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Motiváció és célok

A szolgáltatásorientált számítástechnika paradigmája és a szolgáltatásorien-
tált architektúra (Service Oriented Architecture, SOA) technológiái széles
körben elterjedtek elosztott szolgáltatások fejlesztése és integrációja terüle-
tén számos alkalmazási területen, nagyvállalati alkalmazásoktól felh® alapú
rendszerekig. A szolgáltatás fogalma autonóm, platform-független funkcio-
nális egységre utal [1].

Bár a SOA megközelítést legtöbbször els®sorban XML alapú webszol-
gáltatásokkal valósítják meg, számos hasonló megközelítés létezik a REST
alapú szolgáltatásoktól kezdve a mikroszolgáltatásokon át a felh® alapú meg-
oldásokig. Ezek hasonlóak abban az értelemben, hogy független, egymással
kommunikáló entitások m¶ködnek együtt lazán csatolt módon, de szabványos
interfészeken keresztül.

Bár a szolgáltatások funkcióinak fejlesztése jelent®s �gyelmet és eszköz-
támogatást kapott, a min®ség szempontjainak �gyelembevétele (a szoftver-
fejlesztés sok más területéhez hasonlóan) nagyrészt a fejleszt® egyéni felel®s-
sége maradt. Összetett szolgáltatások esetén az egyedi komponensek sokszor
a szolgáltaáts integrátorától függetlenül és általa nem kontrollálható módon
m¶ködnek, emellett m¶ködésük közben ki vannak téve a környzete válto-
zásából adódó futásidej¶ hibáknak is. A megfelel® m¶ködés biztosítása így
mind funkcionális, mind szolgáltatásmins®égi (QoS) szempontból els®dleges
fontosságú eleme a tervezésnek.

A disszertáció céljait és megközelítését az 1 ábra foglalja össze.

1. ábra. Kutatási témák

Kutatásom f®bb céljai az alábbiak voltak:

1. A modelvezérelt fejlesztés (MDD) módszereinek kiértékelése és támo-
gatása szolgáltatás-orientált rendszerek min®ségvezérelt fejlesztésében,
az extrafunkcionális szempontok fejlesztési folyamatba történ® integ-
rálásán keresztül, különös hangsúllyal a szolgáltatásbiztonságra.

2. SOA komponensek futásidej¶ ellen®rzése és tesztelése annak érdeké-
ben, hogy a speci�kációtól való eltérésük észrevehet® legyen, ezáltal
biztosítva a szolgáltatások korrekt m¶ködését akár hibák jelenléte mel-
lett is.
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3. A teljesítmény kiértékelésének kiterjesztése a teljesít®képesség vizsgá-
latával, a rendszer m¶ködése során fellép® hibák hatásának �gyelem-
bevételével.

A SOA esetén a funkcionális felbontás gyakran megegyezik az alkal-
mazásokat alkotó egységek határaival, melyek sokszor küls® szolgáltatások.
Disszertációmban a legtöbb példa a SOA területér®l van, ugyanakkor a be-
mutatott modellvezérelt módszerek nagy része általánosítható.

Az alkalmazott megközelítés

Az utóbbi években az alkalmazásfejlesztéssel egyre több szabvány foglako-
zik. Az általam alkalmazott módszerek megfelelnek a területre vonatkozó
ISO42010 [ISO11] elvének.

A megközelítés lényege, hogy a különböz® aspektusoknak és az ezeknek
megfelel® követelményeknek architekturális modellek felelnek meg, melyek
közt modellranszformációkkal teremtünk kapcsolatot, ill. egészítjük ezeket ki
az elemzéshez szükséges információkkal, ahogyan azt pl. [Bon+99] bevezette.

Egy elem kritikussága azt jelenti, hogy a szokásosnál er®sebb min®ségi
követelmények vonatkoznak rá. Az ISO250xx szabványcsalád leírja ezeket és
f®bb aspektusaikat, a termékmin®ség és használati min®ség aspektusait. A
termékmin®ség kifejezetten a tervezésb®l ered®, míg a használati min®ség a
felhasználó által érzékelt szempontokat írja le.

Szolgáltatások integrációja során a szolgáltatási szint szerz®dések (SLA,
[MA02]) írják le az egyes felhasználók által észlelt, objektíven mérhet® tu-
lajdonságok elvárt ill. garantált értékeit. Kritikus szolgáltatások leírásához
kiegészítettem a szokásos SLA paramétereket a szolgáltatásbiztonság szem-
pontjaival [Avi+04].

Szolgáltatásmin®ségre tervezés

Az architektúra tervezéssel foglakozó szabványok nem írják el®, milyen mo-
dellekkel vagy modellezési nyelven kell egy funkciót leírni. Módszerem az
UML és az ebb®l származtatott nyelvek mint pl. a MARTE [OMG09] meg-
közelítését követi, kiegészítve ezeket a megfelel® extra-funkcionális tulajdon-
ságok leírásával. A kompakt és konzisztens elemzési modellek el®állítása
modelltranszformációkkal történik.

Az elemzésnek tipikusan két módja van:

Kvalitatív elemzés: a tervezett rendszer felépítésének és m¶ködésének he-
lyességét ellen®rizzük, beleértve a rendszer hibák m¶ködésének vizsgá-
latát küls® vagy bels® hibák esetén.

Mennyiségi (kvantitatív elemzés): az elvárt követelményeknek való meg-
felelést mérhet® értékeken keresztül, a megvalósítás és a környezet pa-
ramétereit �gyelembe véve vizsgáljuk.
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Ezekkel a módszerekkel egy szolgáltatás kiértékelésének objektív kritériumai
adhatóak.

Szolgáltatások elemzése modelltranszformációk alkalmazásá-
val

A min®ség leírása mellett másik f® célom olyan módszerek alkalmazása volt,
melyek kifejezetten a SOA területén megjelen® kérdéseket elemzik, lehet®leg
létez® eszközök és módszerek felhasználásával. Munkám során kihasználtam
azt, hogy a SOA alapelvéb®l adódóan akár algoritmikailag komplex alkal-
mazások esetében is léteznek olyan szabványos felületek, melyeken keresztül
a rendszer viselkedése kompakt módon leírható, és az architektúra elemekre
bontható, így csökkentve az elemzés komplexitását.

Összetett szolgáltatások esetén a Business Processs Execution Language
(BPEL, [And+03]) nyelven speci�kált munkafolyamatokból indultam ki, de
az alkalmazott módszerek tetsz®leges, változókat kezel®, végrehajtható mun-
kafolyamat leíró nyelven értelmezhet®ek.

Annak érdekében, hogy egységes modellezési leírást használjak, az alkal-
mazott modelleket a VPM (Visual Precise Metamodeling, [VP03]) megköze-
lítését követve írtam le.

Új tudományos eredmények

Kritikus szolgáltatások min®ségvezérelt, modell alapú terve-
zése

Kommunikáló szolgáltatások strukturális modellje alapján kidolgozatm egy
szerz®dés alapú módszert szolgáltatások min®ségi tualjdonságainak modelle-
zésére. A szerz®déseket leképeztem szabványos szolgáltatás leíró nyelvekre,
ezzel támogatva a modell alapó szolgáltatás tervezést és telepítést. Kidolgoz-
tam egy UML pro�lt, mellyel a tervezéshez szabványos mérnöki támogatás
adható [2; 3], valamint a módszert leképeztem az SCA (Service Component
Architecture) szabványra [4].

A szerz®dések alapján az egyes szolgáltatások viselkedése monitorozható.
Ugyanakkor az összetett, kompozit szolgáltatások helyességét is garantálni
kell [5]. A kompozit szolgáltatások m¶ködését folyamatmodell formájában
felírva, leképezést javasoltam a modellr®l az adatfolyamhálók nyelvére, �gye-
lembe véve a folyamatváltozók kezelését, annak érdekébenb, hogy az adato-
kon végzett helytelen m¶veletek és a küls® szolgáltatások hibáinak hatása
vizsgálható legyen. Erre a hibamodellre alapozva modellellen®rzést végez-
tem.
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Kritikus szolgáltatások min®ségvezérelt tervezése
Módszert adtam a szolgáltatásorientált tervezési paradigma min®ségi
paraméterekkel történ® kiterjesztésére. Magas szint¶ extra-funkcionális
követelményekb®l kiindulva, melyek alapján helyes szolgáltatások és fo-
lyamatok tervezhet®ek, módszert adtam a a tervek ellen®rzését szolgáló
veri�kációs folyamatok paramétereinek empirikus kiértékelésére.

T1.1 Extra-funkcionális követelményeknek megfelel® szolgáltatá-
sok modell alapú tervezése Kritikus szolgáltatások követelményeib®l
kiindulva, modellt javasoltam kommunikáló szolgáltatások extra-funkcionális
követelményeinek szerz®dés alapú leírására, els®sorban a szolgáltatásbizton-
ság követelényeire koncentrálva. Leképezést javasoltam a modellr®l a terület
f®bb szabványainak megfelel® platform-speci�kus modellekre. Kapcsolódó
publikációk: [1; 6; 7; 8; 9; 10]

T1.2 Összetett szolgáltatások hibamodellje és ellen®rzése Kidolgoz-
tam egy hibamodellt munkafolyamatként leírt összetett szolgáltatások válto-
zókezelésének leírására és formális ellen®rzésére.
Kapcsolódó publikációk: [11; 12; 13; 14]

T1.3 Veri�kációs és validációs folyamatok min®ségének jellemzése
és érzékenységvizsgálata Kidolgoztam egy, empirikus adatelemzésen
alapuló, adatvezérelt módszert min®ségbiztosításban alkalmazott veri�kációs
és validációs folyamatok ráfordításbecslésének érzékenységvizsgálatára, a
folyamat által vizsgált termékek min®ségi paramétereit �gyelembe véve.
Kapcsolódó publikációk: [15; 16; 17]

Az egyes altézisekhez kapcsolódó publikációk az alábbi (független) idé-
zettséggel rendelkeznek:

• T1.1 Extra-funkcionális követelményeknek megfelel® szolgáltatások mo-
dell alapú tervezése:[1]: 40, [6]: 6, [7]: 18, [9]: 3.

• T1.2 Összetett szolgáltatások hibamodellje és ellen®rzése: [11]: 31,
[12]: 13.

• T1.3 Veri�kációs és validációs folyamatok min®ségének jellemzése és
érzékenységvizsgálata: [18]: 3

Szolgáltatásorientált alkalmazások hibat¶résének ellen®rzése

Annak érdekében, hogy szolgáltatásorientált rendszerek hibat¶rési mechaniz-
musai ellen®rizhet®ek legyenek, modelleztem szolgáltatások komponenseinek
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dinamikus viselkedését. Egy általános szolgáltatás-metamodellb®l kiindul-
va, magas szint¶ rekon�gurációs m¶veleteket de�niáltam gráftranszformá-
ciós szabályok formájában, a tradicionális hibat¶rési technikákat integrálva
SOA környezetbe. Rekon�gurációs lépések formájában de�niáltam hibat¶r®
minták m¶ködését (a Recovery Block példáján) és a kommunikációs midd-
leware hibat¶rését (a hibat¶r® üzenetküldést támogató szabványok példá-
jával). Ezeket a modelleket formálisan is megvizsgáltam annak érdekében,
hogy a rekon�gurációs lépésekkel leírt m¶ködés követelményeknek történ®
megfelel®sége ellen®rizhet® legyen. Végül ezeket a modelleket felhasználtam
arra, hogy futásidej¶ ellen®rzéshez használható teszt orákulumot állítsak el®.

Hibat¶rés ellen®rzése SOA alapú alkalmazásokban
A hibat¶rés mechanizmusainak modellezésére építve kidolgoztam egy
módszert a hibat¶rés formális vizsgálatára SOA környezetben.

T2.1 SOA infrastruktúra hibat¶rési mechanizmusainak mo-
dellezése. Kidolgoztam egy gráftranszformációs szabályokra alapuló
módszert szolgáltatásorientált rendszerek hibat¶rési módszereinek modelle-
zésére. Kapcsolódó publikációk:[7; 14]

T2.2 Hibat¶rési módszerek és tervezési minták megfelel®sé-
gének vizsgálata SOA infrasturktúrában Kidolgoztam egy, gráf
tranzíciós rendszerek tulajdonságainak vizsgálatára alapuló módszert, mely
a rendszer állapotterének vizsgálatával a hibat¶rés módszerek modelljének
helyességét vizsgálja. Kapcsolódó publikációk:[19; 14].

T2.3 Követelményvezérelt tesztgenerálás szolgáltatás infra-
struktúra komponenseinek vizsgálatához. Kidolgoztam egy módszert
követelményvezérelt tesztgenerálás támogatására szolgáltatás infrastruktúra
komponensekhez, a T2.1-ben megadott gráftranzíciós rendszer felhaszná-
lásával. Work�ow mining technológiákra alapulva, futásidej¶ ellen®rzésre
alkalmas véges automatákat állítottam el®, melyek a szolgáltatások üze-
netváltása alapján a követelményeknek való megfelel®séget vizsgálják.
Kapcsolódó publikációk:[18; 14].

Az egyes altézisekhez kapcsolódó publikációk az alábbi (független) idé-
zettséggel rendelkeznek:

• T2.1 SOA infrastruktúra hibat¶rési mechanizmusainak modellezése:
[7]: 18, [14]: 3.

• T2.2 Hibat¶rési módszerek és tervezési minták megfelel®ségének vizs-
gálata SOA infrasturktúrában: [19]: 18, [14]: 3.

• T2.3 Követelményvezérelt tesztgenerálás szolgáltatás infrastruktúra kom-
ponenseinek vizsgálatához: [18]: 4
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Szolgáltatások mennyiségi analízise

Egy szolgáltatás használati min®ségének fontos jellemz®je a szolgáltatás tel-
jesítménye, melyet metrikák segítségével mérünk és jellemzünk. Ilyen met-
rika például az átbocsátás, az alkalmazás válaszideje vagy a kommunikációs
késletetés. Komplex, akár �zikailag is elosztott szolgáltatások esetén a rend-
szerben jelentkez® hibák a teljesítményben érezhet® visszaesést okozhatnak.
Egy rendszer teljesít®képessége alatt a rendszer hibák jelenlétében mutatott
hasznos teljesítményét értjük, melyet a hibák és kezelésük hatása értelem-
szer¶en ront, a felhasználó számára ugyanakkor ez lesz a használati min®ség
tényleges jellemz®je. Kapcsolódó munkámban szolgáltatások modell alapú
teljesít®képesség-elemzését végeztem el, a teljesítmény, hatékonyság és meg-
bízhatóság jellemz®inek vizsgálatán keresztül.

Workflow
performability model

Communication
Performability model

Contract  Model Service Model composed of Workflow Model 

service contracts
operational phases

service contracts

service contracts

calculated 
quality 

calculated 
quality 

2. ábra. Mennyiségi elemzés modelljei
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Kritikus szolgáltatások mennyiségi analízise
Kiegészítettem kritikus szolgáltatás-orientált alkalmazások mennyiségi
elemzését a teljesít®képesség szempontjainak �gyelembevételével mind az
összetett szolgáltatások, mind a támogató infrastruktúra paramétereinek
vizsgálatával.

T3.1: Infrastrukturális szolgáltatások teljesít®képességének
vizsgálata. Javaslatot tettem szolgáltatások kommunikációs támogatá-
sának teljesít®képesség-elemzésére, a hibat¶r® módszerek teljesítménybeli
költségének becslésére. A módszer magas szint¶ szolgáltatásmodellek extra-
funkcionális paramétereinek T1.1-ben javasolt módon történ® leírásából
indul ki, és teljesítményelemzésre használt processz algebrák nyelvére képzi
le a modelleket. Kapcsolódó publikációk: [20; 21; 14]

T3.2: Összetett szolgáltatások teljesít®képességének vizsgála-
ta Kidolgoztam egy módszert üzelti folyamat modellel leírt összetett
szolgáltatások Phased Mission System paradigma használatával történ®
elemzésére annak érdekében, hogy az összetett szolgáltatás SLA leírásban
rögzített mennyiségi követelményeknek történ® megfelel®sége ellen®rizhet®
legyen. A vizsgálat során fels® becslésként használt konstans végrehajtási
id®vel közelítettem a szolgáltatás végrehajtásának fázisait, melyek véletlen,
konstans rátájú hibáinak hatását vizsgáltam. Kapcsolódó publikációk: [22;
23].

Az egyes altézisekhez kapcsolódó publikációk az alábbi (független) idé-
zettséggel rendelkeznek:

• T3.1: Infrastrukturális szolgáltatások teljesít®képességének vizsgálata.
[20]:9, [21]:3, [14]: 3.

• T3.2: Összetett szolgáltatások teljesít®képességének vizsgálata [22]:
24, [23]: 2.

Összefoglalás és tervezett további kutatás

Disszertációm fókuszában modellvezérelt módszerek kidolgozása állt, a szol-
gáltatásorientált architektúra fölött megvalósított szolgáltatások min®ségve-
zérelt modellezése, szintézise és analízise céljából. Munkám során szolgál-
tatáskomponensek, a köztük megkötött szerz®dések, és folyamatmodellként
leírt összetett szolgáltatások mérnöki modelljeit képeztem le formális model-
lekké annak érdekében, hogy a szolgáltatásbiztonság szempontjait kiértékel-
jem.

A disszertáció célja volt bemutatni, hogy a szolgáltatásfejlesztés élet-
ciklusának kritikus fázisai hogyan támogathatóak úgy, hogy a felhasználó
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által érzékelt min®ség tervezési és futási id®ben garantálható legyen. Mo-
delltranszformációk használatával el®állítottam olyan formális modelleket,
melyek a hibat¶rési módszerek helyességét és hatékonyságát ellen®rzik. A
rendszer teljesít®képességének vizsgálatával és az erre alapuló tervezéssel biz-
tosítható, hogy hibák el®fordulása esetén is megfelel® legyen a rendszer által
biztosított szolgáltatásmin®ség.

F®bb eredményeim az alábbiak voltak:

• Szolgáltatásorientált alkalmazások min®ségvezérelt fejlesztésének tá-
mogatása a modellvezérelt fejlesztés módszereivel.

Eredmény: Kiegészítettem a modellvezérelt fejlesztés módszereit kri-
tikus webszolgáltatások min®ségi modellezésének támogatásával. Ext-
rafunkcionális követelmények kezelésével támogattam a szolgáltatások
létrehozását, ezekb®l bizonyítottan helyes m¶ködés¶ üzleti folyamato-
kat hoztam létre, és módszert adtam a fejlesztési folyamat hatékony-
ságának empirikus kiértékelésére.

• SOA komponensek futásidej¶ ellen®rzésének és tesztelésének támoga-
tása a speci�kációtól való eltérés észlelése és a hibák korai detektálása
céljából.

Eredmény: A SOA hibat¶r® mechanizmusainak modellezésére alapul-
va, kidolgoztam egy módszert a mechanizmusok megfelel®ségének vizs-
gálatára és futásidej¶ ellen®rzésben ill. tesztelésben történ® felhaszná-
lására.

• A szolgáltatások teljesít®képességének vizsgálata.

Eredmény: Kiegészítettem a SOA alkalmazások elemzési lehet®sége-
it az egyes szolgáltatások közti kommunikációs infrastruktúra, ill. az
összetett szolgáltatások teljesít®képességének modelezésével.

A bemutatott módszereket úgy terveztem meg, hogy további aspektu-
sokkal is kiegészíthet®ek legyenek. A szolgáltatásoirentált archiektúrától
gyökeresen eltér® rendszerekben azonban korlátozottan használható, mert
a kidolgozott módszerek kihasználják a SOA esetében meglév® er®s kötést
a rendszer funkcionalitása és architektúrája közt. Ezt az egyszer¶sítését ki-
használtam a PIM-PSM leképezés során.

A bemutatott módszerek létez® analízis eszközökön alapulnak, Bár a mo-
delltranszformációk a statikus modelleken m¶ködnek, és a modellek méreté-
nek és komplexitásának függvényében tipikusan jól skálázódnak (a SOA ese-
tében jellemz® modellméreteknél), ugyanez nem feltétlenül igaz az elemzési
módszerekre, ha dinamikus állapottér bejárást használunk. Ezért a modellek
kialakításánál arra törekedtem, hogy kompakt elemzési modelleket állítsak
el®, olyan absztrakciós szinten, melyen a vizsgált rendszer lényeges tulajdon-
ságai megmaradnak.
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Értékelés és az eredmények felhasználása

Kutatásom eredményei az alábbi formákban és módokon hasznosultak:

Kutatási projektek és alkalmazásaik

• A bemutatott modellalapú megközelítést adaptáltuk a CoMiFin EU
projektben, ahol SLA alapú monitorozási kon�gurációt generáltunk
kritikus pénzügyi infrastruktúrák bizalmi és megbízhtósági jellemz®i-
nek meg�gyeléséhez. Kapcsolódó publikációk:: [24], [25](független idé-
z®k száma: 13, 2).

• A T1.3-ban bemutatott eredményeket a CECRIS EU projektben ipari
partnerek (Critical Software, Resiltech) adatain dolgoztam ki, melyek
kritikus ¶ripari és vasúti alkalmazások vizsgálatából származtak.

• Részt vettem a DECOS projektben veri�kációs munkafolyamatok ki-
dolgozásában, melyek támogatására egy lazán csatolt eszközökre épí-
t® keretrendszert hoztunk létre [26; 27; 28], (független idéz®k száma:
12,8,22).

• A SENSORIA EU projektben a kutatási eredményekre épül® demonst-
rátort hoztunk létre, melyet sikerre mutattunk be a Systems és CEBIt
nemzetközi szakmai kiállításokon, a Sensoria Development Environ-
ment (SDE) keretrendszerbe integrálva. (T1.1, T1.2, T2.2, T3.1).

• Az e-Freight EU projektben hasonló megközelítést alkalmaztunk multi-
modális logisztikai szolgáltatások szabványok által vezérelt integrációja
során. Kapcsolódó publikáció: [29].

• A teljesít®képesség követelményeit leíró és kiértékelését támogató mód-
szert (T1.1., T3.1) sikeresen alkalmazták a SENSORIA projektben egy
pénzügyi szolgáltatásokra épít® demonstrátor alkalmzásban.

• Az összetett szolgáltatások megbízhatósági elemzését Phased Mission
Systems alapon támogató módszer része volt a ReSIST NoE projekt
eredményeinek.

• A T2.1-ben bemutatott gráftranszformáció alapú megközelítéshez ha-
sonló modellezési módszert alkalmaztunk vezetéknélküli szenzorhálóza-
tok teljesít®képességének szimuláció alapú kiértékelésére egy magyar-
francia kétoldalú kutatási projekben annak érdekében, hogy egy algo-
ritmus optimális id®zítési paramétereit meghatározzuk. [30] (Független
idéz®k száma: 28 ).
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Kapcsolódó kutatások

• A T1.2-ben speci�kált transzformációt [Heg14] kiterjesztette annak ér-
dekében, hogy a vizsgálatok eredményét automatikusan vissza lehessen
vetítetni a mérnöki modellre a transzformációk végrehajtási lépéseinek
információt felhasználva. A módszert szintén kiterjesztette [12] annak
érdekében, hogy munkafolyamatok kompenzációs mechanizmusainak
kezelését is támogassa.

• Kutatócsoportunk intenzíven foglalkozik blockchain alkalmazások ter-
vezésének elméleti és gyakorlati kérdéseivel. Ehhez kapcsolódóan kon-
zulens voltam (egyetlen akadémiai résztvev®ként) a Linux Foundation
által 2017-ben meghirdetett ösztöndíjprogramban, ahol Hyperledger
konzorciális blockchain platform fölé üzleti folyamatokból kiindulva ge-
nerált okos szerz®dések kérdéseit vizsgáltuk. 1. Ez a kutatás a T1.2
eredményeihez kapcsolódik, és a terület legfontosabb világszint¶ tech-
nológiai fórumán volt lehet®ségem bemutatni (2018 december, 2). A
kutatás egy korábbi nemzetközi fórumon is bemutatásra került [31].

• Egy hasonló megközelítést dolgoztunk ki komplex eseményfeldolgozás
kon�gurációjának automatizált el®álítására [32] annak érdekében, hogy
a kritikus szolgálatások meg�gyelését garantáljuk.

• Az IRISA-INRIA Rennes és LIRMM Montpellier intézményekkel foly-
tatott több nemzetközi együttm¶ködésben vizsgáltam többfunkciós ve-
zetéknélküli szenzorhálózatok szolgálatásmin®ségének kérdéseit. Részt
vettem egy új algoritmus (Controled Greedy Sleep) kifejlesztésében és
kiterjesztésében annak érdekébem, hogy szolgálatás szint¶ követelmé-
nyek is �gyelembevehet®ek legyenek [33; 34; 35], (idézetség: 27,10,2).
Emellett útvonalválasztási algoritmusok kidolgozásában is részt vettem
annak érdekében, hogy a mérési adatok min®sége adaptívan javítható
legyen [36; 37; 38].

Oktatás

• A nemfunkcionális tulajdonságok modellezése és elemzése (T1.1, T3.1)
része volt a Sensoria Summer School (2009) programjának.

• A T1.1 és T1.2 eredményeit közvetlenül használta a SENSORIA pro-
jekt több résztvev®je, és több BSc és Msc kurzus (BME: Rendszermo-
dellezés, Szolgáltatásintegráció). A kutatási eredményeket nem csak
a BME, hanem külföldi egyetemek (LMU München, Oslói Egyetem)
programjai is felhasználták.

1https://www.hyperledger.org/blog/2017/08/29/congratulations-to-the-hyperledger-
interns-and-mentors-on-completed-summer-internships

2https://sched.co/G8sC
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Publikációk

Az alábbi táblázat összefoglalja a publikációimat, az MTMT rendszernek
megfelel®en (amely tartalmaz olyan, nem peer-review, helyi részvétel¶ kon-
ferencián történt publikációkat is, melyeket nem tüntettem fel a publikációs
listámban).

Publikációk száma: 48

Lektorált (angol nyelv¶) folyóiratcikkek száma: 11

WoS vagy Scopus által indexelt folyóiratban megjelent cikkek szá-
ma:

11

Angol nyelv¶ publikációk a jelölt legalább 50%-os részvételével: 13

Lektorált publikációk száma: 42

Független idézetek száma : 153 (MTMT), 322
(Google Scholar)

1. táblázat. Publikációk összesítése

A tudományos publikációk mellett számos hallgatói tudományos munka
is köt®dött kutatásaimhoz, melyek összesen 3 kari TDK els® díjat nyertek.

További munka és kutatási irányok

A fent említett adaptáción kívül az alábbi területeken tervezek az eredmé-
nyekre épül® további kutatást:

Adatvezérelt folyamatok analízise és min®ségbiztosítása Napjaink-
ban az adatvezérelt szolgáltatások rohamosan terjednek. Ezek tipi-
kusan adatfeldolgozási és kiértékelési lépésekb®l állnak, melyeknél a
bemeneti adat hibája sokszor olyan kimenethez vezethet, melynek hi-
báját nehéz észrevenni és a hibaokot behatárolni. Ennek oka, hogy a
különböz® adatmanipulációs, -feldolgozási és elemzési lépések sokszor
nem ®rzik meg egy adott információ eredetére vonatkozó adatokat.
Kutatásom olyan modellezési és elemzési módszerekre irányul, melyek
ezen növekv® fontosságú szolgáltatások használati min®ségét javítják
a hibák hatásának kiküszöbölésével.

Modellvezérelt adatelemzés A disszertációban bemutatott módszerek azt
feltételezték, hogy egy adott min®ségi aspektushoz tartozó metrikákat
egy top-down módszer használatával választjuk ki. Számos gyakorla-
ti esetben ugyanakkor a kiértékelend® metrikák azonoítása és a korai
analízis eredmények ellen®rzése (történjen akár szakért® által vizuális
módszerekkel, akár automatizáltan) speciális szakterületi tudást igé-
nyel. Az adatok ellen®rzése kritikus része agy adatvezérelt szolgáltatás
tervezésének. A kutatócsoport munkatársaival e területen folytatott
kutatásokat folytatja, módszereket és algoritmusokat tervezek fejlesz-
teni a tervezés támogatására adatok kiválasztásában és ellen®rzésében.
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Okosszerz®dések modellvezérelt el®állítása blockchain rendszerek-
be Kutatócsoportunk intenzíven kutatja a blockchain platformok el-
méleti és alkalmazási kérdéseit. Ehhez kapcsolódóan konzulense vol-
tam a Linux Foundation által meghirdetett ösztöndíjprogramban, ahol
okos szerz®dések üzleti folyamat alapon történ®, modellvezérelt fejlesz-
tését konzultáltam. A továbbiakban ilyen okos szerz®déseket használó
rendszerek min®ségi és megbízhatósági kérdéseivel, valamint a modell-
vezérelt fejlesztési módszer kiterjesztésevel tervezek foglalkozni.
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