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Motiváció és kihívások

A kritikus rendszereknek meg kell felelniük az extra-funkcionális jellemzőik felett megfogalma-
zott követelményeknek; ezek közé tartozik a szolgáltatásbiztonság (dependability), teljesítmény
(performance) és ellenállóképesség (resilience). Az extra-funkcionális követelményeknek való
megfelelőséget biztosító tevékenységek a rendszer életciklusában minden fő fázisban jelen lehet-
nek. Ezen tevékenységeket modellek és azok felett alkalmazott elemzési megközelítések széles
köre támogatja. Az absztrakció legmagasabb szintjén, ahol a problématerületi szakértők és
mérnökök meghatározzák és értelmezik a követelmények jelentését és hatását, valamint terve-
zik a rendszer viselkedését és az extra-funkcionális követelményeknek megfelelőséget biztosító
mechanizmusokat, gyakran használunk úgynevezett kvalitatív modelleket (qualitative model,
QM).
A QM-ek diszkrét állapotterű strukturális és viselkedési modellek, melyek egy extra-funkcionális

doménben közvetlen interpretációval rendelkeznek. A QM-ek a kvantitatív modelleket vagy
kiegészítik, mint az azok által leírt viselkedés egyfajta szemantikus fedőmodellje; vagy pedig
részét képezik azoknak, például mint a kvantitatív modellek logikai struktúrája, hibrid rend-
szermodellek diszkrét állapotterének módjai (modes), vagy mint a folytonos viselkedés egy
absztrakciója. A QM-ek természetükből adódóan parametrikusak, és ebből kifolyólag poten-
ciálisan újrahasznosíthatóak és hordozhatóak.

Ellenállóképesség
Az ellenállóképesség a szolgáltatásbiztonsággal és a teljesítménnyel szemben egy viszonylag
újszerű rendszerkövetelmény. Az ellenállóképesség „a szolgáltatásnyújtás állandóságában való
indokolt bizalom, még változások esetén is” [1]. Ez esetben a „változás” meglehetősen általá-
nos értelemmel bíró fogalom: részét képezi minden olyan környezeti változás melyet az eredeti
rendszerterv nem fedett le, úgyis mint a változó munkaterhelés, hibaterhelés és támadási profi-
lok. Ezeket a változásokat egy ellenálló rendszernek képesnek kell lennie tűrni, vagy legalábbis
fokozatos degradációval válaszolni rájuk.
Az ellenállóképesség logikai karakterizálásának eszközei a kvalitatív modellezés szintjén na-

gyon hasonlítanak a szolgáltatásbiztonság és teljesítménymodellezés alapvető eszközeire. Pél-
dául az ellenállóképességi állapotterek (resilience state spaces) egy rendszer ellenállóképességi
viselkedését diszkrét működési- és szolgáltatásállapot modellek felett írják le[2][3].
A 1 ábra egy ellenállóképességi állapottér-modellt ad meg két különböző viselkedésű szolgál-

tatásra. Az 1-es szolgáltatás a kapacitását túllépő terhelés esetén hirtelen összeomlik és a helyes
működés helyreállításához újraindítást, majd egy bemelegítési fázist igényel. Ezzel szemben
a 2-es szolgáltatás megvédi magát a hirtelen terhelési csúcsokkal szemben oly módon, hogy
túlterhelés esetén a kéréseket várakoztatni kezdi és ennek segítségével elég időt nyer ahhoz,
hogy a szolgáltatást több kiszolgálóra kiskálázza. Ennek köszönhetően, míg a rendszer belső
működési állapota ugyan átmenetileg degradálódik, a szolgáltatási szintű állapot elfogadható
marad. Intuitívan azt mondhatjuk, hogy a 2-es szolgáltatás ellenállóképessége „magasabb”,
illetve kvalitatív értelemben „jobb”.
Míg az ellenállóképesség pontos definíciója mind a mai napig vitatott, az ma már egyértelmű,

hogy sem általánosságban a szolgáltatásbiztonsággal, sem specifikusan a hibatűrő működéssel
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1. ábra. Ellenállóképességi viselkedés állapottér alapú kvalitatív modellezése

nem egyezik. Inkább azt mondhatjuk, hogy míg a hibatűrő működés mechanizmusai szüksé-
gesek az ellenállóképes működéshez, a szolgáltatásbiztonságra tervezés kifejezetten egy előre
meghatározott tervezési teret céloz meg és ezen belül hangsúlyozza a hibahatások tervezett
és determinisztikus elkerülését. Az ellenállóképesség ezzel szemben a fokozatos degradációt
és alacsony hatású tranzienseket hangsúlyozza, amennyiben az eredeti tervezési feltételezések
megváltoznak. Gyakorlati szempontból elmondható, hogy az ellenállóképesség nem annak a
képessége, hogy eredetileg teljes mértékben kizárt hibaokokat és hibás állapot típusokat is
tolerálni tudjunk, hanem hogy az eredetileg feltételezett előfordulási gyakoriságok és manifesz-
tációs pontok változásait tudjuk tolerálni.
A kvalitatív modellezés és elemzés szempontjából a szolgáltatásbiztonság, a teljesítmény és

az ellenállóképesség nagyon hasonló kihívásokkal rendelkeznek a tézisben tárgyalt alkalmazási
területeken; ennek megfelelően a disszertáció eredményei jellemzően mind a három területen
alkalmazhatóak.

Kvalitatív modellek és az életciklus
A szolgáltatásbiztonság, teljesítmény és ellenállóképesség kvalitatív modellek segítségével va-
ló biztosítása potenciálisan az általános értelemben vett szoftver-életciklus minden fázisában
megjelenhet; explicit módon, vagy kvantitatív modellek struktúráján keresztül.

A követelménydefiníció és az ahhoz kapcsolódó tevékenységek során a kvalitatív
modellek képesek leírni a követelményeknek való megfelelőséget és az elvárt rendszerviselke-
dést különböző aspektusokból, építve ismert szakterületi fogalmakra és azok ontológiáira (lásd
például [Pat+17]). Ezen fázisban a modellek belső viselkedést nem határoznak meg, hiszen
annak specifikációja majd a tervezés feladata lesz; és parametrikusak is lehetnek abban az
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2. ábra. QM-ek tipikus szerepei az általánosított szoftver-életciklusban

értelemben, hogy a mérföldkő-értékek (landmark values1) még nem kerültek meghatározásra.
Ennek egy jó példája a rendszerszintű munkaterhelés-kapacitás. Míg a paraméter specifikus
értékét az egyes telepítések határozzák meg, a túlterhelések esetén mutatandó viselkedés egy
olyan követelmény, mely ebben a fázisban határozandó meg.

A kritikus rendszerek tervezési folyamatai során kvalitatív és kvantitatív modellek és
elemzési megközelítések széles skáláját alkalmazzuk a szolgáltatásbiztonság, teljesítmény és el-
lenállóképesség tervezésére [4]. A kvalitatív hibaterjedés-elemzés (Error Propagation Analysis,
EPA) szerepe e tevékenységek során kiemelt jelentőségű. Ezen folyamatok bemenetként alkal-
maznak kvalitatív modelleket, de létre is hoznak azokat, ideális esetben mint a követelmény
szintű modellek explicit finomításai.

A verifikációs, validációs és integrációs folyamatok ellenőrzik a tervezési tevékenységek
során tett kvalitatív előfeltételezéseket, csökkentik a kvalitatív bizonytalanságot és meghatá-
rozzák a le nem kötött paraméterek értékét. A formális módszerek mellett meghatározó az
empirikus módszerek szerepe ebben a fázisban: ilyenek a modellek alapján tervezett extra-
funkcionális tesztelés és a benchmarkolás.

A működtetési fázis során a kvalitatív modellek a rendszerfelügyelet magas szintű, szak-
értők által közvetlenül interpretálható szabályait határozzák meg, a diagnózistól az előrejel-

1Folytonos jellemzők kvalitatív diszkretizációjánál használt intervallum-elválasztó pontok.
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zésekig. A kvalitatív modellek mellett természetesen kifinomult, finom felbontású – diszkrét,
hibrid vagy teljesen folytonos – modellek segítségével is szokás követni a rendszer működését.
Azonban ezen esetekben is jó gyakorlat az aktuális állapot kvalitatív modellekkel követése,
melyek szakértők által közvetlenül értelmezhetőek és lehetővé teszik az intelligens vezérlések
működésének logikai ellenőrzését és szabály alapú „felülvezérlését”.

A 2 ábra demonstrálja az általános kapcsolatot a kvalitatív modellek potenciális alkalmazá-
sai és a szoftverrendszerek nagyobb életciklus-fázisai között, az ISO/IEC/IEEE 12207:2017
folyamatszabvány alapján [5]. Koncepcionálisan a megjelölt kvalitatív modellek egy finomítás-
absztrakció hierarchiáját alkotnak. Mindemellett a kvalitatív modellek jelenléte, jellege és
megbízhatósága az életciklus különböző fázisaiban alapvetően különbözik az alkalmazási terü-
letek és a megcélzott rendszerkritikussági osztályok között, elvezetve a disszertáció alapvető
motivációjához.

Puha-kritikus rendszerek ellenállóképessége és kvalitatív modellek
A szolgáltatás-kritikusság alapvetően befolyásolja azt, hogy egy rendszernek mennyire szigorú
extra-funkcionális követelményeknek kell megfelelnie. Ebből következik, hogy a tervezés és
működtetés során a követelményeknek való megfelelőség biztosítására fordított, illetve racio-
nálisan fordítható idő és költség is igen széles skálán mozog. A biztonságkritikus funkciók,
ahol a „szolgáltatás kiesése elfogadhatatlan biztonsági kockázatot jelent a redukált kapacitású
működésre való átmenet során” ([6], p16), jelentik az egyik végletet. Ezek extenzív modellezés-
nek, verifikációnak és validációnak esnek alá, szabványos folyamatok mentén és jellemzően igen
magas költségek mellett. A kritikusság csökkenésével az extra-funkcionális garanciák teljesíté-
sét biztosító megoldások minősége, tervezési kifinomultsága és megbízhatósága is csökken. A
spektrum másik végén, a misszió- és üzletmenet-kritikus rendszereken túl találhatóak az általá-
nos célú számítógépes rendszerek, melyek jellemzője a durva felbontású futásidejű monitorozás
és elsődlegesen manuális problémamegoldás. A disszertációban azon rendszereket, melyekhez
egyértelműen kritikusság kapcsolódik, de melyek nem extrém módon kritikusak, puha kri-
tikus rendszerként fogom jelölni. Ezeknél napjainkban az ellenállóképesség egyre fontosabb
követelmény, de jellemzőjük, hogy a szolgáltatásbiztonságra tervezés klasszikusan tudás- és
befektetés-igényes eszközeinek és folyamatainak alkalmazása még így sem reális lehetőség.

Napjainkban a puha-kritikus rendszerek kategóriájában mind maguk az extra-funkcionális
követelmények, mind pedig azok biztosításának komplexitása változóban van. Ahogy a szá-
mítástechnika mindennapi életünket egyre inkább átszövi, például a kiberfizikai rendszereken
(Cyber-Physical Systems, CPS) keresztül, az ellenállóképesség mint alapvető követelmény kezd
megjelenni. Ugyanakkor ezen rendszerek egyre inkább hagyatkoznak széles körű komponens- és
szolgáltatásintegrációra: szoftverekre, melyek funkciójukat tekintve intelligensek, de az ellenál-
lóképesség szempontjából fekete doboznak minősülnek, vagy felhő és hálózati szolgáltatásokra,
melyek extra-funkcionális garanciái kifejezetten lazák. Másrészről viszont köszönhetően annak,
hogy e rendszerek alapvetően támogatják a használt külső szolgáltatások és futtatóplatformok
dinamikus újrakonfigurációját – például IaaS esetén elasztikus kiskálázással – jelen van a lehe-
tőség arra, hogy az ellenállóképesség biztosítását automatikus futásidejű adaptáció valósítsuk
meg.
A kemény kritikus rendszerek tervezése, verifikációja és validációja alapvetően hagyatkozik

arra, hogy a fejlesztési folyamat során a rendszer és környezete koncepcionális felmérésre kerül,
kvalitatív modellek kerülnek kialakításra, és ezen modelleket a fejlesztési folyamat különböző
fázisai újra is hasznosítják. Hasonlóképpen a puha kritikus rendszerek ellenállóképességé-
nek metodikus és ellenőrzött tervezése kvalitativ modelleket igényelne. Ebből a szempontból
azonban a puha kritikus rendszerek messze a kemény kritikus rendszerek mögött járnak, még
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3. ábra. Eljárásrend-típusok és kapcsolataik az autonóm számítástechnikában

annak ellenére is, hogy a hordozható és paraméterezhető, állapottér alapú felügyeleti model-
lek alkalmazását az autonóm számítástechnika (Autonomic Computing, AC) kezdeményezése
több, mint egy évtizeddel ezelőtt javasolta általános jó gyakorlatként [7].

Kvalitatív modellek az eljárásrend alapú rendszerfelügyeletben
Az autonóm számítástechnika kezdeti megjelenése óta elfogadott tény, hogy komplex IT rend-
szerekben a felügyeleti logika a) a monitorizás által folyamatos karbantartott explicit álla-
potképen kell, hogy alapuljon; b) a lehető legnagyobb – de még biztonságos – mértékben
automatizált kell, hogy legyen. Nem kritikus rendszerek esetén e két alapelv a működési ha-
tékonyság növelését szolgálja; puha-kritikus rendszerek esetén pedig emellett az „autonóm”
védelmi mechanizmusok képesek kiegészíteni, vagy kiváltani a statikus védelmeket – például
statikusan dedikált erőforrás-redundancia – is.
Az AC hangsúlyozza a következtetés alapú szabályozás fontosságát; javasolt módszerei a mes-

terséges intelligenciától [7] a szabályozáselmélet alkalmazásáig [8] terjednek. Emellett bizonyos
értelemben az AC tette széles körben ismertté és szisztematikusan alkalmazottá a kvalitatív
modelleket a rendszerfelügyeletben, az eljárásrend alapú felügyelet (policy-based management)
koncepcióján keresztül.
Az eljárásrend alapú rendszerfelügyelet feltételez egy rendszer-állapotmodellt, melyben az

aktuális állapot (vagy lehetséges aktuális állapotok) követése folyamatos rendszermonitoro-
zás segítségével történik. Az eljárásrendek deklarációja többféleképpen történhet: az akció-
eljárásrendek (action policies) egyszerű ha-akkor szabályrendszereket adnak, a célállapot-
eljárásrendek (goal policies) azt adják meg, hogy a rendszernek mely állapotába szükséges
átmennie, míg a hasznosságifüggvény-eljárásrendek (utility function policies) csak azt a függ-
vényt adják meg, mely alapján egy intelligens rendszerfelügyeleti megoldásnak a célállapotot
is meg kell határoznia, nem csak a trajektóriát [7].
Napjaink puha-kritikus rendszereiben az AC stílusú eljárásrendek az ellenállóképesség bizto-

sításának alapvető eszközeit jelentik. Segítségükkel kiaknázható a funkcionális kompozíció és a
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tipikusan felhő telepítés dinamikus újrakonfigurációjának lehetősége. Mindemellett az eljárás-
rendek szisztematikus tervezéséhez és validálásához szükséges a „védett” rendszer és környezete
viselkedésének ismerete, legalább a kvalitatív modellek szintjén. Jelenleg ez komoly kihívást
jelent. A puha-kritikus alkalmazású rendszerek fejlesztése során a QM-ek létrehozása nem be-
vett gyakorlat; a külső forrásból származó komponensek és a felhő futtatóplatformok pedig nem
adnak olyan „ellenállóképességi specifikációt”, mely alapján legalább logikai ellenállóképesség-
tervezés végezhető lenne.

Kihívások és célok
A disszertáció a következő specifikus kihívásokat vizsgálja, és az ezek felett megfogalmazott
következő célokat tűzi ki.

1. probléma: a külső forrásokból származó komponensek és szolgáltatások nem adják
meg extrafunkcionális viselkedésük újrahasznosítható és komponálható leírásait; a leíró
statisztikák, mint a meghibásodások között eltelő idő várhatóértéke, az ellenállóképesség-
re tervezés szempontjából nem elégséges felbontásúak. Másrészről a megfigyelés-vezérelt,
adatelemzés alapú, tipikusan kvantitatív empirikus viselkedés-jellemzés gyakorlati elter-
jedtsége is csekély, köszönhetően a következőknek.

• elégtelen modell-újrahasznosíthatóság – azonos rendszer újrakonfigurációi után és a
rendszerpéldányok között

• a kvalitatív állapotok elégtelen megfigyelési fedése

• az általános célú adatelemzési módszerek a ritka eseményeket, mint a hibák statisz-
tikailag hajlamosak „elnyomni”

1. célkitűzés: megismételhető és hatékony adatelemzési módszerek létrehozása megfigye-
lésekből kvalitatív modellek kivonására, az ellenállóképességre tervezés támogatása céljá-
ból.

2. probléma: a kemény kritikus rendszerek EPA módszerei elméletben alkalmasak a
puha-kritikus rendszerek szolgáltatásbiztonságának, teljesítményének és ellenállóképessé-
gének tervezés-támogatására; a puha kritikus-rendszerek kvalitatív modelljeinek magas
fokú nemdeterminizmusa azonban alkalmazásukat nehézkessé teszi.
2. célkitűzés: a modern EPA kiterjesztése oly módon, hogy a logikailag ekvivalens hiba-
terjedés hipotézis-halmazok felderítését és kiértékelését hatékonyan támogassa.

3. probléma: a rendszerműködtetés során a kvalitatív állapotok és tranzíciók monitoro-
zásán alapuló diagnosztika és akció-tervezés a kvalitatív modellek egyik alapvető alkalma-
zása. Ezek megvalósításához azonban a potenciálisan megfigyelhető nagyszámú futásidejű
metrika közül egy olyan megfelelő részhalmaz kiválasztása szükséges, mely a kvalitatív
állapotot robosztus módon és alacsony redundanciával képes meghatározni és optimális
esetben előre is jelezni. Továbbá a modern puha-kritikus rendszerek a következő specifikus
kihívásokkal állítják szembe a futásidejű monitorozást.
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• Egyre inkább tipikus futtatási környezeteik, az IaaS (Infrastructure as a Service)
felhő platformok ritka, de az alkalmazások szintjén nagy hatású, közvetlenül nem
megfigyelhető platformminőség-ingadozásokat mutathatnak.

• A monitorozási konfigurációk szakértők által való szisztematikus ellenőrzése szüksé-
ges abból a célból, hogy az automatikus metrika-kiválasztás tökéletlenségeit orvosol-
juk, ezt azonban a platform szintű minőségi hibák különösen széles potenciális köre
nehéz problémává teszi.

3. célkitűzés: monitorozási metrika-kiválasztási és kiértékelési metodológiák megadása
IaaS platformot alkalmazó puha-kritikus rendszerekre a kvalitatív monitorozás támogatása
céljából, figyelembe véve a szakterület különleges kihívásait.

Alkalmazási területek
A disszertáció tézisei jellemző módon specifikus puha-kritikus rendszer típusokhoz kapcsolódó
kutatások eredményei és általánosításai. Ezeket a következőképpen kategorizálhatjuk, úgyis,
mint olyan alkalmazási területeket, ahol az eredmények validációja megtörtént, vagy legalábbis
megkezdődött.

• A felhő, és különösen az IaaS platformok maguk, melyek kvalitatív extra-funkcionális
jellemzése szükséges előfeltétele a rajtuk futtatott alkalmazások szolgáltatási szintű el-
lenállóképességre tervezésének.

• Létező, QoS-érzékeny puha-kritikus rendszerek, melyek „felhősítésen” (cloudification)
kell, hogy átessenek. Ezek tipikusak például a pénzügyi és a telekommunikációs szek-
torokban. Jellemzőjük, hogy klasszikusan is extra-funkcionális garanciákkal tervezték
őket, melyeket adott konfigurációhoz, környezeti- és munkaterhelés-előfeltételezésekhez
csatoltak. Ezen rendszereknél a kulcskihívás az, hogy a klasszikus méretezési kéziköny-
vek, melyek számszerűen specifikálják az extrafunkcionális tulajdonságokat különböző
dedikált hardver-szoftver konfigurációkhoz, egyszerűen nem hozhatóak létre az újszerű
környezetekben. Ez köszönhető a platformviselkedés-variabilitásnak, de a virtualizáció
által behozott futásidejű skálázás igényének is.

• Létező, felhő környezetekre kialakított nem kritikus komponensek és alkalmazások, me-
lyeket sokszor úgy szállítanak, hogy azok még csak szisztematikus extra-funkcionális
integrációs tesztelésen sem esnek át. Ezen megoldások ad-hoc konfigurált elasztikus ská-
lázási és virtuális gép újraindítási stratégiáit szisztematikusan tervezett ellenállóképesség-
biztosítással kell lecserélni, amennyiben a szolgáltatások „elég kritikussá válnak” változó
használatuk miatt.

Várható módon az újonnan létrehozott puha-kritikus CPS alkalmazások is a disszertáció
eredményeinek egy alkalmazási területét fogják jelenteni. Végül, de nem utolsó sorban az EPA
téziscsoport alkalmazási területei jóval bővebbek: a kemény kritikus rendszerek fejlesztési te-
vékenységeiben az altézisek eredményei rendre alkalmazhatóak. (Valójában azok a vonatkozó
kutatások elején klasszikus, „kemény kritikus” rendszerfejlesztési problémák megoldását céloz-
ták meg.) Továbbá a kemény kritikus CPS-ek, mint például az autonóm járművek és bizonyos
okos város funkciók esetén jelenleg egy igen erős ellentét feszül a biztonságossági, megbíz-
hatósági és rendelkezésre állási követelmények teljesítése és a nem megbízható szolgáltatások
integrációjában rejlő innovációs potenciál között. Ezen rendszerek pesszimista, de megbízha-
tó hibaterjedés-elemzésére [Koc18a]-ben a hibaterjedési tér felderítés megközelítést javaslom
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a második téziscsoportból és megadok egy erősen egyszerűsített okos vasúti kereszteződés de-
monstrációs példát.
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1. téziscsoport: kvalitatív modellek kinyerése
megfigyelésekből

A puha-kritikus rendszerek esetén jellemzően messze kevesebb tudással rendelkezünk a rend-
szerelemek extra-funkcionális viselkedésével kapcsolatban, mint ami az ellenállóképesség kom-
pozícionális jellegű tervezéséhez és elemzéséhez szükséges lenne. Az első téziscsoport ezt a
hiányosságot szándékolja orvosolni.

Ikermodellek a puha kritikus rendszerek
ellenállóképesség-biztosításában
A puha kritikus rendszerek esetén jelenleg nem használjuk ki a QM-ekben megragadott tu-
dás életciklus-fázisokon és példányokon keresztülívelő újrahasznosításában rejlő potenciált.
A „Digitális Iker” (Digital Twin) [9] paradigmából az ikermodellek (twin models) elképze-
lését kölcsönvéve javaslom a QM-ek szisztematikus használatát, kezelését és karbantartását a
rendszer-életciklusban. Meghatározom azon ikermodell-elemeket, melyeket egy idealizált fej-
lesztési folyamat egyes lépéseinek be kellene vezetnie (lásd 4 ábra), és amellett érvelek, hogy
az ikermodellek különleges jelentőségét az adott problématerületen az adja, hogy segítségükkel
egyre több és több tervezési és újratervezési feladat válik a működtetési fázisba migrálhatóvá.

4. ábra. Ellenállóképesség-biztosítást támogató ikermodell elemek létrejötte a fejlesztési folya-
matban. (Dőlt betűvel: az ikermodelleket közvetlenül támogató és kiegészítő modell-
elemek)

Az idealizált fejlesztési folyamat minta mellett, melyet részlegesen támogató projekttapasz-
talatok alapoznak meg, megadom két specifikus ellenállóképesség-biztosítási projekttípus il-
leszkedését a modellhez. Ezek a létező, nem kritikus, modern felhő alapú alkalmazások puha-
kritikussá tételéhez kapcsolódó ellenállóképesség-kialakítás; és a bevezetőben említett „felhősí-
tés” jellegű tevékenységek.
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Kvalitatív modellek kinyerése felderítő adatelemzéssel
Az erősen vizuális, interaktív felderítő adatelemzés (Exploratory Data Analysis, EDA) [10][11]
jóval hatékonyabb módja a komponensek és kisméretű rendszerek megfigyeléseiből szolgáltatás-
biztonsági, teljesítmény és ellenállóképességi QM-ek kinyerésének, mint a tisztán algoritmikus
megközelítések. Míg az EDA, mint „statisztikai iskola” gazdag hagyományokkal és alkalmazási
módszertannal rendelkezik, alkalmazása a disszertáció kontextusában újszerű.
A javasolt metodológia platform-, alkalmazás- és szolgáltatási szintű adatok futásidejű meg-

figyelésén, majd elemzésén alapszik. Ezek forrása lehet mind a rendszer működtetési fázisa,
mind pedig célzott kísérletek, például teljesítmény- és szolgáltatásbiztonsági benchmarkok [12].
Ezen megfigyelések interaktív, vizuális felderítése olyan vizuális mintázatokat fed fel (lásd a
1 táblázatot), melyek segítségével QM-fragmensek hozhatóak létre, illetve QM-ek finomítha-
tóak tovább. A mintázatok vizuális keresése és interpretációjuk az inkrementális QM építés
során számos munkafolyamat-mintát követhet; a disszertáció egy visszafelé következtetés jel-
legű megközelítést dolgoz ki, a szekvenciális hibadiagnosztika logikáját követve. A létrejövő
QM-ek fenomenologikusan „magyarázzák” a szolgáltatási szintű kvalitatív állapotokat és azok
tranzícióit alacsonyabb szintű kvalitatív állapotok és átmenetek hierarchiáival.

Adat-nézet Fő plotok Kvalitatív minták
folytonos
megfigyelések

2d/3d szórásdiagramok
párhuzamos koordináták
szórásdiag.-mátrix

klaszterek
függvény-képek
kieső értékek

folytonos
összefoglalók

hisztogramok (1 . . . n dim)
hőtérképek
párh. dobozdiagramok

klaszterek
szuperponált
eloszlások
kieső értékek

idősorok vonaldiagramok
összefoglaló-sorozatok, pl.
doboz-diagramok

trendek/szezonalitások
eltolás-korrelációk
helyi kiesők

kategorikus
összefoglalók

oszlopdiagramok
mozaik-diagram változatok

létező és nem létező
kombinációk

1. táblázat. Kvalitatív állapotok és tranzíciók létrehozásához felhasznált fő vizuális mintázatok

Folyamatba ágyazás: ASUM-DM
Az általános célú adatelemzésben az EDA egy felderítő jellegű tevékenység; párja és ellentéte, a
megerősítő adatelemzés (confirmatory data analysis, CDA) célja, hogy statisztikai értelemben
megerősítse az EDA során felállított hipotéziseket. Az általános célú adatelemzésben, és külö-
nösen az adatbányászatban, a gyakorlat által validált folyamatminták és eszköztámogatás segíti
az adatelemzési folyamatok tervezését és végrehajtását. Disszertációmban a szolgáltatásbiz-
tonsági, teljesítmény és ellenállósági kísérletek kvalitatív felderítő adatelemzésének befoglaló
folyamataként javaslom a jól ismert ASUM-DM [13] adatbányászati folyamatmintát, annak
hibainjektálási kísérletekre specializálásán keresztül (lásd 5 ábra).

Az 1. téziscsoport elemei
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5. ábra. A fő ASUM-DM aktivitások a hibainjektálás-analízis kontextusába helyezve. Vörös
csillag: specializált lépés; zöld jelölés: közvetlenül újrahasznosítható metodika és tá-
mogató eszközök.

T1.1: Kvalitatív ikermodellek a puha-kritikus rendszerek ellenállóképesség-
biztosításában. A kvalitatív modellek kezelésére és menedzsmentjére a puha-kritikus
rendszerek ellenállóképesség-biztosításában javasoltam a Digital Twin paradigma „iker-
modell” (twin model) megközelítésének alkalmazását. A kvalitatív ikermodellek lehetővé
teszik a rendszerrel, telepítési célplatformjaival és futásidejű eljárásrendjeivel kapcsolatos
extra-funkcionális viselkedési ismeretek szisztematikus újrahasznosítását a fejlesztés során;
támogatják az inkrementális modellfinomítást és -követést a futásidejű megfigyeléseken
keresztül; és lehetővé teszik, hogy az ellenállóképesség-biztosítás (újra)tervezési tevékeny-
ségének egyre nagyobb részét migráljuk a rendszer működtetési életciklus-fázisába.

Specifikus eredmények: folyamat-minta a kvalitatív ikermodellek az életciklus során
való inkrementális bevezetésére; az ikermodellek koncepciójának alkalmazási jellemzői a
„felhősítés”, illetve a cloud-natív alkalmazások ellenállóképesség-biztosítása esetén; speci-
fikus példa felügyeleti környezet és konfiguráció újrahasznosításra a szolgáltatásbiztonsági
benchmarkolás során.

Támogató publikációk: [KSP16], [Koc+08b]
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T1.2: Kvalitatív modellek kinyerése megfigyelésekből. Felderítő adatelemzés alapú
metodológiát javaslok ellenállóképesség-leíró kvalitatív modellek kinyerésére mérési ada-
tokból. A fő innováció az interaktív, vizuális EDA lépések és az alapvetően kvalitatív
szolgáltatásbiztonsági folyamatok – mint pl. a szekvenciális hibabehatárolás – szintézise
adatelemzési munkafolyamatként.

Specifikus eredmények: tipikus vizuális minták és potenciális kvalitatív modellelemek
közötti megfeleltetés; munkafolyamat-sablon kvalitatív modellek iteratív, interaktív EDA
alapú létrehozására a szekvenciális hibadiagnosztika logikáját követve; alkalmazási példák;
az alkalmazást leginkább befolyásoló kísérlet- és adatminőségi aspektusok azonosítása.

Támogató publikációk: [KSP16], [Pat+13]. [Koc18b] benyújtva az AARMS Journal-
hoz

T1.3: Folyamatba ágyazás és folyamat-specializáció. Specializáltam az ASUM-
DM folyamat-mintát a hibainjektálási kísérletek kvalitatív felderítő analízisére, ami a
téziscsoport által megcélzott problématerületen egy reprezentatív adatelemzési feladat.
A beágyazás lehetővé teszi a folyamat-mintához az általános célú adatelemzés területén
elérhető metodológiai- és eszköztámogatás újrahasznosítását.

Specifikus eredmények: az ASUM-DM specializálandó lépéseinek azonosítása és speci-
alizációk; a potenciálisan közvetlenül újrahasznosítható műszaki- és folyamattámogatással
rendelkező lépések azonosítása.

Támogató publikációk: [Cer+18]

Kiemelt alkalmazások
Kutatócsoportunkban a számítógépes rendszer- és szolgáltatásméréseken végzett EDA tovább-
ra is hangsúlyos kutatási terület. A téziscsoport eredményeit egy folyamatban lévő kutatás
elemeként alkalmaztuk konzorciális blokkláncok teljesítmény- és teljesítőképesség-elemzésére
[Koc+18].

A téziscsoport egyes elemei ma már részét képezik csoportunkban az EDA alkalmazásori-
entált oktatásának [Koc14]. A vizuális felderítő technikák kulcselemét képezték a szerző által
tartott, „Measurement-Driven Resilience Design of Cloud-Based Cyber-Physical Systems” cí-
mű SERENE 2014 konferencia-tutorialnak és a szintén a szerző által tartott, „Model-based
Cloudification of Critical Applications” című FAS* 2016 konferencia-tutorialnak.
Az ipari kutatásfejlesztésben az EDA-t és a javasolt megközelítéseket számos alkalommal al-

kalmaztuk, például egy nemzetközi pénzügyi vállalat virtualizált desktop infrastruktúrájának
teljesítmény- és rendelkezésreállás-elemzésére, felhő platformok összehasonlító benchmarkolá-
sa során egy telekommunikációs megoldásszállító vállalatnál és mobil cella teljesítményadatok
elemzésére egy telekommunikációs szolgáltatónál. (Ezen projektek részletei titoktartási egyez-
mény hatálya alá esnek.)
A kvalitatív EDA módszereket Network Function Virtualization (NFV) kontextusban va-

lidáltuk az Ericsson Hungary által alapított ösztöndíjaknak köszönhetően, az eredményeket
pedig prezentáltuk a 2016-os Ericsson University Day-en. Az „Algorithm as a Service” megol-
dások – specifikusan, az IBM Watson Analytics SaaS termék – a kvalitatív EDA folyamatba
integrálására elért kezdeti eredményeinket 2016 International IBM Cloud Academy Conference-
en mutattuk be [Pat+16].
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2. tézicsoport: kvalitatív modellelemzés az
ellenállóképesség kiértékelésére

Pataricza András professzor úr nagydoktori értekezésében [14] lefektette a kvalitatív hibaterjedés-
elemzés (Error Propagation Analysis, EPA) egy matematikailag precíz, absztrakció alapú el-
méleti keretrendszerét. Ezen alapszik a második téziscsoport.

EPA kiterjesztések
Disszertációmban megadom az EPA keretrendszer2 három, az ellenállóképesség-kiértékelést
közvetlenül is támogató alkalmazási kiterjesztését.

• Egy szabványos korlátkielégítési probléma (Constraint Satisfaction Problem, CSP) leíró-
nyelv alapú EPA reprezentációt. Az XCSP3 célnyelvre megfogalmazott, könnyen vissza-
követhető (traceable) leképezés fő előnye, hogy lehetővé teszi EPA problémák moduláris
komponálását nagyszámú mérnöki modellezési nyelvből kiindulva (jellemzően olyanokból
, ahol létezik „komponens”-fogalom), mindeközben azonban szakértők által közvetlenül
olvasható marad. Az XCSP3 nyelvet egyre több megoldó támogatja.

• Az EPA megoldások szisztematikus finomításának kvalitatív modellfinomítás alapú meg-
közelítését. Ennek megadom egy, a követelmény változás-kezelésre, mint speciális EPA
problémára kidolgozott példáját.

• A korai tervezési fázisban, szimulációval végzett EPA (specifikusan: szoftver-FMEA)
az Alf nyelven való programkompozíción alapuló sémáját. Az alapvető logika ugyanaz,
mint a moduláris XCSP3 szintézis esetén; azzal ellentétben azonban ez esetben az UML
egy szabványos végrehajtási szemantikájú részhalmazához (Foundational UML, fUML)
rendelt, szimulálható nyelvre történik a leképezés, mely nyelven a korai tervezési modellek
viselkedési specifikációja is megtörténhet, s mely így a komponált, végrehajtható EPA
problémába beágyazódik.

A három EPA kiterjesztést eredetileg a CErtification of CRItical Systems (CECRIS) EU FP7
projekt égisze alatt hoztam létre. A CECRIS projekt a kemény kritikus rendszerek fejlesztését,
verifikációját és validációját, valamint tanúsítását célozta. A szerző a korai tervezési modellek
viselkedés-vezérelt EPA elemezhetőségének megteremtésének, valamint a követelmények sze-
mantikus menedzsmentjének problémáin dolgozott. Mindemellett az eredmények közvetlenül
relevánsak a puha kritikus szolgáltatások ellenállóképesség-biztosításában.

FCA alkalmazása hipotézis-halmazok felderítésére és értelmezésére
Az ellenállóképesség kontextusában, ahol pl. a komponensek hibaterjesztési karakterisztikái te-
kintetében kénytelenek vagyunk sokszor nemdeterminisztikus modellezést alkalmazni, az EPA
problémák tipikusan több modell-konzisztens megoldással is rendelkeznek. Ezek hibaterjedési

2és néhány későbbi, a disszertáció 3. fejezetében áttekintett mérnöki kiterjesztése, melyeket azonban nem
önállóan tézisértékű eredményként közlök
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hipotézis-halmazokat alkotnak. Ezen halmazok, mint relációk hatékony szakértői értelmezé-
se és felderítése nyílt probléma, melyre a formális fogalomelemzés (Formal Concept Analysis,
FCA) [15] alkalmazását javaslom.
Az FCA tulajdonságokkal ellátott objektumok egy halmazán előállítja azon objektumok

maximális halmazait, melyek a legtöbb közös attribútummal rendelkeznek. Ezek a formális
fogalmak egy alfogalom-reláció mentén egy hálóba rendeződnek, ami vizualizálható és inter-
aktívan absztrahálható és finomítható ún. additív vonal-diagramok segítségével. Egyszerű
példaként tekintsük a 6 ábrát. Az ábrán minden csomópont egy formális fogalom; a fogalomba
tartozó attribútumok a csomópontból felfelé vezető utakon az attribútumok „összegyűjtésé-
vel”, míg az objektumok a gyökérből a csomópontba felfelé vezető utakon található objektumok
„összegyűjtésével” adódnak. A diagramon például egy formális fogalmat ad a Subtle + Data
error attribútumhalmaz és a Sign bug + Sign bug + overload + Too fast + sign bug
objektumhalmaz, a fogalomhoz pedig a Subtle attribútum-címkéjű csomópont tartozik.

6. ábra. Vonaldiagram hibahatás-módok és attribútumaik formális fogalmi hálójához

A hibaaktivációkat objektumként, a hibás állapotokat és hibahatásokat pedig attribútum-
ként reprezentálva az FCA lehetővé teszi a hibaterjedési hipotézis-halmazok szakértői kiér-
tékelését azáltal, hogy közös hatásaik alapján fokról fokra ekvivalencia-partíciókba rendezi a
hibaok-aktivációkat. Az FCA számos aspektusa közvetlen diagnosztikai interpretációval ren-
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delkezik; ezeket a disszertáció felsorolja és indokolja.

Hibaterjedési tér elemzés
A hibaterjedési hipotézis-halmazokból pl. különböző védelmi mechanizmusok megléte vagy meg
nem léte, mint feltételezések alatt adódó hibaterjedési terek (error propagation space, a design
space fogalom mintájára) felderítése várhatóan egy iteratív folyamat lesz a gyakorlatban, mely
minden feltételezés-finomítási lépés után kiértékelést végez és ennek eredménye alapján tesz
további megszorításokat (vagy lép vissza). Ennek a folyamatnak a fő finomítási és szűrési lépé-
seit, valamint a fedések (error propagation cover) kiértékelését egy egyszerű, relációs algebrán
alapuló keretrendszer segítségével axiomatizálom.

A 2. téziscsoport elemei

T2.1: az ellenállóképesség-elemzést támogató EPA kiterjesztések. A téziscso-
port alapjául szolgáló EPA elméletet kiterjesztem egy hordozható probléma-reprezentációs
sémával; a fedők szisztematikus szűkítését lehetővé tevő kvalitatív modellfinomítási meg-
közelítéssel; és az EPA korai tervezési fázisban való, viselkedés-szimuláció alapú alkalma-
zásával.

Specifikus eredmények: Egy hordozható, közvetlenül megoldható, de megoldó-független
EPA probléma-reprezentációs séma a szabványos XCSP3 nyelv fölött; a kvalitatív finomítás
bevezetése az EPA megoldások „élesebbé” tételére, a követelményváltozás-kezelés példá-
ján kidolgozva és egy vasúti példán demonstrálva; szimulációs megközelítés definíciója Alf
nyelven komponált, a korai viselkedési specifikációt is befoglaló „hibaterjedési programok-
kal”.

Támogató publikációk: [Bon+17], [Pat+17], [Koc+08a]

T2.2: EPA hipotézis-halmazok strukturált interpretációja. Bevezetem az FCA-
t, mint az EPA hipotézis-halmazok belső absztrakciós hierarchiáját feltáró és vizualizáló
eszközt. Megmutatom, hogy az FCA-nak közvetlen diagnosztikai interpretációi vannak, a
hibabehatárolás területén konstruktív alkalmazásokkal.

Specifikus eredmények: diagnosztikai interpretációs szabályok az FCA diagramokhoz,
FCA algoritmusok diagnosztikai alkalmazása, alkalmazás egy munkafolyamat-diagnosztikai
példán.

Támogató publikációk: benyújtva a PPEECS-hez: [KP18], [Pat+17]

T2.3: Hibaterjedési tér felderítés. Definiálom a hibaterjedési hipotézis-halmazok
feletti hibaterjedési tér felderítéshez szükséges fő operátorokat – közöttük a hibaterjedési
fedők egy kvalitatív változatát és olyan, kondícionálás-stílusú operátorokat, melyekkel
lépésenként finomíthatóak a hibaok-feltételezések és hibahatás-követelmények. Ily módon
lehetővé válik a modellek feletti graduális tervezés, a hibaterjedési szabályok lépésenkénti
egyértelműsítésével és a telepített védelmi mechanizmusokról fokozatos döntéssel.

Támogató publikációk: [Koc18a]
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Alkalmazások
Az EPA-t a DESEREC FP6 projektben az ön-újrakonfiguráló (self-reconfiguring) rendszerek
hibaterjedés-elemzésének kontextusában alkalmaztam [Koc+08a], valamint a CECRIS projekt-
ben [Bon+17].
Az üzleti folyamatokat célzó [Urb+14] alkalmazást követte egy alkalmazási kísérlet az adat-

feldolgozási folyamatokra [16] (a szerző a TDK dolgozat társkonzulense volt).
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3. téziscsoport: kvalitatív modell alapú
monitorozás

A harmadik téziscsoport abból az előfeltételezésből indul ki, hogy egy puha kritikus rendszer
megfelelő QM-jei létre lettek hozva a tervezési folyamat során és a magas szintű rendszerfel-
ügyeleti eljárásrendek ezekre alapozva valósítják meg a futásidejű kvalitatív diagnosztikát. Ez
esetben a hátralévő kihívás az, hogy az igen nagyszámú, potenciálisan monitorozható rend-
szerjellemzőből kiválasszuk azokat, amik alacsony redundanciával és robosztusan képesek a
futásidejű kvalitatív állapot meghatározására (egy alkalmas diszkretizálást, illetve klasszifiká-
ló szabályrendszert feltételezve). Az egyes tézisek a problémakör három specifikus problémáját
célozzák meg.

mRMR alalpú változókiválasztás kvalitatív monitorozáshoz
A téziscsoport első eleme egy kísérletalapú megközelítés, melynek célja, hogy a kvalitatív
szolgáltatás-állapot meghatározását és kvalitatív előrejelzését támogassa puha kritikus rend-
szerekben úgy, hogy közvetlenül nem épít a munkaterhelés, illetve a QoS (melynek kvantálása
adja a kvalitatív szolgáltatás-állapotot) megfigyelésére. A metodológia kvalitatív értelem-
ben kiegyensúlyozott megfigyelés-halmazokon a minimum Redundancy, Maximum Relevance
(mRMR) [17] algoritmus segítségével való változókiválasztást, majd nemlineáris osztályozóval
klasszifikációt és kvalitatív előrejelzést javasol. A mögöttes intuíció az, hogy az mRMR képes
a változók közötti erősen nemlináris „korrelációk” felismerésére is a változókiválasztás során,
mely a kvalitatív állapotátmenetek során jellemző. Az mRMR alapú változókiválasztással
adódó metrika-készletek regressziós és kvalitatív előrejelző erejét kísérleti alapon validáltam.

IaaS próbavásárlók
A második tézis bevezeti az úgynevezett „próbavásárlókat” (mystery shoppers) az IaaS fel-
hő platformokra telepített puha kritikus szolgáltatások monitorozási támogatására. Az Ia-
aS szolgáltatások ritka és rövid, platform szolgáltatás szintű minőségi zavarai, mint a CPU
teljesítmény-interferenciák a telepített alkalmazások szintjén hosszú és súlyos hibahatásokat
indukálhatnak. Mivel ezek monitorozására a felhő platform nem feltétlenül nyújt eszközöket,
vagy vállal garanciákat ezek elkerülésére, a platform használójára marad ezek előzetes felmérése
és az alkalmazás-működtetés közben monitorozása. Erre a célra bevezetem a „próbavásárló-
kat”: olyan módosított benchmark alkalmazásokat, melyek erőforrás-használata skálázható,
képesek emulálni a valódi alkalmazások erőforráshasználatát, benchmark-metrikájukat finom
időbeli felbontással jelentik, s a benchmark metrika (legalább kvalitatív) kapcsolatba hozható
az egyenértékes alkalmazás QoS-ével. A próbavásárlók alkalmazása kettős: vagy az „igazi” al-
kalmazást emulálják platformfelmérés céljából, vagy pedig erősen leskálázott erőforrásigények-
kel, a munkaterhelés mellé telepítve monitorozzák a futtatóplatform maradványkapacitásait
és jeleznek probléma esetén.
Az IaaS kontextusban megadom a próbavásárlók egy kezdeti tervezési metodológiáját; a

javaslat validációját elvégeztem a nyílt forráskódú BigBlueButton telekonferencia-szerveren,
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ahol, miután felfedeztük az alkalmazás extrém érzékenységét a tranziens CPU idő megvoná-
sokra, a kialakított próbavásárló képes volt mind a virtuális gépen (virtual machine, VM)
belüli, mind a szomszédos, „zajos” (noisy neigbor) virtuális gép által okozott interferenciák
felismerésére (lásd a 7 ábrát).

7. ábra. Egy VM-en belüli és egy szomszédos VM-ben végzett CPU interferencia injektálás:
hatás a konferenciahívás-késleltetésre és a próbavásárló-metrikára. A vizuális elemzés
céljából a hangkésleltetés (kék) és a próbavásárló-metrika (piros) közös skálára lettek
hozva. A vörös oszlopok a hangátvitel teljes kiesését jelzik.

Taxonómia alapú monitorozás-ellenőrzés
A tézicsoport harmadik eleme két olyan probléma megoldását célozza meg, melyek történetileg
az első két tézisből adódtak. A szakértők az automatikus változókiválasztás eredményét a
gyakorlatban felül akarják vizsgálni; vagy azért, hogy meggyőződjenek a kiválasztott metrikák
robosztusságáról (elégséges, de nem túl nagy, és a szituációk tekintetében nem túlspecializált
érzékenység), vagy azért, hogy a problémás szituációk elégséges esetfedését biztosnak vehessék.
A monitorozott változók halmazának szisztematikus kiértékeléséhez javasolok egy többas-

pektusú IaaS platform KQI (Key Quality Indicator) taxonómiát (lásd a 8 ábrát). A hierarchi-
kus taxonómia struktúrájában kifejezi mindazon aspektusokat, melyek együtt szükségesek az
IaaS KQI-k definiálásához: erőforrás típus, erőforrás szolgáltatás típus és minőség-típus mint
elsődleges attribútumok, és az időbeli értelmezés típusa, populáción értelmezés típusa és a
statisztikai jellemző (pl. centrális tendencia) mint másodlagos attribútumok. Megadom, hogy
ezen taxonómia segítségével, a jól ismert Goal-Question-Metric (GQM) [18] érvelési sémát
alkalmazva hogyan tudják a szakértők egy telepített komponens szempontjából meghatározó
KQI-ket felmérni. Szakértői bizonytalanság, illetve igen nagy számú potenciális érzékenység
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esetén javaslom a jól ismert döntéstámogatási preferenciasorrendező protokollok használatát,
specifikusan az Analytic Hierarchy Process-t (AHP) [19].

A 3. téziscsoport elemei

T3.1: Változókiválasztás és kvalitatív monitorozás. A szolgáltatási állapot kvali-
tatív meghatározására és előrejelzésére a terhelés és a QoS közvetlen megfigyelése nélkül
javaslom az mRMR változókiválasztási algoritmus használatát.

Specifikus eredmények: egy TPC-Wmintakörnyezet és a kvalitatív terhelés-kategóriákat
bejáró terhelésprofil-készlet segítségével összehasonlítás alapú validáció, mely magában
foglalja az mRMR-kiválasztott és előre kiválasztással (forward selection) létrehozott vál-
tozókészletek regressziós képesség összehasonlítását (lineáris és nemlineáris regresszorral);
valamint nemlineáris osztályozó alapú kvalitatív előrejelzés és annak kiértékelése.

Támogató publikációk: [Pal+10a], [Pal+10b], a PPEECS-hez benyújtva: [KP18], az
AARMS-hez benyújtva: [Koc18b]

T3.2: Benchmark-szerű szolgáltatás-monitorozás próbavásárlókkal. Létrehoz-
tam egy adatvezérelt metodológiát az IaaS szolgáltatások ritka, de magas szolgáltatási
hatású platformszolgáltatás-minőség hibáinak felderítésére, karakterizálására és monito-
rozására. Hosszan (illetve folyamatosan) futó, konfigurálható erőforráshasználatú, finom
időbeli felbontással mérő benchmarkok szolgálnak a platform-felderítés során a jelenségek
felismerésére, majd az üzemeltetés során ezek alacsony erőforráshasználattal, a tartalék-
kapacitásokat „mintavételezve” az alkalmazás mellé telepítve annak (legalább kvalitatív)
QoS-monitorát (és a platform-hibák jelzőmechanizmusát) adják.

Specifikus eredmények: A próbavásárló koncepció definíciója; próbavásárlók kísérlet-
alapú és adatvezérelt létrehozásának kezdeti metodológiája; kísérleti validáció az IaaS CPU
interferenciák példáján, egy puha kritikus alkalmazásra, mely a CPU-interferenciákat,
mint hibákat hosszan tárolja.

Támogató publikációk: [Koc+13]

T3.3: Monitorozási metrika-készletek szisztematikus szakértői kiértékelése.
Létező taxonómiák és azok elemzett hiányosságai alapján létrehoztam egy többaspektusú
IaaS KQI taxonómiát. A kvalitatív monitorozás metrika halmaz megfelelőségi és fedési
kiértékelési feladataira javasoltam szisztematikus kiértékelési módszereket, melyek a cél-
és kérdésvezérelt hierarchikus hatásvizsgálat és a kérdés alapú preferencia-sorrendezés el-
terjedt módszerein alapszanak.

Specifikus eredmények: IaaS KQI taxonómia; kiértékelési folyamat-sémák.

Támogató publikációk: [KSP16]

Alkalmazások
A téziscsoport javasolt módszereit alkalmaztam a DESEREC FP6 projekt „Metrics” operatív
munkacsoportjában, melyet vezettem is. Az eredmények emellett alkalmazásra kerültek szá-
mos ipari kutatásfejlesztési projektben, melyek felhő platformok és azok felett futtatott puha
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kritikus alkalmazások teljesítménykiértékelését célozták. Az eredményeket a felhő számítás-
technika teljesítménytervezését bemutató ipari oktatásainkba is beépítettük.

Az eredményeket közvetlenül alkalmaztuk a Pataricza professzor úr által elnyert 2016-os
IBM Faculty Award „Measurement-based Qualitative Performance Modeling of Blockchain-
based Distributed Ledgers” című kutatási projektjében.
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8. ábra. A javasolt IaaS KQI taxonómia.
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