejlesztő általában olyan céllal ír meg egy programot, hogy az azonos bemenet
esetén ugyanazt a kimenetet produkálja.

A gráfújraírás elméleti háttere lehetővé teszi a gráftranszformáció-alapú modellfeldolgozó-
programok verifikációját formális módszerek segítségével [ALS+12]. Ezeket a módszereket három
kategóriába sorolhatjuk attól függően, hogy az általuk belátott eredmények függetlenek-e a konkrét
bemenettől, illetve egy konkrét végrehajtásától.
(i) Online validációnak azt nevezzük, amikor a transzformáció egy konkrét végrehajtásának

eredményét validálja a végrehajtó motor [Len06]. Azaz, a rendszer biztosítja, hogy amennyiben a
transzformáció sikeresen befejeződik, akkor kimenet megfelel a követelményeknek, egyéb esetben
a lefutás sikertelen lenne. Azt azonban nem tudjuk biztosítani, hogy transzformáció sikeresen
lefusson.

(ii) A statikus ellenőrzés során egy modelltranszformáció helyességét egy konkrét bemenet
esetén bizonyítjuk, de az ellenőrzés a transzformáció végrehajtása nélkül történik.
Modelltranszformációk segítségével gyakran szoktunk gráfnyelvtanokat definiálni, amelyek
egy konkrét kiindulási modellből és újraírási szabályok egy halmazából állnak. A szabályok
tetszőleges sorrendű alkalmazásával vizsgáljuk, hogy a kezdő modellből milyen állapotok érhetők
el, ez a módszer a szöveges nyelvtanok módszeréből származik [Roz97a]. Ez a példa jól mutatja az
online és a statikus módszerek közötti különbséget. Az utóbbi általánosabb eredményt biztosít,
hiszen egy adott bemenet összes lehetséges végrehajtásáról állít tulajdonságokat. Statikus
analízisre mutat példát [KN08].

(iii) Az offline ellenőrzés során csak a transzformáció definícióját és a modelleket leíró nyelvek
specifikációját figyelembe véve látunk be tulajdonságokat. Ezért az offline ellenőrzés eredménye
független a bemeneti modelltől, és minden lehetséges végrehajtás esetén igaz lesz. Ezért
az offline verifikációt mindössze egyszer kell elvégezni. Természetesen, az offline ellenőrzés
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1. Előzmények és célkitűzések

jóval bonyolultabb feladat, mint az előző két módszer. Érdemes megemlíteni, hogy egy
gráftranszformáció terminálása bizonyítottan eldönthetetlen [Plu98] általánosságban.

Mivel a modellfeldolgozást általában automatizáltan alkalmazzuk, e programok verifikációja egyre
fontosabbá válik. A gráfújraírás-alapú modelltranszformációk módszere egy ígéretes megközelítés
modellfeldolgozó programok definiálására a következők miatt:
(i) A grafikus modellező nyelveket és a példánymodelleket legtöbbször gráfokkal szokták

formalizálni.
(ii) A gráfújraírás-alapú modelltranszformációk működése az algebrai gráfújraíráson és

gráfnyelvtanok matematikai elméletén alapul, amely lehetővé teszi a formális vizsgálatukat.
(iii) A gráfújraírás-alapú modelltranszformációknak speciális struktúrája van, az elemi műveleteket

az újraírási szabályok definiálják. Ez a felépítés lehetővé teszi, hogy a transzformációt a
feldolgozandó modellel azonos absztrakciós szinten írjuk le, továbbá gyakran szakterület-
specifikus konkrét szintaxist is használhatunk a megjelenítésükhöz. Ezáltal az adott terület
szakértői könnyebben megérthetik a transzformáció működését.

Nyitott kérdések

Munkám során gráfújraírás-alapú modelltranszformációk offline helyesség-ellenőrzését kutattam.
A szakirodalomban található verifikációs módszerek gyakran csak egy-egy transzformáció- vagy
tulajdonságosztály vizsgálatát teszik lehetővé [BH07], és sokszor csak manuálisan végezhetők el. Ezért
nagy jelentősége van azoknak a módszereknek, melyek szakterülettől függetlenül, automatizáltan
alkalmazhatók. Egy gyakori módszer a formális ellenőrzés elvégzésére, hogy a modelltransz-
formáció definícióját lefordítják egy általános matematikai modellre, amelyre vizsgálatára már
rendelkezésre állnak kidolgozott formális elemzőmódszerek. Azonban, ez a modell – mivel egy általános
matematikai model – legtöbbször nem szimmetrikus az eredeti szakterület-specifikus leírással. Egy
ilyen megközelítés hátránya, hogy az összetett funkcionális követelményeket tipikusan az eredeti
szakterületen tudjuk kifejezni, míg a transzformációk vizsgálata egy másik modellen történik. Így
egyrészt, a vizsgálandó követelményeket át kell fordítani az egyik területről a másikra, másrészt
a második modell vizsgálata során megtalált hibák javításához az eredeti szakterületen is tudni
kell értelmezni azokat. A nehézséget az okozza, hogy a két különböző terület nem feltétlenül
szimmetrikus, így az egyik területen meghatározott tulajdonságok nehezen értelmezhetők a másik
területen. A fenti módszerre egy tipikus példa, amikor a modelltranszformáció definícióját lefordítják
valamilyen tételbizonyító rendszer bemenetére [ABK07]. Ezek alapján, a modelltranszformációk offline
verifikációjának fontosabb nyitott kérdései az alábbi pontokban foglalhatók össze:

• Léteznek modelltranszformációk verifikációjára módszerek, melyek a transzformáció-definíciókat
általános formális modellre fordítják le, amely elemzéséhez már rendelkezésre állnak módszerek.
Azonban ilyenkor a szakterület-specifikus követelményeket is le kell képezni az általános
modellre. Előnyös lenne egy olyan formalizmus kifejlesztése, mellyel kifejezhetőek lennének a
verifikálandó tulajdonságok az eredeti szakterületen belül, és amellyel a verifikáció elvégezhető
lenne az ezen formalizmus megtartásával.

• Szintén előnyös lenne, ha egy ilyen formalizmussal az újraírási szabályok is leírhatók
lennének, és segítségével a szabályok formális elemzésének vizsgálata elvégezhető lenne. Így
a modelltranszformációk vizsgálata egyetlen formalizmus segítségével történhetne meg.

• Hasonló módon szeretnénk a modelltranszformációk vezérlési mechanizmusát is leírni olyan
módon, hogy lehetővé váljon az egyes újraírási szabályokra belátott tulajdonságok végigvezetése
a teljes modelltranszformáción. Így lehetővé válna azon tulajdonságok levezetése, amelyek akkor
teljesülnek, amikor a transzformáció befejezi a futását.

• A modelltranszformációk tulajdonságainak vizsgálata algoritmikusan nehéz, ezért hasznos
lenne olyan részproblémák meghatározása, melyekre a verifikálandó tulajdonságok még
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eldönthetők. Természetesen, ilyen részproblémák meghatározása a lehetséges transzformációk,
vagy elemezhető tulajdonságok körének korlátozásával érhetők el. Azonban a legfontosabb
szempont azon részproblémák megtalálása, melyek segítségével valós mérnöki problémák is
megoldhatók.

• Nagyban növelné a módszerek hatékonyságát, ha támogatást tudnánk nyújtani a
transzformációk ellenőrzése során gyakran felmerülő, visszatérő problémák megoldására. A
modelltranszformációk implementálása során alkalmazhatnánk bizonyos mintákat, melyek
eredményeképpen automatikusan biztosíthatnánk bizonyos követelmények teljesülését.

• Hasznos lenne, ha azokra a problémákra sikerülne ilyen mintákat megfogalmazni, melyek
algoritmikusan nehezen elemezhetők. Ezen minták vizsgálatát szakértők segítségével előre, a
konkrét modelltranszformációtól függetlenül lehetne elvégezni.

Célkitűzések

Kutatásom célja az volt, hogy formális, automatizált módszereket fejlesszek gráfújraírás-
alapú modelltranszformációk funkcionális tulajdonságainak verifikációjához, és integráljam ezek a
módszereket egy létező modelltranszformációs keretrendszerbe. Célkitűzéseim az alábbi pontokban
foglalhatók össze:

• Célom volt, hogy általános (szakterület-független), formalizmust adjak modelltranszformációk
leírásához, amely formalizmus segítségével elvégezhető azok formális elemzése, és amely nem
korlátozza jelentősen az elemezhető modelltranszformációk, illetve a kifejezhető funkcionális
tulajdonságok körét.

• Egy formális nyelv definiálása, mely képes kifejezni azokat a funkcionális tulajdonságokat,
melyeket vizsgálni szeretnénk. A nyelv által kifejezhető tulajdonságok legyenek később
kiterjeszthetők újabb típusokkal.

• Célom volt, hogy formálisan leírjam és támogassam olyan technikák automatizált alkalmazását,
melyeket gyakran használunk modelltranszformációk kézzel történő elemzése során.

• Olyan (fél-)automatikus algoritmusok biztosítása, melyek képesek különálló újraírási szabályo-
kat és modelltranszformációk különböző vezérlő mechanizmusait elemezni és ezek tulajdonságait
bizonyítani. Mindezt a modelltranszformáció eredeti definícióján célszerű megvalósítani, hogy
ne kelljen ezt más formalizmusra átalakítani.

• A modelltranszformációk offline ellenőrzésének algoritmikus nehézségei miatt fontos, hogy az
automatizált algoritmusok képesek legyenek értelmezni és beépíteni a szakértő fejlesztők által
elvégzett manuális vizsgálatok eredményeit.

• Célom volt, hogy az elméleti módszerek alapján egy valós modelltranszformációs eszköz
keretében elkészítsem egy működő keretrendszer implementációját, és bemutassam, hogy ez
a keretrendszer alkalmas mérnöki problémák megoldására.

2. Módszertani összefoglalás
A vázolt nyitott kérdések meghatározták kutatásaim irányát. Bevezetésképpen tanulmányoztam a
modellalapú szoftverfejlesztés és modelltranszformációk különböző megközelítéseit [KT08, SK03,
MCG05]. Az általam kifejlesztett formalizmus leíráshoz megvizsgáltam a gráfok definiálásához,
illetve szakterület-specifikus nyelvek, metamodellek és modellek formális specifikációjához használt
különböző módszereket [EEPT06]. A gráfok közül külön foglalkoztam az attributált gráfok, típusos
gráfok, címkézett gráfok leírásával.

A modelltranszformációk működésének megértéséhez tanulmányoztam a gráfújraírási rendszerek,
gráftranszformációk és gráfnyelvtanok [Roz97b] elméletét. A kategóriaelmélet [Pie91, BW90] a
matematikának olyan ága, mely objektumok és közöttük lévő leképezések (morfizmusok) általános

4



3. Új tudományos eredmények

(magasabb absztrakciós szinten történő) leírásával foglalkozik. A kategóriaelméletnek több jelentős
számításelméleti alkalmazása is megtalálható. Ahogyan ez a modelltranszformációk elméletének
kutatási területén megszokott, kategóriaelméleti eszközöket használtam az elméleti tételek és
bizonyításaik tömör és formális megfogalmazására. Amint már korábban említettem, a gráfújraírás-
alapú modelltranszformáció újraírási szabályokból és azok sorrendjét meghatározó vezérlési
mechanizmusból áll. Ezért tanulmányoztam az újraírási szabályok definíciójának és alkalmazásának
különböző formális leírásait, melyek közül a leggyakoribbak az SPO és a DPO módszerek. Ezen
kívül megismertem a vezérlési mechanizmusok specifikálásának különböző megközelítéseit (például
prioritásalapú sorrendezés, rétegalapú sorrendezés, explicit vezérlésfolyamgráf használata) [SV09].

Mielőtt módszeremet kifejlesztettem volna a modelltranszformációk elemzésére, megvizsgáltam
több modelltranszformációs keretrendszert, különös tekintettel azokra, melyek a verifikációt
eszközszinten támogatják [dLV02, Tae04, Agr03, CHM+02, KNNZ99]. Ezen kívül tanulmányoztam
olyan publikált esettanulmányokat, amelyek speciális modelltranszformációk, vagy speciális
tulajdonságok manuális verifikálását mutatják be [ALS+12, LBA10, Pen09]. Habár kutatásom
során a modelltranszformációk funkcionális tulajdonságainak ellenőrzése volt az első számú
célkitűzésem, tanulmányoztam a nemfunkcionális tulajdonságok (például terminálás, konfluencia)
vizsgálatával foglalkozó módszereket is [LPE06, EEPT06, EEdL+05]. A fentieken kívül, magam
is készítettem manuális elemzést több transzformációhoz is. Az esettanulmányok készítése és a
szakirodalom tanulmányozása során szerzett tapasztalatok alapján fejlesztettem ki módszeremet
és határoztam meg azt a formális nyelvet, amellyel a verifikálandó funkcionális tulajdonságok egy
halmazát le lehet írni. Az általam fejlesztett nyelv a propozicionális logikán alapul, kidolgoztam
hozzá egy következtetőrendszert, melyhez levezetési szabályokat definiáltam és bizonyítottam azok
helyességét. A kalkulus kidolgozásához részletesen tanulmányoztam különböző matematikai logikai
módszereket [HR04, BA93], különös tekintettel a propozicionális és nemkanonikus propozicionális
logikák elméletét.

Az BME Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszékén részt vettem a Visual Modeling
and Transformation System (VMTS) [VMT10] nevű többszintű modellező és modelltranszformációs
keretrendszer fejlesztésében. A verifikációs keretrendszert, melynek elméleti alapjait formálisan
meghatároztam, ebben a keretrendszerben valósítottam meg. Az elkészült szoftver lehetővé teszi
modelltranszformációk (fél)automatikus formális helyesség-ellenőrzését.

Doktori kutatásom során iteratív és inkrementális módszer szerint haladtam. Az elméletben
kidolgozott módszereket gyakorlati példákon vizsgáltam, majd az így szerzett tapasztalatok alapján
finomítottam a formalizmuson.

3. Új tudományos eredmények
Kutatásom tudományos eredményeit négy tézisben foglaltam össze, azokon belül pedig altézisekbe
soroltam. Az elméleti eredményeket matematikai és mérnöki módszerekkel bizonyítottam, ipari
alkalmazhatóságukat pedig esettanulmányokkal igazoltam. Az egyes téziseket az alábbiakban
részletesen kifejtem, a tézisek szerkezetét és az altézisek egymásra épülését az 1. ábra mutatja.

I. Az első tézisben egy egységes formalizmust dolgozok ki, amely lehetővé teszi
modelltranszformációk formális ellenőrzését. Módszert adok típusos gráfokon alapuló modellező
nyelvek és modellek leírására. Bemutatok három fontos kategóriaelméleti kategóriát, amelyek
lehetővé teszik, hogy a fenti formalizmust gráfújraíró rendszerek leírására is használjuk. A
fentieken kívül módszert adok modelleken értelmezett attribútumkényszerek specifikálásra és
vizsgálatára.

II. A második tézisben egy propozicionális logikán alapuló formális nyelvet dolgozok ki, melynek
segítségével a modelltranszformációk elemzése során bebizonyítandó funkcionális tulajdonságok
egy fontos halmazát lehet kifejezni. Meghatározom a nyelv szintaxisát és szemantikáját. Ahhoz,
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hogy következtetéseket tudjunk megfogalmazni ezen a nyelven, következtetési szabályokat
definiálok, bebizonyítom ezek helyességét, és elemzem a következtetőrendszer teljességét. A
fentieken kívül a következtetési szabályok alapján kidolgozok egy következtetések elemzésére
szolgáló algoritmust, és formálisan elemezem ennek tulajdonságait.

III. A harmadik tézis az előző kettőre épít. Módszert adok újraírási szabályok és azok modelleken
történő alkalmazása deklaratív interfészének leírására. Ezek alapján formális módszereket
dolgozok ki, amelyek segítségével különálló újraírási szabályok elemezhetők. A fentieken kívül
bevezetem a modelltranszformációk implementálása és elemzése során használható MTA (Model
Transformation Analysis) módszerek fogalmát. Az MTA technikák a modelltranszformációk
elemzése során gyakran előkerülő módszerek formális leírásai. Ez a formális leírás lehetővé teszi,
hogy különböző eszközökben automatizáljuk ezen technikák alkalmazását. Az MTA minták a
hagyományos tervezési mintákhoz hasonló transzformáció részletek, amelyek elemzését előre
elkészítjük. Így ezeket a mintákat nem csak a transzformációk implementálása, hanem azok
verifikációja során is felhasználjuk.

IV. A negyedik tézis a fentiekben leírt elméleti alapra építve egy valós keretrendszer megvalósítását
mutatja be. Kifejlesztettem egy szöveges programozási nyelvet (MTV), amellyel az előző
tézisekben definiált formalizmusnak megfelelően modelltranszformációk deklaratív definícióját
lehet leírni. Egy szoftvercsomagban megvalósítottam egy verifikációs keretrendszert, amely az
előbbi programozási nyelven leírt transzformációkat értelmezi, és azokat a korábbi tézisekben
leírt módszerekkel a gyakorlatban is elemzi. A fentieken kívül olyan algoritmusokat készítettem,
melyek a VMTS keretrendszerben készített modelltranszformációkból automatikusan MTV
programkódot generálnak. Ugyanakkor megmutatom, hogy a keretrendszer képességei nem
korlátozódnak azokra a transzformációkra, melyek a VMTS keretrendszerben készültek, hanem
az előbbi programozási nyelven keresztül könnyen együtt lehet működni más eszközökkel is.
A fentieken kívül a módszereim gyakorlati használhatóságát egy esettanulmány bemutatásával
igazolom.

I. Tézis - Modelltranszformációk vizsgálatának formális megalapozása

Az első tézis egy formális keretrendszert definiált, amely a típusos gráfok elméletén alapul [EEPT06].
Módszert adok modellező nyelvek, modellek, modellek sablonjai, és a közöttük lévő leképezések
specifikálására. Informálisan, a legfontosabb definíciók a következők:

• Egy metamodell-interfész egy metamodell absztrakciója. Segítségével egy modellező nyelvet
írunk le. Formálisan egy metamodell-interfész egy típusos gráf, ahol a csomópontokhoz és élekhez
hozzárendeljük a lehetséges attribútumaik neveit.

• Egy metamodell-interfész (példány)gráf ja egy típusos gráf. Egy gráf elemeinek az egyes
attribútumaihoz értékeket rendelhetünk, amit egy függvénnyel specifikálunk.

• Egy metamodell-interfész egy (példány)modellje egy példánygráfból és egy hozzá tartozó
attribútumérték-hozzárendelésből áll.

• Az absztrakt attribútumkényszerek egy gráf bizonoys attribútumain definiált logikai
függvények. Egy metamodell-interfész (modell)sablonja egy gráfból és azon definiált
attribútumkényszerekből áll.

• Egy gyengén típusos morfizmus egy hagyományos gráf homomorfizmus, amely egy metamodell-
interfész két példánygráfja közötti leképezést definiál. A leképezés meghatározása során
figyelembe kell venni, hogy a metamodellben az egyes csomópontok öröklődhetnek egymásból.
Az injektív és teljes, gyengén típusos morfizmust sablonmorfizmusnak nevezem.

• Tételezzük fel, hogy olyan modelltranszformációval dolgozunk, melynek bemenete egyetlen
modell. A végrehajtás során, a transzformáció ezt a modellt módosítja, azaz változtatja az
attribútumait, töröl belőle elemeket, vagy újakat ad hozzá. A transzformáció kimenete tehát a
módosított bemeneti modell. Ezért egy lehetséges bemeneti-kimeneti modellpár közötti relációt
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Formalization of primary artifacts
Subthesis I.1

Definition and properties of graph-based 
categories

Subthesis I.2

Theory of integrating external constraint logic for 
the analysis of attribute constraints

Subthesis I.3

TPDL
Subthesis II.1

TPDL inference logic
Subthesis II.1

Algorithmic realization of the inference logic
Subthesis II.1

Thesis I – Formal background

Thesis II – Specifying properties to be verified Thesis III – Analysis of transformations

Declarative interface of rewriting rules and 
their applications

Subthesis III.1

Formal analysis of rewriting rules
Subthesis III.2

MTA techniques
Subthesis III.3

MTA design patterns
Subthesis III.4

MTV programming language
Subthesis IV.1

Translating VMTS transformations to MTV 
code

Subthesis IV.2

VMTS Verification Framework
Subthesis IV.3

Thesis IV – Implementation of the verification framework

1. ábra. Outline of the theses

két gráffal és egy közöttük definiált részleges morfizmussal lehet formalizálni. Ezek leírásához
bevezetem a relációgráf, relációmodell és relációsablon fogalmát.

• A relációmorfizmus két relációgráf közötti leképezés.
Ahhoz, hogy a fenti formalizmus segítségével le tudjak írni gráfújraíró rendszereket, bevezetek három
új kategóriaelméleti kategóriát és belátom ezek néhány fontos tulajdonságát.

• A GraphsWMT kategória egy T típusos gráf példánygráfjaiból és azok közötti gyengén típusos
morfizmusokból áll.

• A GraphsPMM kategória egy M metamodell-interfész példánygráfjaiból és azok közötti
sablonmorfizmusokból áll.

• A RelGraphsPMM kategória egy M metamodell-interfész relációgráfjaiból és azok közötti
relációmorfizmusokból áll.

Az attribútumkényszereket absztrakt módon definiálom. Meghatározok két relációt, melyek
segítségével különböző kényszerhalmazok vizsgálhatók.

• Két kényszer konfliktusban van, ha egyszerre sosem lehetnek igazak.
• Egy kényszer levezethető egy másikból, ha a második kényszer teljesülése maga után vonja,
hogy az elsőét.

A fenti két relációt a verifikációs keretrendszertől különálló kényszerelemző rendszerek segítségével
elemezhetjük és láthatjuk be. Ahhoz, hogy ezeket használhassuk, definiálok azon függvények
interfészét, melyekkel a relációk vizsgálhatók. Továbbá, bevezetek bizonyos korlátozásokat a
kényszerekre vonatkozóan, amelyek lehetővé teszik, hogy gráfokhoz nem kapcsolódó általános
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kényszerelemző rendszereket használjunk. Ez azért előnyös, mert a kényszer logikai programozás és
a kényszerek kielégíthetőségének vizsgálata egy különálló kutatási terület, melynek eredményeit így
integrálhatjuk a saját rendszerünkbe.

I.1 Altézis Kidolgoztam egy formalizmust, és ennek segítségével leírtam metamodelleket, modelleket,
modellek sablonjait, az ezek közötti relációkat és leképezéseket, továbbá attribútumkényszereket.
Megmutattam, hogy minden modellhez megadható egy sablon, amely ekvivalens az eredeti
modellel. Megmutattam, hogy egy sablonmorfizmuson keresztül egy forrásgráfon értelmezett
attribútumérték-hozzárendelés leképezhető egy célgráfra, és bebizonyítottam, hogy az így leképzett
attribútumértékhozzárendelés-függvény kompatibilis a célgráffal, azaz a leképzett attribútumérték-
hozzárendelés egy, a célgráfon értelmezett érvényes attribútumérték-hozzárendelés. Megmutattam, hogy
egy sablonmorfizmuson keresztül egy forrásgráfon értelmezett absztrakt attribútumkényszer leképezhető
egy célgráfra, és bebizonyítottam, hogy a leképzés eredménye kompatibilis a célgráffal, azaz a leképzett
attribútumkényszer egy, a célgráfon értelmezett valóban érvényes kényszer. Módszert adtam arra,
hogy egy célgráfon értelmezett attribútumérték-hozzárendelést leképezzünk ellenkező irányban egy
forrásgráfra egy sablonmorfizmuson keresztül, és bebizonyítottam, hogy a célgráf egy teljesen specifikált
attribútumérték-hozzárendelését a forrásgráf egy teljesen specifikált attribútumérték-hozzárendelésévé
képezzük le.

I.2 Altézis Bebizonyítottam, hogy GraphsWMT kielégíti a kategória axiómáit, vagyis
GraphsWMT egy érvényes kategória a kategóriaelméletben. Megmutattam, hogy a
sablonmorfizmusok zártak a kompozícióra, és ezáltal GraphsPMM is egy érvényes kategória.
Bebizonyítottam továbbá, hogy GraphsPMM rendelkezik a következő tulajdonságokkal: (i) a pushout
mindig létezik, azaz mindig megkonstruálható (ii) amennyiben két közös forrásobjektummal rendelkező
sablonmorfizmus közül az egyik erősen típusos, akkor a belőlük képzett pushout konstrukcióban
az ezzel átellenes morfizmus szintén erősen típusos, (iii) két közös célobjektummal rendelkező
sablonmorfizmusnak a párfaktorizációja mindig megkonstruálható. Bebizonyítottam továbbá, hogy
RelGraphsPMM szintén eleget tesz a kategória definíciójának.

I.3 Altézis Formalizmust dolgoztam ki absztrakt attribútumkényszer-halmazok relációinak
leírására. Elégséges feltételeket adtam arra, hogy ezen relációk alapján meghatározzuk sablonok
és sablonmorfizmusok tulajdonságait. Leírtam azon függvények interfészét, melyek segítségével
attribútumkényszer-halmazok relációi vizsgálhatók, és megmutattam, hogy ezzel a módszerrel külső
kényszerellenőrző rendszerek – melyek képesek ezen relációk elemzésére – integrálhatók a verifikációs
keretrendszerbe. Megmutattam, hogy ezen függvényinterfészek biztosítják a rendszer konzisztenciáját,
azaz beláttam, hogy a függvények különböző implementációi nem mondhatnak ellent egymásnak.

II. Tézis – Modelltranszformációk funkcionális tulajdonságainak kifejezése

Ebben a tézisben bemutatom a TPDL (Transformation Property Description Language) nyelvet,
amely a propozicionális logikán alapul, és képes kifejezni azon funkcionális tulajdonságok egy fontos
halmazát, amelyeket ellenőrizni szeretnénk a transzformációkon. Definiálom a TPDL nyelv atomi
kifejezéseinek az interfészét. Egy atom egy logikai függvény, amelynek értelmezési tartománya egy
adott metamodel-interfész relációmodelljeinek a halmaza. Ez a definíció lehetővé teszi, hogy a TPDL
nyelv könnyen kiterjeszthető legyen újabb tulajdonságok leírásának lehetőségével. Bevezetek továbbá
egy konkrét TPDL kifejezést, melyet relációsablon-feltételnek nevezek.

A nyelv segítségével megfogalmazott állításokon következtetéseket szeretnénk végrehajtani, ezért
következtetési (levezetési) szabályokat definiálok, amelyekről belátom, hogy helyesek. A levezetések
segítségével implikációkat vizsgálunk, vagyis azt szeretnék bebizonyítani, hogy egy TPDL kifejezés
egy másik kifejezés logikai következménye.
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3. Új tudományos eredmények

Ebben a tézisben elemezem annak a problémának az eldönthetőségét, hogy egy implikáció mindig
kielégíthető-e. Bebizonyítom, hogy a probléma általánosságban eldönthetetlen, de bemutatom a
problématér egy eldönthető részhalmazát.

A második tézis egy fontos eredménye a kalkulus egy algoritmikus megvalósításának bemutatása.
Mivel a probléma általánosságban eldönthetetlen, fontos, hogy az algoritmus futásának egy értelmes
korlátot szabjunk meg. Jogos elvárás, hogy ezt a korlátot úgy határozzuk meg, hogy az algoritmus
képes legyen eldönteni a korábban vázolt eldönthető problémákat.

A II. Tézis a disszertáció 5. fejezetében található.
A II. Tézishez kapcsolódó publikációk: [5, 23, 22, 4, 2, 19, 15, 16, 9].

II.1 Altézis Kidolgoztam egy propozicionális logikán alapuló formális nyelv interfészét (TPDL), mely
képes kifejezni modelltranszformációk funkcionális tulajdonságainak egy halmazát. Megmutattam, hogy
a fenti nyelv segítségével gyakorlati szempontból hasznos tulajdonságok fogalmazhatók meg, melyek
a bemeneti és kimeneti modellek közötti összefüggéseket írják le. Megadtam továbbá egy konkrét
atomi kifejezés (relációsablon-feltétel) szintaktikáját és szemantikáját relációsablonok segítségével.
Bebizonyítottam, hogy izomorf relációsablonok segítségével felépített feltételek egymással ekvivalensek.
Beláttam, hogy a TPDL nyelv szemantikája alapján a propozicionális logikai következtetési szabályok
érvényesek a TPDL következtetőrendszerben.

II.2 Altézis Következtetési szabályokat dolgoztam ki a TPDL nyelven megfogalmazott implikációk
vizsgálatára, és megmutattam, hogy ezek a szabályok helyesek. Elégséges feltételt adtam a
következtetési szabályok alkalmazhatóságára oly módon, hogy ezek a feltételek algoritmikusan
hatékonyan ellenőrizhetők legyenek. Megmutattam, hogy a TPDL következtetések helyessége
általánosságban algoritmikusan eldönthetetlen feladat. Megmutattam, hogy létezik a következtetéseknek
egy részhalmaza, mely algoritmikusan eldönthető.

II.3 Altézis Bevezettem a korlátfüggvények fogalmát, és megadtam egy érvényes korlátfüggvényt.
Algoritmust dolgoztam ki TPDL kifejezésekből épített következtetések helyességének elemzésére.
Megmutattam, hogy érvényes korlátfüggvény esetén az algoritmus mindig terminál. Megmutattam,
hogy az általam definiált korlátfüggvény alkalmazása esetén az algoritmus mindig megoldást ad a II.3.
altézisben meghatározott algoritmikusan eldönthető problémák részhalmazára.

III. Tézis – Újraírási szabályok és részleges transzformációk formális elemzése

A harmadik tézis a következő kérdésekkel foglalkozik: (i) különálló újraírási szabályok verifikációja, (ii)
összetettebb transzformációrészletek verifikációja, ill. (iii) ezen elemzések során belátott tulajdonságok
propagálása egy modelltranszformáció vezérlő szerkezetén keresztül, vagyis azon tulajdonságok
megállapítása, amik nem egy-egy transzformáció részlet után, hanem a teljes transzformáció végén
teljesülnek.

Módszert adok újraírási szabályok és azok modelleken történő alkalmazása deklaratív interfészének
a leírására. Ezen interfész alapján történik az újraírási szabályok elemzése, amelynek célja, hogy
levezessünk olyan tulajdonságokat, melyek biztosan igazak lesznek a szabály alkalmazása után
függetlenül a bemeneti modelltől.

Formalizálom modelltranszformációk irányított gráf alapú vezérlési szerkezetét, amely segítésével
módszert adok az újraírási szabályok elemzése során belátott tulajdonságok propagálására
(végigvezetésére) a teljes vezérlésfolyamgráfon. Így tudjuk levezetni azokat a tulajdonságokat, amelyek
biztosan igazak lesznek a teljes transzformáció végén. Ezeket a tulajdonságokat az ún. végső formula
határozza meg, amelynek leírásához a TPDL nyelvet használjuk. Amennyiben egy bizonyítandó
kifejezés levezethető a végső formulából, akkor sikerült bebizonyítani, hogy az adott tulajdonság
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minden lehetséges kimenet esetén teljesül. Amennyiben a bebizonyítandó kifejezés negáltját sikerül
levezetni, akkor beláttuk, hogy nincs olyan lehetséges kimenet, amelyre igaz lenne a bebizonyítandó
tulajdonság. Egyéb esetben a verifikációs rendszerünk nem tud semmit sem mondani az adott
tulajdonság teljesüléséről.

A harmadik tézis egy másik fontos eredménye az MTA (Model Transformation Analysis)
módszerek koncepciójának bemutatása.

• Modelltranszformációk formális vizsgálata során gyakran használunk ismétlődően
előkerülő, formálisan leírható, intuitív módszereket, amelyeket nem tudnánk egy különálló
transzformációrészlettel definiálni. Ezeket a módszereket összefoglaló néven MTA technikáknak
nevezem. Az ilyen technikák formális dokumentálásának több előnye is van: (i) hasznos, ha az
intuitívan használt módszereket mások is megismerik, és (ii) a formális lehetővé teszi, hogy
a különböző verifikációs rendszerekben automatizáljuk ezek alkalmazását. Ebben a tézisben
bevezetem az Intakt Element MTA technikát, amely segítségével meghatározhatók azok a
szabályok egy transzformációban, melyek bizonyos sablonok példányait érintetlenül hagyják.
E módszer automatizálása lehetővé teszi, hogy a verifikációt végző felhasználónak kevesebb
szabályt kelljen manuálisan elemeznie. Egy másik bemutatott módszer a Composite Rule
MTA technika, amely azt határozza meg, hogyan kell két szekvenciálisan végrehajtott újraírási
szabályt egyetlen szabályként leírni. Az így előállított komponált szabály használatának több
előnye is van. Például sokkal könnyebb egyetlen szabályt elemezni, mint több egymás utáni
szabály sorozatát.

• Az MTA minták hasonlóak az objektum-orientált fejlesztés során megismert hagyományos
tervezési mintákhoz [GHJV95]. Egy MTAminta pontosan leír egy olyan transzformáció részletet,
mely egy gyakran előkerülő transzformációs feladatot old meg. A mintát alkalmazva beépíthetjük
annak egy példányát egy konkrét transzformációba, ahol az adott probléma előkerül. A
legfontosabb tulajdonsága ezeknek a transzformáció részleteknek, hogy önmagukban – a konkrét
transzformációtól függetlenül – is elemezhetők, és ennek az elemezésnek az eredménye beépíthető
annak a transzformációnak az elemzésébe, amelyben felhasználjuk az adott mintát. Más
szóval, amikor egy mintát alkalmazunk, akkor az adott transzformáció részletre automatikusan
teljesülnek bizonyos tulajdonságok. Ez a módszer lehetővé teszi komplex transzformációk
automatizált elemzését. A harmadik tézisben bevezetek egy konkrét MTA mintát, amelyet
Traverser mintának nevezek. Ez a minta megoldást javasol arra, hogyan tudjuk iteratívan
feldolgozni egy adott sablon összes előfordulását a bementi modellben.

Az III. Tézis a disszertáció 7. és 8. fejezetében található.
Az III. Tézishez kapcsolódó publikációk: [5, 23, 21, 22, 4, 27, 1, 17, 11, 2, 3, 7, 8, 34, 33, 26, 13].

III.1 Altézis Formalizmust dolgoztam ki újraírási szabályok deklaratív specifikálására. Megmutattam,
hogy ezek alapján és a GraphsPMM kategória felhasználásával leírható az elemi transzformációs
lépések interfésze. Az újraírási szabályok interfésze alapján elégséges feltételt adtam arra, hogy egy sza-
bály biztosan alkalmazható a bementi modellek egy halmazán. Az újraírási szabályok interfésze alapján
elégséges feltételt adtam arra, hogy egy szabály biztosan nem alkalmazható a bemeneti modellek egy
halmazán.

III.2 Altézis Formalizmust dolgoztam ki modelltranszformációk vezérlésfolyamgráfjának
leírására. Elégséges feltételeket adtam egy újraírási szabály interfésze alapján olyan tulajdonságok
levezethetőségére, melyek biztosan igazak lesznek a szabály sikeres alkalmazása után. Szintén elégséges
feltételeket adtam egy újraírási szabály interfésze alapján olyan tulajdonságokat levezethetőségére,
melyek biztosan igazak lesznek a szabály sikertelen alkalmazása után. Megmutattam, hogy a fenti
elégséges feltételek algoritmikusan ellenőrizhetők.
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3. Új tudományos eredmények

III.3 Altézis Bevezettem az MTA (Model Transformation Analysis) technikák fogalmát, melyek olyan
módszerek formális leírásai, melyeket gyakran használunk gráfújraírás alapú modelltranszformációk
ellenőrzése során. Definiáltam az „Intact Element” MTA technikát. Elégséges feltételt adtam annak
megállapítására, hogy egy újraírási szabály gyengén, vagy egyáltalán nem módosít sablonokat.

III.4 Altézis Formalizáltam a „Traverser” MTA mintát, amely a bemeneti modell elemei egy
halmazának iteratív feldolgozását írja le. A mintával szakterület-független módon definiáltam egy
résztranszformációt, és formális módszerek segítségével belátok róla tulajdonságokat. Elégséges feltételt
adtam a „Traverser” mintában leírt transzformációrészlet terminálására. Zárt formulát adtam az
adott részlet pontos lépésszámának meghatározására abban az esetben, ha az elégséges feltétel teljesül.
Bebizonyítottam azokat a tulajdonságokat, melyek biztosan teljesülnek az adott részlet végrehajtása
után. Megmutattam, hogy tetszőleges transzformációra, mely megvalósítja ezt a mintát, a fenti
tulajdonságok valóban érvényesek lesznek.

IV. Tézis – Új tudományos eredmények alkalmazása

Elkészítettem az első három tézisben bemutatott elméleti keretrendszer egy megvalósítását, melyet
a kutatócsoportunk által fejlesztett többszintű modellező és modelltranszformációs keretrendszer
(VMTS – Visual Modelig and Transformation System) részeként implementáltam. A szoftver
elkészítése során az volt a célom, hogy az elméleti eredmények gyakorlati alkalmazhatóságát igazoljam.

Az MTV programozási nyelv

Kifejlesztettem egy szöveges programozási nyelvet (MTV – Model Transformation Verification),
amelynek a segítségével le lehet írni metamodell-interfészeket, (reláció)gráfokat, (reláció)modelleket,
(reláció)sablonokat, újraírásiszabály-interfészeket, vezérlésfolyamgráfokat és TPDL formulákat. Azaz,
egy MTV program egy adott metamodell-interfész felett definiált modelltranszformációkat és azok
verifikálandó tulajdonságait specifikálja az I. Tézisben bemutatott formalizmushoz igazodva. A
megvalósított verifikációs keretrendszer beolvassa és értelmezi az MTV programokat, és elvégzi a
bennük leírt modelltranszformációk ellenőrzését.

VMTS verifikációs keretrendszer

A továbbiakban a VMTS-ben megvalósított verifikációs keretrendszert mutatom be. Az 2. ábra felső
részén látható egy modelltranszformáció verifikációjának tipikus folyamata. A modelltranszformá-
ció definícióját először MTV programmá kell fordítani. A VMTS keretrendszerhez készítettem egy
komponenst, mely ezt a feladatot automatizáltan elvégzi, azaz egy VMTS-ben definiált modelltransz-
formációból automatikusan képes vele ekvivalens MTV kódot generálni. Ez a komponens képes az
újraírási szabályokhoz csatolt kényszerek és imperatív kód elemzésére is, amelyekből az I. Tézisben
bemutatott absztrakt attribútumkényszereket származtat mind az LHS, mind az RHS gráfokhoz.
Természetesen a fejlesztő ellenőrizheti és kiegészítheti az automatikusan generált kódot.

Mint említettem, a keretrendszer beolvassa és értelmezi az MTV nyelvű programokat,
felismeri bennük a modelltranszformáció-leírásokat. Minden ilyen modelltranszformáció-leíráshoz
automatikusan generál egy testre szabott felhasználó felületet, ahol az adott vezérlésfolyamgráfhoz
tartozó hozzárendeléseket lehet áttekinteni és manuálisan módosítani. Ezen kívül, a felhasználó
kiválaszthatja, hogy mely szabályokat elemzi a keretrendszer automatikusan, ezeknek az
ellenőrzéseknek az eredményei is bővítik az aktuális hozzárendelést. Az automatizált vizsgálat és
a kézi finomítás után a keretrendszer a végső formulát az aktuális hozzárendelés alapján számítja
ki, majd ellenőrzi, hogy levezethető-e belőle a verifikálandó tulajdonság. Az 2. ábra alsó részén a
keretrendszer felépítése és legfontosabb komponensei láthatók.
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Megmutattam, hogy a verifikációs keretrendszer és a VMTS modelltranszformációs keretrendszer
két különálló egység, melyek egymással csak MTV kóddal kommunikálnak, ezért nem kötelező, hogy
az MTV kód, amelyet vizsgálunk, egy valós VMTS-beli modelltranszformációból származzon. Így
a keretrendszer nem korlátozódik a csak VMTS-ben definiált modelltranszformációk ellenőrzésére,
hanem bármely eszközbe – mely képes a modelltranszformációit ilyen programmá lefordítani –
integrálható.
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A hozzárendelés fél-

automatikus finomítása

Újraírási szabályok nyelve

Vezérlésfolyamgráfok nyelve

MTV program fordítója
VMTS - MTV 

kód-
generátor

Kényszer-
ellenőrző 

keretrendszer

TPDL következtetőrendszer

Formulahozzárendelés

VMTS modellező keretrendszer
Modelltranszformáció-

verifikációs keretrendszer

Felhasználói felület a 
hozzárendelés kézi 

módosításához

A modelltranszformációk definiálása és verifikációja során létrehozott entitások

A megvalósított modelltranszformáció-verifikációs keretrendszer komponensei

2. ábra. A modelltranszformáció-verifikációs keretrendszer felépítése

Eszköztámogatás az MTA technikák és minták használatához

A VMTS keretrendszer funkcionalitása kiegészíthető különálló komponensek, ún. addonok
fejlesztésével. Ezek a komponensek hozzáférnek a keretrendszer által nyújtott szolgáltatásokhoz egy
jól meghatározott API-n keresztül. Így elérhetjük a VMTS modelleket, a memóriába már beolvasott
MTV programokat, és a VMTS felhasználói felületét is módosíthatjuk.

A harmadik tézisben bemutatott mindkét MTA technikához egy-egy addont fejlesztettem, amelyek
lehetővé teszik az adott technikák automatizált alkalmazását. Szinten külön komponens készült
a Traverser minta használatához. Ennek segítségével a felhasználónak lehetősége van megjelölni
bizonyos szabályokat, ezzel jelezve, hogy ezek a szabályok a Traverser minta egy példányát írják
le. Az addon segít leellenőrizni, hogy az adott szabályok valóban teljesítik-e a minta leírásában
meghatározott követelményeket. Miután ez megtörtént, a Traverser mintára belátott tulajdonságokat
automatikusan tudjuk használni az adott transzformáció elemzésekor.

A IV. Tézis a disszertáció 9. fejezetében található.
A IV. Tézishez kapcsolódó publikációk: [14, 24, 25, 27, 32, 20, 28, 30, 31, 11, 35, 12, 10, 6, 29].

IV.1 Altézis Kifejlesztettem egy eszközfüggetlen szöveges programozási nyelvet (MTV – Model
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4. Kapcsolódó publikációk

Transformation Verificiation), melynek a segítségével az I. Tézisben bemutatott formalizmuson
alapuló modelltranszformációkat lehet leírni. Megmutattam, hogy mérnöki verifikációs problémák
leírhatók MTV programokként. Megmutattam, hogy az MTV nyelv használatával az általam
megvalósított keretrendszerrel elemezhető transzformációk nem korlátozódnak a VMTS-ben fejlesztett
transzformációkra.

IV.2 Altézis Algoritmust dolgoztam ki VMTS-ben definiált modelltranszformációk automatikus
feldolgozására, melynek során az általam készített eszköz MTV kódot generál, melyet a keretrendszer
azonnal képes elemezni. Megmutattam, hogy az előző tézisekben bemutatott elméleti módszer
alapján implementálható egy verifikációs keretrendszer, amely képes modelltranszformációk formális
elemzésére.

IV.3 Altézis Megmutattam, hogy az elméleti keretrendszer megvalósítható egy komponensalapú
és kiterjeszthető szoftvercsomagként (VMTS-VF – VMTS Verification Framework), amely képes
formálisan elemezni tetszőleges MTV kódot. Megmutattam, hogy a keretrendszer képes MTA mintákat
felhasználni az elemzések során.

A VMTS keretrendszer nyilvánosan elérhető és letölthető a http://vmts.aut.bme.hu oldalról.

4. Kapcsolódó publikációk
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