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1. A kutatás előzményei

1.1. Modellvezérelt fejlesztés

A modellezés a rendszerfejlesztés során régóta bevált eszköz a való világ és egyéb absztrakt fogal-
mak leírására, így az a mérnöki munka alapját képezi. A rendszerfejlesztők már jóval a modellve-
zérelt paradigma megjelenése előtt használtak olyan modelleket a fejlesztés során, mint az egyed-
kapcsolat diagramok, a gráf alapú leírások vagy absztrakt szintaxis fák. A modellvezérelt tervezés
paradigmájának (MDE) [BCW12] jellegzetessége, hogy modelleket használ a rendszerfejlesztés
teljes életciklusa alatt a követelményanalízistől kezdve, a rendszertervezésen és az implementáci-
ón át egészen a rendszer verifikációjáig és karbantartásáig.

A modellvezérelt tervezési paradigma célja, hogy a bevett mérnöki megoldások formális ala-
pokra helyezésével növelje a a szoftverfejlesztési folyamat hatékonyságát és termelékenységét. A
modellvezérelt tervezés a fejlesztés legelejétől kezdve magas absztrakciós szintű modellekből in-
dul ki és jól definiált lépéseken keresztül automatikusan származtatja a megvalósítandó rendszer
egyes elemeit.

Az MDE szerint minden, a tervezésautomatizálás szempontjából releváns információt absz-
trakt modellekben tárolunk. E modellek segítségével automatizálható (i) a tervezés alatt álló rend-
szer strukturált dokumentálása, (ii) az implementáció megkezdése előtt, a rendszer szempontjából
releváns tulajdonságok (pl., teljesítmény, robusztusság, biztonság, komplexitás) modell alapú va-
lidációja, és (iii) a célplatform egyes komponenseinek (pl., forráskód, konfigurációs táblák, tesz-
tesetek, szöveges dokumentumok) automatikus generálása.

1.2. Tervezési tér felderítés

Egy MDE folyamat kezdetén a modellek jellemzően még nem eléggé specifikusak az automatikus
kódgeneráláshoz, azok egy tervezési teret feszítenek ki. Ilyenkor a kifeszített térben megtalálható
modellek között keresünk egy olyan megoldást, amely teljesíti a rendszerrel szemben támasztott
követelményeket és kielégítő megoldást ad az összes minőségi metrikára.

A tervezési tér felderítés (Design Space Exploration, DSE) egy olyan több kritériumú keresés
alapú tervezési folyamat, amely a rendszerterv követelményeit teljeskörűen kielégítő megoldási
alternatívák közül egy „elég jó” változatot keres, amely kielégítő megoldást kínál a rendszerrel
szemben támasztott minőségi metrikákra. Ilyen metrikák vonatkozhatnak a rendszer teljesítmé-
nyére, energiafelhasználására, megbízhatóságára, stb. A DSE feladatok esetén flexibilisnek neve-
zik azokat a megoldásokat, melyek (az egyetlen metrikára történő optimalizációval szemben) az
összes metrikát együttesen figyelembe véve adnak egy megfelelő alternatívát. Ez adja a DSE fel-
adatok komplexitását olyan területeken, mint a biztonságkritikus beágyazott rendszerek vagy a
rendszermenedzsment, ahol sok egymástól eltérő metrika alapján keressük az optimális, flexibilis
megoldást. Az ilyen típusú problémákat egy modellvezérelt fejlesztési környezetben jellemzően
kényszerkielégítési módszerekkel oldják meg [Nee01].

A legtöbb követelmény és minőségi jellemző – például az időzítés, áteresztőképesség, ár, me-
móriaméret, stb. – numerikus értékként jeleníthető meg. A kritikus rendszerek tervezésénél egy-
re szélesebb körben megjelenő moduláris architektúrákban azonban (mint az AUTOSAR [AUT]
szabvány az autóiparban és az integrált moduláris avionika [RTCa] a repülőgépiparban) olyan
strukturális kényszerek is előfordulnak, amelyek a rendszer összekötöttségére, gráf alapú repre-
zentációjára vonatkozóan adnak megkötéseket. Ezen strukturális kényszereket gráf jellegük miatt
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azonban csak igen nehezen lehet numerikus értékek fölötti kényszerekként kifejezni. Ezen túl-
menően, a rendszerkövetlemények folyamatos változása miatt, tovább bonyolódhat a tervezési tér
felderítése, aminek következtében további kényszerek és minőségi metrikák jelenhetek meg.

1.3. Modelltranszformáció

A modellvezérelt fejlesztési paradigmában kulcsfontosságú szerepet tölt be a modelltranszformá-
ció, melynek feladata, hogy modellezési nyelveken belül és azok között automatikus leképezé-
seket biztosítson. Az utóbbi években több különböző megközelítés is napvilágot látott, melyek
közül az egyik legszélesebb körben elterjedt és elfogadott megközelítés a deklaratív, szabályalapú
gráftranszformációs [Roz97] paradigma lett.

Gráftranszformáció

A gráftranszformáció (GT) egy a gráfmodellek átalakításának leírására vonatkozó grafikus, dekla-
ratív nyelv. A nyelv szabályokból áll, melynek összetevői (i) a bal oldalt leíró gráfminta (LHS)
és (ii) a jobb oldalt leíró gráfminta (RHS). A modell átalakítása GT szabállyal úgy történik, hogy
a szabály bal oldalának illeszkedését a modellben kicseréljük a jobb oldala által definiált modell-
részletre. Ennek végrehajtása két lépésben történik. Első lépésként a teljesítmény szempontjából
kritikus gráfmintaillesztési fázist hajtjuk végre, melynek során a bal oldal illeszkedéseit megkeres-
sük a modellben. Ezt követően a frissítési fázisban a megtalált modellrészletet módosítjuk a jobb
oldal és a bal oldal különbségéből adódó eltérések alapján.

A gráftranszformációs szabályokra épülő modelltranszformációs keretrendszereknek képesek-
nek kell lenniük a több százezres, esetenként akár több milliós nagyságrendű modellek kezelésére
is; ez az MDE széles körben való elterjedésének egyik legnagyobb kihívása.

1.4. Avionikai rendszerek modellvezérelt tervezése

Ahogy a modellvezérelt fejlesztési paradigma egyre nagyobb figyelmet kap a különböző bizton-
ságkritikus avionikai szoftverek fejlesztésében [CRH], úgy válik egyre fontosabbá az alapkon-
cepció adaptálása a civil avionikai szoftverek FAA és az EASA által kiadott DO-178B [RTCb]
tanúsítványozási folyamatához. Ehhez az alábbi követelményeknek kell megfelelni: (i) szorosan
együttműködő fejlesztési és verifikációs–validációs folyamatok megvalósítása, (ii) folytonos veri-
fikáció a specifikálás korai fázisaitól kezdve a tervezésen át az implementációig és (iii) a teljeskörű
nyomonkövethetőség biztosítása a fejlesztési folyamat elejétől a végéig. Fontos még megjegyez-
ni, hogy a tanúsítványozási szabvány hamarosan megjelenő új DO-178C változata esetén már egy
dedikált csoport foglalkozik a modellvezérelt fejlesztési paradigma verifikációs kérdéseinek vizs-
gálatával, amit az eddigi DO-178B-s tapasztalatokra építenek.

2. Kihívások

A kutatásaimat alapvetően a modellvezérelt fejlesztési paradigma biztonságkritikus, civil avioni-
kai szoftverrendszerek fejlesztésével kapcsolatos gyakorlati kérdései vezérelték. Célom volt, hogy
elkészítsek egy modellvezérelt alapokon nyugvó fejlesztőeszközt az integrált moduláris avioniká-
hoz (IMA) tartozó, ARINC 653 szabványnak megfelelő konfigurációs leírók fejlesztéséhez.

Annak ellenére, hogy igen széleskörű kutatásokat végeztek a beágyazott rendszerek [KSLB03]
modell alapú fejlesztésével kapcsolatban, kevesen foglalkoztak [KG08] specifikusan a konfigurá-
ciós leírók tervezésével. Ez indította el a modellvezérelt tervezési tér felderítéssel kapcsolatos
kutatásaimat, mivel a civil avionikai rendszerek konfigurációs leíróinak tervezési folyamatának
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1. ábra. A kihívások áttekintése

egyes részei jól megfogalmazhatóak komplex strukturális kényszerekként a rendszert leíró model-
lek felett.

A civil avionikai rendszerek konfigurációinak automatikus származtatásakor a fejlett modell-
vezérelt módszerek alkalmazásának egyik feltétele a több százezres vagy akár milliós modellek
hatékony kezelése. A 2005-ben megkezdett gráfmintaillesztéssel foglalkozó kutatásaim idején a
modelltranszformációs eszközök még csak pár tízezres vagy pár százezres modellméretig skálá-
zódtak. Ezzel szemben, számos ipari probléma már akkor is minimum egy nagyságrenddel na-
gyobb volt. Ez a hiányosság gátolta használatukat a hagyományos modell-modell és modell-kód
transzformációk esetén és olyan aktuális területeken, mint a modellvezérelt tervezési tér felderítés
vagy a tervezési szabályok automatikus és azonnali validációja. Utóbbi alkalmazási területeken ki-
emelten fontos a modelllekérdezések azonnali és gyors kiértékelése a modell bármilyen változása
esetén. Összefoglalva, a három kutatási terület egymásra hatását az 1. ábra mutatja.

1. Kihívás: Gráfmintaillesztési módszerek skálázása ipari méretű feladatokhoz

Annak érdekében, hogy a gráftranszformációs eszközök ipari méretű modellek felett is elfogadha-
tó teljesítményt nyújtsanak, komplex és kifinomult gráfmintaillesztő algoritmusokra van szükség.
Ezen algoritmusok leggyakrabban vagy (i) lokális keresésen alapulnak (mint a FUJABA [NNZ00]
vagy GrGen [JBK10] eszközökben) vagy (ii) inkrementális megközelítéseken [JT10, BOR+08],
amelyek a részleges illeszkedéseket is tárolják és frissítik a modellváltozás esetén.

Megvizsgálva a fellelhető lokális keresésen és inkrementális megközelítéseken alapuló eszkö-
zöket [GBG+06, Ren04, VVS06], az alábbiakra lettem figyelmes: (i) a lokális keresésen alapuló
megközelítések általában elfogadható teljesítményt nyújtanak alacsony memóriahasználat mellett
a legkülönfélébb alkalmazási területeken [27,21], (ii) amíg ezzel szemben az inkrementális mód-
szerek, egyes, az én kutatásaim szempontjából fontos területeken, akár nagyságrendekkel nagyobb
sebességre képesek, megnövekedett memóriafogyasztás esetén.

Azonban több felhasználási terület és ipari példa megmutatta [16], hogy a szükséges memória
nem mindig áll rendelkezésre az inkrementális módszerek igényeinek kielégítésére. A memória
kérdése még problematikusabb a tervezési tér felderítési feladatok esetén, ahol a bejárt állapotteret
is a memóriában kell tárolni.

2. Kihívás: Strukturális kényszerkielégítési problémák megoldása adaptív tervezési
tér felderítési feladatokban

Napjainkban a DSE feladatokat a modellvezérelt fejlesztési megközelítésekben [WSNW07] jel-
lemzően speciális, véges értékkészletű numerikus kényszerkielégítési problémákként definiálják
és oldják meg. E megközelítés sok esetben nagyon hatékony módon működik, azonban a fejlett
numerikus kényszerkielégítő rendszerek a hatékonyságuk növelése érdekében különböző meg-
kötésekkel élnek: (i) a változók értékkészletét a priori meg kell adni, (ii) a változók számát is
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ugyancsak előre kell rögzíteni és (iii) a legtöbb megközelítés nem ad támogatást a kényszerek
dinamikus hozzáadására és elvételére [MS00]. E megkötések következménye, hogy a modellve-
zérelt fejlesztésre jellemező gráf alapú modelleket és a rájuk felírt strukturális kényszereket nem
könnyű hatékonyan leképezni a véges értékkészletű változókra.

Összefoglalva, a jelenleg fellelhető véges elemkészleten működő numerikus kényszerkielégí-
tési rendszerek nem képesek hatékonyan kezelni a flexibilis és dinamikus strukturális kényszereket
tartalmazó problémákat a gráfmodellek felett, amely rendszerek szükségesek lennének MDE kör-
nyezetben a folytonosan változó adaptív DSE problémák kezeléséhez.

3. Kihívás: Civil avionikai szoftverrendszerek konfigurációjának szisztematikus ter-
vezése

Mára az ARINC 653-as szabvány [ARI] vált az integrált moduláris avionikára épülő biztonság-
kritikus rendszerek fejlesztésének piacvezető megközelítésévé. Az IMA koncepció egyik nagy
előnye a költségek redukálása a fejlesztési, verifikációs és integrációs feladatok egyszerűsítésével.
Az ARINC 653-nak megfelelő IMA platformok esetén mind az implementációs, mind a telepítési
információk jelentős részét XML konfigurációs leírókként adjuk meg. Általában ezeket a konfigu-
rációs leírókat a rendszertervező mérnök határozza meg olyan eszközöket használva, melyek csak
igen egyszerű támogatást nyújtanak (i) maguknak az XML leíróknak a manipulációjára és (ii) az
ARNIC 653-as sémának való megfelelőségük vizsgálatára.

Az ARINC 653 alapú rendszerek komplexitásának ellenére [Wil07], a jelenleg fellelhető esz-
közök a fent felsoroltakon kívül csak igen alacsony szintű támogatást nyújtanak a tervezés meg-
könnyítéséhez. Jellemzően ezekből az eszközökből hiányzik (1) a fejlesztési folyamat specifiká-
lásának a lehetősége, (2) a tervezési követelmények és kényszerek azonnali és automatikus ellen-
őrzése, (3) a tervezőmérnökök döntéseinek szisztematikus rögzítése és (4) a nyomonkövethetőség
automatikus biztosítása a magas szintű követelményektől kezdve a generált konfigurációs állomá-
nyokig. E hiányok együttes hatása, hogy a konfigurációs leírókban felmerülő esetleges tervezési
hibákat csak igen költséges módon lehet felderíteni és kiszűrni.

3. A kutatás módszertana és új tudományos eredmények

3.1. Hatékony gráfmintaillesztési technikák

Áttekintve a fellelhető lokális keresésen alapuló eszközöket, megállapítottam, hogy a kutatások
legnagyobb része az elemi mintaillesztési operációk [4] (pl. típus szerinti leszámlálás, él meg-
létének ellenőrzése) optimalizált sorrendezésére helyezik a hangsúlyt. Ezzel szemben a legtöbb
megközelítés általában csak egyszerű heurisztikát alkalmazva sorrendezi a mintaillesztési műve-
leteket, mint például az attribútum kényszerek kiértékelése, az injektivitási kényszer vagy a negatív
alkalmazási feltételek vizsgálata. Ezért kérdéses a keresési stratégia hatékonysága.

Az inkrementális megközelítéseket is megvizsgálva észrevettem, hogy a különböző modellt-
ranszformációs feladatok [17] mind teljesítmény szempontból, mind pedig memóriafoglalásukat
figyelembe véve csak különböző gráfmintaillesztési technikák kombinált használatával valósítha-
tóak meg hatékonyan. A jelenleg fellelhető modelltranszformációs keretrendszerek közül azonban
egyik sem támogatja a különböző mintaillesztési stratégiák hatékony integrációját.

Ezért egy, a legkülönfélébb gráfmintaillesztési operációkat egységesen, súlyozott predikátu-
mokként kezelő megközelítést [4,18] javasoltam, ahol e predikátumok sorrendezése adja a végre-
hajtó keresési tervet. A megközelítés egyik legnagyobb előnye, hogy a keresési terv optimalizá-
ciója tetszőleges operációk esetén is egységesen kezelhető, függetlenül attól, hogy az esetlegesen
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bevezettet új operációk milyen súlyozást kapnak. Így a gráfmintaillesztés különböző fázisai (mű-
veletek súlyozása, keresési terv generálása, keresési terv végrehajtása) teljesen elkülöníthetővé
válnak, ami teret enged többféle gráfmintaillesztési megközelítés együttes alkalmazásának (pl.,
metamodell alapú vs. példány modellalapú keresési tervek [VVF05]). Ezen túlmenően a módszer
megkönnyíti az új operációk bevezetését a keresési terveket előállító algoritmusok módosítása
nélkül.

A fenti megközelítésre építve kidolgoztam egy hibrid gráfmintaillesztő eljárást [16,2], amely-
nek lényege, hogy a transzformáció készítője tervezési időben határozhatja meg az egyes rész- és
teljes gráfmintákhoz használt mintaillesztési algoritmust. A hibrid megközelítésben egy részminta
inkrementális illesztését is egy speciális művelet írja le. Ennek eredményeképpen a tervező képes
finomhangolni a teljesítményt a rendelkezésre álló memória és számítási erőforrásokat figyelembe
véve [2].

A megfelelő gráfmintaillesztési stratégia optimális kiválasztásának egyik elengedhetetlen fel-
tétele mind a lokális és az inkrementális gráfmintaillesztési algoritmusok mélyreható ismerete,
ami nem várható el a transzformáció készítőjétől. Ehhez nyújtanak segítséget az általunk kidol-
gozott ajánlások [2] és azok a modelltranszformációra, valamint gráfmintákra jellemező kritikus
metrikák, amelyeknek szignifikáns hatása [17, 27, 24] lehet a gráfmintaillesztés teljesítményére és
memóriafogyasztására.

1. tézis Kidolgoztam egy általános célú keresési gráfot a különböző lokális keresésen alapu-
ló mintaillesztési műveletek egységes kezelésére és optimalizálására. E keretrendszerre építve
kidolgoztam egy hibrid gráfmintaillesztési algoritmust a lokális keresésen alapuló és inkre-
mentális megközelítések együttes alkalmazására.

1. Általános célú keresési gráfok. Definiáltam egy hipergráfokra épülő általános célú ke-
resési gráfot olyan gráfmintaillesztési műveletek egységes reprezentációjához [4, 18],
mint például az élek menti navigáció, a tartalmazási viszony ellenőrzése, típus vizsgála-
tok, a negatív alkalmazási feltételek ellenőrzése, az attribútum kényszerek kiértékelése
és az injektivitás kényszerek ellenőrzése. A megközelítés alapja, hogy egységesen, egy
speciális súlyozott predikátummal reprezentál minden gráfmintaillesztési műveletet.

2. Hibrid gráfmintaillesztés. Kidolgoztam egy hibrid gráfmintaillesztési algoritmust [2,
16], amely képes egy összetett gráfmintán belül a különböző részmintákat lokális kere-
sésen vagy inkrementális módszerekre alapuló gráfmintaillesztési algoritmussal illesz-
teni.

3. Metrikák azonosítása és kategorizálása gráfmintaillesztési stratégiák kiválasztá-
sához. Olyan metrikákat azonosítottam és kategorizáltam, melyeknek kiemelt hatása
van a lokális keresésen alapuló, és az inkrementális gráfmintaillesztési megközelítések
teljesítményre és ezáltal befolyásolják a mintaillesztési stratégia kiválasztását [2, 16,
17].

Több modelltranszformációs verseny feladatainak és benchmarkjainak megoldásával igazol-
tuk a megvalósított általános célú keresési tervre épülő lokális és a hibrid gráfmintaillesztési algo-
ritmusok hatékonyságát [2, 27, 21, 24].

A lokális keresésen alapuló kutatásokat Varró Gergellyel közösen végeztük el, aki lefektette a
keresési gráf alapú mintaillesztés alapjait a saját PhD értekezésében [Var08], és ezen túlmenően
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az ő munkája volt az erre épülő rekurzív mintaillesztő algoritmus kidolgozása is [18]. A közös
munkánkon belül én voltam felelős a hipergráf alapú keresési gráf koncepció általánosításáért és az
összes algoritmus ezen megközelítésre való adaptálásáért. A hibrid megközelítés teljes egészében
az én munkám.

A keresési stratégiák kiválasztásához szükséges metrikákat Bergmann Gábor ás Ráth István
kollegáimmal közösen dolgoztuk ki az én vezetésemmel, és ezt az eredményt egyikük sem használ-
ja fel saját értekezésében. Együtt dolgoztunk a modelltranszformációk optimalizációján is, hogy
azok ipari méretű adatokon is jól skálázódjanak [8].

3.2. Kényszerkielégítési problémák gráfmodellek fölött

Megvizsgálva a fellelhető kényszerkielégítési és tervezési tér felderítő keretrendszereket, azt ta-
pasztaltam, hogy jelenleg nincs olyan megközelítés, amely magas szinten támogatná mind (i) a
probléma specifikus műveletek definícióját a hatékonyabb állapottér bejáráshoz, mind pedig a (ii)
kényszerhalmaz dinamikus módosításának a lehetőségét oly módon, hogy ne kelljen a megol-
dást teljesen a kezdetektől újraszámolni. Ez a fajta specifikációs megközelítés jól illeszkedik azon
tervezési tér felderítési feladatokhoz, amelyeket strukturális kényszerek és előre meghatározott
manipulációs műveletek írnak le.

Kiterjesztettem a kényszerkielégítési problémák definícióját [1, 15] úgy, hogy gráfmintákat ve-
zettem be a strukturális (elsőrendű logikai) kényszerek definiálására és gráftranszformációs szabá-
lyokkal specifikáltam a lehetséges címkézési műveleteket. Ebben a megközelítésben egy modellt
akkor fogadhatunk el megoldásként, ha az kielégíti az összes gráfminta által definiált kényszert. Az
egyszerű változó címkézéssel szemben azonban, az állapotot reprezentáló modellt a dedikált gráft-
ranszformációs szabályok módosítják, így érve el az állapotváltozásokat. A megközelítésem így
a megszokott véges értékkészletű numerikus kényszerkielégítési problémák analógiájában meg-
fogalmazva képes (i) dinamikusan hozzáadni és elvenni kényszereket a probléma definíciójából,
(ii) megváltoztatni a változók értékkészletét a megoldás keresése közben és (iii) egyszerűsíteni a
strukturális kényszerek felírását.

2. tézis Kidolgoztam egy keretrendszert a dinamikus és flexibilis strukturális kényszerek
által definiált kényszerkielégítési feladatok probléma-specifikus keresési műveletekkel történő
megoldására.

1. Strukturális kényszerkielégítési probléma definiálása gráfmodellek fölött. Kidol-
goztam a gráf modellek fölött értelmezett statikus [15, 29], dinamikus és flexibilis [1]
strukturális kényszerkielégítési problémák definícióját.

2. Strukturális kényszerkielégítési nyelv gráftranszformációs szabályok fölött. Kidol-
goztam egy gráftranszformációs szabályokra épülő nyelvet [1, 15] a strukturális kény-
szerkielégítési problémák specifikálására, ahol a kényszereket gráfminták írják le, míg
a probléma specifikus műveleteket gráftranszformációs szabályok specifikálják.

3. Hatékony megközelítés strukturális kényszerkielégítési problémák megoldására.
Megvalósítottam egy keretrendszert a gráftranszformációs szabályok fölött definiált
statikus, dinamikus és flexibilis kényszerkielégítési problémák hatékony, inkrementá-
lis gráfmintaillesztésre épülő megoldására [15].

4. Heurisztikával támogatott tervezési tér optimalizáció. Kidolgoztam egy Petri-háló
alapú absztrakcióra épülő optimalizációs eljárást a bejárt állapottér csökkentésére [1].
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Összehasonlító mérésekkel igazoltuk a megvalósított módszer hatékonyságát és alkalmazha-
tóságát különböző nyílt forráskódú és ipari kényszerkielégítési keretrendszerekkel szemben [1]. A
megvalósított strukturális kényszerkielégítő keretrendszert (VIATRA2 DSE) a tanszéken fejlesz-
tett VIATRA2 [Via] modelltranszformációs eszköz komponenseként valósítottam meg. A meg-
valósított keretrendszer felhasználja a VIATRA2-ben létrehozott inkrementális gráfmintaillesztő
modult, amely Bergmann Gábor PhD munkája.

A tézis folytatásaként Hegedüs Ábel PhD tanulmányai során a már meglévő állapottér bejárási
algoritmusok további optimalizálásán dolgozik, aminek keretében különböző speciális szabályvá-
lasztási kritériumokat fogalmazott meg [3, 12].

Végezetül a Petri-háló alapú absztrakció kidolgozása Varró-Gyapay Szilvia és Varró Dáni-
el munkája. Az én munkám alátámasztja az absztrakció gyakorlati alkalmazhatóságát, mivel ezt
felhasználva valósítottam meg a heurisztikával vezérelt keresési algoritmusaimat.

3.3. Gráftranszformáción alapuló technikák alkalmazása avionikai szoftverrendsze-
rek tervezésére

Megvizsgálva az ARINC 653 konfigurációs leíróinak tervezését segítő eszközöket, megállapítot-
tam, hogy jellemzően csak igen alacsony szintű támogatást nyújtnak a rendszer konfigurációs
leíróinak validációjához, annak ellenére, hogy egyes ARINC 653-ra épülő megközelítések több
mint 40000 különböző konfigurációs elemet tartalmaznak [Wil07]. Ezen túlmenően az eszközök
jellemezően nem támogatják: (i) a magas absztrakciós szintű modelleken történő tervezést, (ii)
a tervezési lépések szintjén történő modell validációt és (iii) a DO-178B szabványnak megfelelő
nyomonkövethetőségi leírások származtatását.

A felsorolt hiányosságok kiküszöbölésére az Európai Unió által finanszírozott DIANA [DIA]
kutatási program keretében megterveztem és megvalósítottam egy komplett modellvezérelt fej-
lesztési paradigmára épülő keretrendszert, ami képes az ARINC 653-as platformhoz konfigurációs
leírók szisztematikus tervezésére [14]. A keretrendszer egy speciális, platform független architek-
túra leíró modellezési nyelvre épül (PIALD) [DECa], amely támogatja más, az iparban elterjedt
architektúra leíró (pl., AADL) és rendszermodellező nyelvek (pl., Matlab Simulink) egyszerű in-
tegrációját. Emellett a keretrendszer az alacsony szintű ARINC 653 specifikus konfigurációs infor-
mációkat egy saját készítésű platform-specifikus, integrált, rendszer leíró modellben (IAM) tárolja.
Tekintettel arra, hogy ezt a leképezést a komplexitásából adódóan nem lehet teljesen automatizálni,
az egész fejlesztési folyamatot egy interaktív modelltranszformációs folyamatra képeztem le. Ma-
ga a folyamat jól definiált, interfész szinten elkülönített tervezési lépésekből áll, amiket egy kom-
plex transzformációs munkafolyamattá lehet szervezni a felhasználó (pl., repülőgépgyártó vagy
beszállító) fejlesztési igényeit követve. Utolsó lépésként a keretrendszer képes mind szabványos
ARINC 653, mind pedig VxWorks specifikus konfigurációs fájlokat automatikusan származtatni
az IAM modellből.

Ennek a munkának a keretében a saját kutatásaim során az alábbi témákra koncentráltam: (i)
egy MDE alapú fejlesztési folyamat kidolgozása specifikusan ARINC 653-as konfigurációs leírók
tervezésére a DO-178B szabvánnyal konform módon, (ii) modell-alapú hibadetektáló és lokalizáló
módszerek adaptálása és kidolgozása, és (iii) a tanúsítványozásnak megfelelő nyomonkövethető-
ség biztosítása a magas szintű modellekből kiindulva a származtatott konfigurációs leírókig az
egész fejlesztési folyamaton keresztül.
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3. tézis Kidolgoztam egy modellalapú technikák kombinációjára épülő módszert integrált
moduláris avionikára épülő, biztonságkritikus szoftvermodulok konfigurációs leíróinak terve-
zéséhez.

1. Tervezési lépések kontraktusai modellvezérelt avionikai fejlesztési folyamatokban.
Követve a DO-297 [RTCa] szabvány által javasolt az avionikai szoftverkomponensek
közötti precíz interfészeken alapú szigorú elkülönítését, egy kontraktus nyelvet [6, 14,
26] vezettem be az avionikai szoftvermodulok konfigurációs leíróinak modellalapú fej-
lesztéséhez.

2. Gráfminta alapú tervezési kontraktusok azonnali kiértékelése avionikai rendsze-
rek fejlesztési folyamatában. A DO-178B által meghatározott korai hibadetektálási
ajánlásokat követve megvalósítottam egy inkrementális gráfmintaillesztésre épülő ko-
rai hibadetektáló megközelítést, amely támogatja a tervezési lépések kontraktusainak
kiértékelését az avionikai rendszerek konfigurációs leíróinak modellvezérelt fejlesztési
folyamatában [13, 14].

3. Teljeskörű nyomonkövethetőség biztosítása avionikai rendszerek konfigurációs le-
íróinak modellalapú fejlesztési folyamatában. Kidolgoztam egy teljeskörű nyomon-
követhetőséget megvalósító megoldást az avionikai szoftverek konfigurációs leíróinak
fejlesztéséhez. A megközelítés biztosítja a nyomonkövethetőséget a magas szintű archi-
tektúrális modellekből kiindulva a legenerált XML konfigurációs leírókig, megfelelve a
DO-178B [26] szabványban előírt követelményeknek [23, 14].

A DIANA projekt keretében megvalósított keretrendszer szisztematikus, modellalapú tervezé-
si paradigmájának alapjait széleskörű nemzetközi együttműködés keretében a DECOS projektben
fektették le [DECb] a Hibatűrő Rendszerek Kutatócsoport vezető szerepével, és részben beépült
Balogh András PhD munkájába [Bal]. Fontos megjegyezni azonban, hogy a DECOS projektben a
célplatform az idővezérelt architektúrára épülő beágyazott rendszerek voltak, míg az én esetemben
az ARINC 653-as platform és a DO-178B teljesen más tervezési és tanúsítványozási követelmé-
nyeket állított.

A tervezési kontraktusok kiértékelését az EMF-INCQUERY [13] keretrendszerrel valósítot-
tam meg, mely a VIATRA2 fejlesztői csapatának és az OptXWare Kft-nek a közös munkája. A
keretrendszer implementációban nagy segítségemre volt Monostori Dénes, aki a diplomáját az én
szakmai irányításom alatt készítette.

A DIANA projekt keretén belül végzett munkám jelentősége, hogy adaptáltam az általános
modellvezérelt fejlesztési technikákat a civil avionikai szabványokhoz, megalkotva az ARINC 653-
as konfigurációs leírók szisztematikus modellalapú tervezési folyamatát.

4. Új tudományos eredmények gyakorlati alkalmazásai

4.1. A VIATRA2 modelltranszformációs keretrendszer mintaillesztési moduljai

A VIATRA2 egy általános célú, nyílt forráskódú gráftranszformációs keretrendszer a Méréstech-
nikai és Információs Rendszerek Tanszék fejlesztésében, mely 2005 óta része az Eclipse [Ecl]
alapítvány modellezési projektjének. Az 1. tézis elméleti eredményeire épül az aktuális VIAT-
RA2 keretrendszer lokális gráfmintaillesztő modulja. Ugyancsak az általános célú keresési tervek
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koncepciójára épül a VIATRA2 gráftranszformációs modulja is, amely képes a keresési tervből
kiindulva a bal és jobb oldalaknak megfelelő modellmanipulációs műveleteket származtatni. A
hibrid gráfmintaillesztési algoritmus is része a keretrendszernek, amely lehetőséget nyújt a transz-
formáció tervezőjének, hogy meg tudja határozni az egyes gráfminták illesztéséhez használt algo-
ritmusokat.

Magát a VIATRA2 keretrendszert több nemzetközi kutatási projektben is alkalmaztuk külön-
böző eszközintegrációs feladatok megoldására (DECOS FP6, DIANA FP6 és MOGENTES FP7
EU projektek), modell validációs célokra (HIDENETS FP6 EU projekt), illetve forráskód szinté-
zisre (SENSORIA FP6 és E-Freight FP7 EU projektek).

4.2. VIATRA2 tervezési tér felderítési keretrendszer

A 2. tézis eredményeit közvetlenül felhasználtuk a VIATRA2 tervezési tér felderítési (VIATRA2
DSE) keretrendszer megvalósításához, amely elérhető VIATRA2 egy kiegészítéseként. Megvaló-
sításunkat összehasonlítottuk több, korszerű kényszerkielégítési rendszerrel (KORAT, GROOVE
és a SICStus Prolog CLP(FD) könyvtára) és azt tapasztaltuk, hogy a leggyorsabbnak bizonyult
egyes flexibilis és dinamikus feladatok esetén.

A VIATRA2 DSE keretrendszert felhasználtuk a DIANA projekt keretében is az ARINC 653
konfigurációs leírók tervezése során, ahol is a biztonságkritikus szoftverkomponensek ARINC 653
modulokhoz való automatikus leképezését valósítottuk meg vele.

A keretrendszer elérhető a VIATRA2 tanszéki honlapjáról: http://viatra.inf.mit.bme.hu.

4.3. Integrált moduláris avionikai rendszerek modellvezérelt fejlesztése

A DIANA kutatási program keretében megvalósítottunk egy komplett modellalapú keretrendszert
ARINC 653 szabványnak megfelelő konfigurációs leírók szisztematikus tervezéséhez. A projekten
belül én voltam a felelős a rendszer által megvalósított több mint 25 lépésből álló leképezés teljes
tervezésért és megvalósításáért.

A megvalósított keretrendszert több ipari partner is pozitívan értékelte – így az Embraer, a
világ harmadik legnagyobb repülőgépgyártója, a Holland Légügyi Hivatal (NLR) és Portugália
legnagyobb repüléstechnológiai fejlesztője, a GMV Avionics – és az általuk adott visszajelzések
alapján javított változatot sikeresen mutattuk be több nemzetközi repülőipari konferencián, többek
között a 2008-as Farnborough repüléstechnikai bemutatón [35] és a 29. IEEE/AIAA DASC konfe-
rencián [14]. A munka folytatásaként, hasonló területen egy új közös kutatási projektbe kezdtünk
az Embraer céggel.

4.4. EMF-INCQUERY

A kutatócsoport legújabb eredménye az EMF-INCQUERY [13,20,9,7] keretrendszer, mely a VI-
ATRA2 technológiával kapcsolatos kutatási eredmények széleskörű, az Eclipse Modeling Fra-
mework platformon történő alkalmazását teszi lehetővé. Ezáltal az ebben a disszertációban leírt
eredmények – és általában a VIATRA2 technológia – számos nyílt és kereskedelmi termékhez
egyszerűen integrálható lesz. A kontraktusok ellenőrzésén túlmenően, Hegedüs Ábellel és Szabó
Tamással (MSc diák) megkezdtük a VIATRA2 DSE keretrendszer EMF-INCQUERY-re történő
portolását. Az EMF-INCQUERY fejlesztését Ráth István kollégám vezeti és részben Bergmann
Gábor PhD munkájára épül.
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mations by Combining Pattern Matching Strategies. In Proceeding of the 2nd International
Conference on Theory and Practice of Model Transformations, volume 5563 of Lecture
Notes in Computer Science, pages 20–34. Springer, 2009. Acceptance rate: 23%.

[17] Gábor Bergmann, Ákos Horváth, István Ráth, and Dańiel Varró. A Benchmark Evaluation
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