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Bevezetés

1.1. Szakterület-specifikus modellezési nyelvek
Disszertációmat kritikus rendszerek – autók, repülők vagy egyéb kiberfizikai
rendszerek – tervezésével és fejlesztésével járó kihívások motiválták. E rendszerekre jellemző a hosszú, több évtizedes életciklus és a szigorú biztonsági előírások (mint például DO-178C vagy DO-330 szabványok előírásai). Ezért széles
körben alkalmaznak modellalapú rendszerfejlesztést (Model-Based System Engineering, MBSE) [WHR14], amely modellek alkalmazásával támogatja a fejlesztés különböző szakaszait. A módszertan szakterület-specifikus modellezési
nyelvek (Domain-Specific Languages, DSLs) alkalmazását javasolja, hogy a tervezőmérnökök közvetlenül a szakterület fogalmaival dolgozva fejleszthessék
a rendszert. Ezt a fejlesztési folyamatot korszerű modellezőeszközök is támogatják, amelyek segítségével számos fejlesztési lépés automatizálhatóvá válik,
különös tekintettel a különböző helyességellenőrzési technikákra, amelyek alkalmazása elengedhetetlen kritikus rendszerek esetén. A modellezőeszközök
alkalmazása ezáltal nagyban javítja a mérnökök produktivitását és a megvalósított rendszer minőségét.
Egy összetett ipari modellezőeszköz a fejleszés alatt álló modellen folyamatosan ellenőrzi a szakterületre jellemző tervezési szabályokat, ezzel biztosítva hogy a rendszermérnökök betartják azokat. E szabályok ellenőrzésére
hatékony eszköztámogatás létezik, mint például az Eclipse OCL [Ocl; Wil12;
KPP09] vagy a Viatra keretrendszer [Ber+11; Ber+10]. A modellezőeszközök
képesek a rendszermodellből kiindulva kódgenerálás és modelltranszformációs technikák által automatikusan programkódot, feladat-specifikus nézeteket
(view), vagy dokumentációt származtatni. A modellezőeszközök továbbá tartalmazhatnak olyan formális módszerekre épülő technikákat (például modellellenőrzőket), amelyek képesek a fejlesztés alatt álló modellek helyességének
bizonyítására [Do1].
Az elterjedt ipari modellezőeszközök, mint például Capella (Thales), Artop,
Yakindu (Itemis), MagicDraw (NoMagic) vagy Papyrus UML (CEA) olyan nyílt
forráskódú modellező keretrendszerekre épülnek mint az Xtext [Xte] vagy Sirius [Sir], amelyeken a belül modellezőeszközök egységesen kezelik a modelleket (Eclipse Modeling Framework [Emf]), elősegítve ezáltal az egyes funkciók
hatékony együttműködését.
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1.2. Modellezőeszközök ellenőrzése
Egy összetett modellezőeszköz fejlesztése azonban továbbra is nehéz feladat.
Bár az ilyen eszközöket gyakran alkalmazzák kritikus rendszerek fejlesztésére,
hogy már a fejlesztés szakaszában elkezdhessék a modellekek helyességének
ellenőrzését, a modellezőeszközök helyeségének ellenőrzése komoly kihívást
jelent. Kritikus rendszerek fejlesztése során az is szükséges, hogy egy eszköztanúsítványozási folyamat keretében megbizonyosodjunk a magában modellezőeszköz helyességében is. A kapcsolódó biztonsági szabványok (pl. DO-330)
ugyanis kimondják, hogy kizárólag tanúsítványozott tervezőeszköz kimenete
tekinthető megbízhatónak - ellenkező esetben további teszteléssel kell megbizonyosodnunk az előállított kimenet helyességében.

1.2.1. Modellezőeszköz felépítése
Egy modellezőeszköz több komponensből épül fel, amelyek bármelyikében lehet hiba. A modellezőeszköz által használt szakterület-specifikus nyelvet egy
metamodell (MM) definiálja, ami összefoglalja a nyelv legfőbb fogalmait és
kapcsolatait. A nyelvet kiegészíhetik egyéb jólformáltsági kényszerek (WellFormedness constraints, WF) is, hogy precízebbé tegyék a helyes modellek körét. Egy összetett modellezőnyelv gyakran bevezet további származtatott attribútumokat (Derived Features, DF) is, amelyek a modell más részéből kiszámított értékeket tárolják el. Az MM, WF és DF együtt meghatározzák egy DSL modelljeinek gráfszerű adatstruktúráját (úgynevezett absztrakt szintaxisát). Ezen
felül egy modellezőeszköz egy vagy több konkrét megjelenítést is adhat a modellekhez (konkrét szintaxis), amelyek szerkesztése, és a konkrét szintaxisra
alakítás automatikusan történik.
Egy fejlett modellezőeszköz számos további nézeti modellt (view model)
származtat a modellből (amit forrásmodellként neveznek), hogy különböző feladatok számára kiemelje azok releváns részleteit egy másik modell (vagy táblázat, diagram) formájában, így segítve a koncepcionális hibák felderítését. Egy
modellezőeszközben egy forrásmodellhez tipikusan több nézeti modell is definiálható, melyek karbantartása automatikusan történik: amikor a forrásmodell
változik, a változás végigterjed a nézetekig. Míg nézeti modellek származtatása
és karbantartása relációs adatbázisok területén ismert és alaposan feltárt terület, MBSE területén gráfszerű modellekre ezek a fogalmak még aktív kutatások
tárgyát képezi [Deb+14; Gho+15; MC13].
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A modellezőeszköz tartalmazhat számos modelltranszformációt és kódgenerátort, amelyek bemenetként helyes modellekből kell induljanak. Ugyanakkor, mint bármilyen szoftver, ezek is tartalmazhatnak hibákat, és fontos a helyességellenőrzésük.

1.2.2. Modellezési nyelvek ellenőrzése
Szabványosított ipari modellezőeszközök esetén (mint ARINC 653 [ARI] repülőgépiparban vagy AUTOSAR [AUT13] autóiparban), a DSL nyelvek helyes
specifikációja is komoly kihívást jelent: egy ilyen nyelv többszáz jólformáltsági
kényszert határoz meg, és bármiféle ellenőrzési technika hiányában semmi sem
garantálja ezeknek a konzisztenciáját (egyik szabály sem mond ellent a többinek) vagy függetlenségét (egyik szabály sem fedi le alesetként a másikat). Ezen
felül a származtatott attribútumok specifikációja is tartalmazhat ellentmondást
(bizonyos esetben ellentmond a specifikáció egy jólformáltsági kényszernek),
többértelműséget vagy hiányosságot (a specifikáció bizonyos esetben a vártnál
több vagy kevesebb értéket határozhat meg).
Egy összetett DSL precíz specifikációja nem csak méretük és bonyolultságuk miatt jelent kihívást, hanem azért is mert a nyelvben használt jólformáltsági kényszerek és származtatott bonyolult interakciókba léphetnek. Ezeknek
az összefüggéseknek a matematikailag precíz vizsgálatára csak kevés és hiányos módszer áll rendelkezésre [JLB11; JS06]. Emiatt nyelvi szintű ellenőrzést
jelöltem ki disszetrációm első fő kutatási kérdéséül:
1. kutatási kérdés: Nyelvi ellenőrzés. Hogyan ellenőrizzük egy DSL
specifikációjának konzisztenciáját, egyértelműségét, és teljességét?

1.2.3. Modellezőeszközök tesztelése
Még ha a modellezőeszköz által használt nyelvben meg is bízunk, az eszköz
szoftveres megvalósítása tartalmazhat hibákat. Ezért az eszközök tanúsítványozási folyamata az eszközök szisztematikus tesztelését írja elő. Az ilyen tesztelési folyamat automatizálásának előfeltétele helyes (vagy éppen szándékosan
hibás) modellek előállítása [Mou+09], amit a modellezőeszköz, a modelltranszformációk és a kódgenerátorok tesztbemeneteként használhatnak [Bro+06].
Kritikus rendszerek tesztelésénél a biztonsági szabványok előírják bizonyos fedettségi metrikák (mint például MC/DC fedettség [Hay+01]) mérését
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és egy minimális fedettség elérését (SIL5-ös szintű kritikus rendszereknél ez
100% MC/DC fedettséget jelent), így biztosítva a tesztelés megfelelő alaposságát. Azonban a meglévő fedettségi metrikákat imperatív forráskódokra fejlesztették ki, és a gyakorlatban közvetlenül nem alkalmazhatóak modellezőeszközök tesztfedettségének mérésére, amik jellemzően összetett gráfstruktúrákon
dolgozó adatvezérelt alkalmazások. Ilyenkor például néhány egyszerű modellel 100% MC/DC fedettség is elérhető, anélkül hogy komolyabb biztosítékot adnánk a modellezőeszköz helyes működésére. Emiatt modellezőeszközök teszteléséhez újabb fedettségi metrikák kidolgozása is szükségessé válik.
2. kutatási kérdés: Modellezőeszközök tesztelése. Hogyan állítsunk
elő tesztbemenetet modellezőeszközök tesztelésére, hogy azok biztosítsanak egy elvárt fedettséget?

1.2.4. Nézeti modellek szinkronizációja
A modellezőeszközök a nézeti modelleket tipikusan egyirányú, egyszerűsítést
végző transzformációk segítségével származtatják a forrásmodellből, és a nézetek egy közvetlenül nem szerkeszthető reprezentációt adnak. Így amennyiben
a nézeti modellen szeretne a tervezőmérnök változtatni, akkor a forrásmodellt
addig kell alakítania, amíg annak nézete megegyezik az elvárttal. A feladatot
tovább nehezíti, hogy a forrásmodell nem várt változásokat okozhat a többi
nézetben, vagy jólformáltsági kényszereket is megsérthet. Disszertációmban
további cél egy olyan módszert kidolgozása, ami a nézeteken történő változásokat képes automatikusan visszavezetni a forrásmodellbe, azaz egy nézeti
modell változásra olyan forrásmodell-variánsokat állít elő, amik megfelelnek
az adott változásnak, valamint jólformáltak.
3. kutatási kérdés: Nézeti szinkronizáció. Hogyan vezessük vissza a
nézeti modellek változásait a forrásmodellre?

1.2.5. Gráfmodell generálás
A 1.-3. kutatási kédések szoroszan kapcsolódnak az automatikus modellgeneráls témaköréhez: modellezőeszközök teszteléséhez különböző tesztbemenet-modellek előállítása a cél, nézeti szinkronizációhoz
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1. ábra. Automatikus modellgenerálási folyamat felépítése

forrásmodell-variánsokat kell megalkotnunk, valamint nyelvi szintű hibát az ellvárt tulajdonságokat megszegő ellenpélda modellek előállításával
detektálhatunk. Ez egy általánosított kutatási kérdést vet fel:
4. kutatási kérdés: Gráfmodell generálás. Hogyan generáljunk automatikusan jólformált modelleket egy DSL-hez?
Az 1. ábra bemutatja a disszertáció által javasolt modellgenerálási folyamatot. A folyamat egy modellgenerátoron alapszik, amely képes feldollgozni egy
szakterület-specifikus nyelvet (ami tipikusan metamodellből, jólformáltsági
kényszerekből és származtatott attribútumokból áll), hogy ellássa a kívánt ellenőrzési feladatot (például ellenőrizzen egy nyelvi tulajdonságot, vagy készítsen adott fedettséggel tesztkészletet). A kimenet egy automatikusan generált
modell-sorozat, vagy pedig bizonyíték arra, hogy a modellek nem léteznek.
Az automatikus modellgenerálás egyéb kutatási területeken is kulcsfontosságú kérdés. Objektumorientált szoftverek teszteléséhez [Mil+07; MK01] olyan
gráfok szükségesek, ahol az élek mutatókat (pointereket), a csomópontok objektumokat jelölnek. Statikus ellenőrzési technikák [Ren04; RSW04] gráfok
konzisztenciavizsgálatával látják be, hogy nemkívánt állapotok nem fordulhatnak elő. Automatikusan generált gráfok nagyban elősegítenék gráfalapú eszközök (például gráfadatbázisok) teljesítmény benchmarkolását [Szá+17; Szá19],
mivel valódi modellek beszerzése a szellemi tulajdon védelme miatt nehéz.
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Mivel az 1., 2. és 3. kutatási kérdések mind a modellgenerálásra épülnek,
hasonló kihívásokat vetnek fel. A 2. ábra szemlélteti ezeket a kihívásokat és a
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2. ábra. Kapcsolat a kutatási kérdések és a kihívások között

hozzájuk szorosan kapcsolódó kutatási kérdéseket.
A fő nehézség a DSL specifikáció bonyolultságában van: minden automatikusan előállított modellnek összetett, globális strukturális kényszereket kell
betartania. Ez szükségessé teszi logikai következtetők alkalmazását a generálás
során, amit egy mögöttes logikai megoldónak (SMT [DMB08] vagy SAT [Jac02]
solverek) kell kiszolgálnia (lásd 1. ábra). Emiatt a modellgenerálási problémát
a megoldó által feldolgozható bemenetté kell alakítani. Annak ellenére, hogy a
logikai megoldók egyre fejlettebbé váltak, alkalmazásuk modellgenerálási feladatok megoldására komoly kihívásokat rejt.
Először is, a DSL teljes nyelvi specifikációját (automatikusan) le kell képezni egy olyan matematikai problémára, ami a kiválasztott mögöttes logikai
megoldó által feldolgozható és megoldható.
1. kihívás: Leképezés. Hogyan képezzük le a DSL nyelvi specifikációját logikai problémaként úgy, hogy annak megoldásai a DSL különböző,
jólformált modelljeit reprezentálják?
Nyelvi szintű helyességellenőrzéshez (1. kérdés) szükséges matematikailag
precíz analízis szempontjából különösen fontos a DSL nyelvi elemeinek helyes
és teljes leképezése. Továbbá fontos olyan leképezést választanunk, amelyet az
alkalmazni kívánt mögöttes megoldó hatékonyan képes kezelni (4. kérdés).
A nyelvi szintű elemzés során (1. kérdés) a DSL összes (tipikusan végtelen számú) modellje fölött kell következtetni. Továbbá, a DSL specifikációjában használt nyelvi elemek kifejezőbbek is lehetnek mint a mögöttes megoldó
által támogatott nyelvvé. Ez szükségessé teszi komplex absztrakciók és korlátos elemzési technikák alkalmazását, amik a helyességet vagy teljességet felál7
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dozva egyszerűsítik a generálással járó logikai problémát, de gyengébb feltételek ellentmondásosságának bizonyításával, vagy erősebb feltételeket is teljesítő
modellek megalkotásával még meg tudják oldani a kívánt problémát. Logikai
következtetők hatékony alkamazásához (4. kérdés) szintén elengedhetetlen a
megfelelő absztrakciós technikák megalkotása.
2. kihívás: Absztrakció. Hogyan alkalmazzunk absztrakciókat
szakterület-specifikus nyelvek elemzéséhez?
Még ha hatékony absztrakciós technikákat is választunk, gyakorlati alkalmazások során skálázhatósági problémákba ütközhetünk. Egy összetett DSL
specifikációja többszáz típust és relációt tartalmaz, így egy érdemi tesztbemenet is hasonló méretű lehet. Sajnos egy ekkora méretű modell generálása a
jelenlegi logikai következtetők alkalmazásával nem kivitelezhető. Tapasztalatunk szerint a meglévő, logikai megoldókon alapuló modellgenerátorok [JLB11;
TJ07][C10] csak kisméretű modellek előállítására alkalmasak. Ennek egyik oka,
hogy már egy kisméretű gráf elkódolásához is nagyszámú logikai változó (Boolean variable) szükséges, és a változók száma négyzetesen növekszik a modell
méretével. Másrészt, a globális, strukturális nyelvi kényszereket is át kell alakítani a logikai megoldó bemenetére, amelyek mérete is együtt nő a logikai
változók számával. Ez a gyakorlatban megoldhatatlanná teszi a kialakuló logikai problémát ipari modellgenerálási feladatok esetében. Ennek következtében
a létező generátorok nem alkalmazhatóak összetett DSL-ek esetén (4. kérdés).
Ez megakadályozza a modellgenerátorok gyakorlati használatát tesztelési és
nézeti szinkronizációs problémák megoldásában is (2-3. kérdés).
3. kihívás: Skálázhatóság. Hogyan generáljunk nagy modelleket összetett szakterület-specifikus nyelvekhez?
A jelenlegi logikai megoldók hajlamosak egyszerű, szimmetrikus modellek
előállítására, ami komoly problémát jelent tesztelés szempontjából (2. kérdés).
Az egymás után előállított modellek ugyanis gyakran hasonlítanak egymáshoz
(vagy azonosak egymással), ami ellentmond a tesztelésnél elvárt diverzitásnak.
Egy logikai következtető számára ugyanis még az azonos esetek kiszűrése is
kihívást jelent (4. kérdés), mivel egy nagy számításigényű gráfizomorfia vizsgálatot tesz szükségessé. További problémát jelent, hogy a szakirodalomban
sincs általánosságában elterjedt, gráfok diverzitását mérő metrika.
8

Nézeti szinkronizáció esetén (3. kérdés) épp az ellenkezőre törekszünk: az
információvesztés elkerülésére a korábbi állapothoz képest minimális változással rendelkező forrásmodell-variánsok elérése a cél.
4. kihívás: Diverzitás. Hogyan mérjük gráf-modellek diverzitását, és
hogyan generáljunk diverz modellkészletet?

3

Kutatási módszer

Kutatásom a szoftvertechnológia (software engineering) területén elterjedt
módszertant követi. A fentiekben bemutatott kutatási kérdések és kihívások
ipari esettanulmányokban felmerülő gyakorlati problémák általánosításaként
álltak elő. Az ezekre adott elméleti megoldásaim működőképességét olyan kutatási prototípusokkal szemléltettem, amelyeket többségét a Viatra Solver keretrendszerben nyílt forráskódú eszközként elérhetővé tettem [C8]. Eredményeimet létező modellezőeszközökhöz illesztettem (mint Eclipse Modeling Framework [Emf] és Viatra [Ber+11; Ber+10]), hogy azok működését közvetlenül
az ipari esettanulmányokon vizsgáljam. Az eredményeim megvalósíthatóságát
és skálázhatóságát számos teljesítmény benchmarkkal szemléltettem, amiket
létező modellezőeszközökből és esettanulmányokból származtattam. Disszertációmban három ipari esettanulmányt használtam.
Repülőgép modellezőeszköz. Egy repülőgépek fejlesztéséhez használt
modellező nyelv részletét használtam a nyelvi szintű ellenőrzési technikáim
szemléltetéséhez (1. kutatási kérdés). A DSL-t az Embraer brazil repülőgépgyártó vállalatal közös Trans-IMA [Hor+14] projekt keretein belül vizsgáltuk.
A projekt célja Matlab Simulink [Mat] modellekel együttműködő modellezőeszközök készítése volt, amely megvalósította a repülőgépek hardver és szoftverter komponenseinek együttes modellezését és szimulációját.
Állapotgép modellezőeszköz. Disszertációmban a Yakindu Statecharts
Tools [Yak] állapotgépmodellező eszköz tesztelését használtam a 2. és 4. kutatási kérdéshez kapcsolódó eredményeim szemléltetésére. A Yakindu az Itemis AG által fejlesztett integrált modellezőeszköz, amely kombinált grafikus
és szöveges modellezőnyelvvel támogatja összetett reaktív és eseményvezérelt
rendszerek modellezését.
Egészségügyi monitorozó eszköz. A nézeti modellek szinkronizáció területén (3. kutatási kérdés) elért eredményeimet egy egészségügyi monitorozó rendszeren mutattam be, amit a CONCERTO ARTEMIS projekt [Con] ke9
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retein belül fejlesztettek. A kutatási projekt egy több különböző nézőpontot
összekötő, elosztott rendszerek fejlesztésére alkalmas modellezőeszközt készített.
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Disszertációim eredményeit a modellgenerálás köré építettem fel, melyet a
3. ábrán mutatok be. A téziseket bekeretezett mező jelöli, folytonos vonal jelöli a transzformációs lépéseket, szaggatott vonal a függőségeket, és pontozott
vonal a kapcsolatot a tézisek, kutatási kérdések és kihívások között.

3. ábra. Kontribúciók áttekintése

Az 1. téziscsoportom egy modellgenerátor keretrendszert javasol (4. kutatási kérdés). A keretrendszer képes feldolgozni egy szakterület-specifikus
nyelvet és ellenőrzési feladatot leíró logikai problémát, megoldatni azt egy
mögöttes logikai megoldóval, majd a megoldást szakterület-specifikus nyelv
modelljeként ábrázolni. A tézis bemutat egy hatékony gráfalapú logikai következtetőt, amely szignifikánsan nagyobb méretű modellgenerálási feladatok megoldására képes a szakirodalomból ismert eszközökhöz képest. Az általam fejlesztett modellgenerátorhoz integráltam egyéb következtetőket is (Z3
SMT-megoldót [DMB08] és Alloy [Jac02; TJ07] két mögöttes SAT-megoldóval
[LBP10; ES03]).
10
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A 2. téziscsoportom a szakterület-specifikus nyelvek logikai problémára
történő leképzését és elkódolását mutatja be (1. kihívás). A leképzés támogatja az EMF alapú meta- és példánymodelleket, valamint a Viatra gráfmintákként [Ujh+15] megfogalmazott jólformáltsági kényszereket és származtatott
attribúrumokat. A módszer absztrakciós technikák (2. kihívás) alkalmazásával képes az elsőrendű logika egy eldönthető fregmensébe [PMB08] képezni a
problémát. A tézis továbbá a nyelvi elemekhez megfogalmaz számos helyességi
kritériumot (1. kutatási kérdés), amelyeket a modellgenerátor keretrendszer
segítségével ellenőrizni is tud.
A 3. téziscsoportom olyan iteratív modellgenerálási technikákat javasol,
amely a modelleket több lépésben állítja elő, újrahasználva a korábban generált modelleket. Disszertációm tesztbemenetek előállítására (2. kutatási kérdés) inkrementális és diverz generálást javasol. Inkrementális modellgenerálás
esetén a modellek egy növekvő sorozatban épülnek fel, ahol minden modellgenerálási lépésnek csak az új elemeket kell létrehoznia, így növelve a skálázhatóságot (3. kihívás). Diverz generálás céljára adtam egy modelleken értelmezett
távolságmetrikát, amelyre építve a generálási folyamat garantálni tudja egy
minimális elvárt különbség teljesülését a modellek között (2. kihívás). Nézeti modellek szinkronizációjára (2. kutatási kérdés) olyan iteratív generálási
folyamatot javasoltam, amely a forrásmodellek korábbi állapotából indítja a
generálási folyamatot, így növelve a módszer skálázhatóságát.

4.1. Gráfalapú logikai retrendszer
Az első kontribúcióm egy új, gráfalapú logikai következtető rendszert foglal
magába 4. kutatási kérdés.
1. tézis Javasoltam egy olyan gráfalapú logikai következtető eljárást,
ami közvetlenül gráfalapú modelleken végez következtetést. Integráltam
létező SAT [Jac02; TJ07; LBP10; ES03] és SMT [DMB08] megoldókat a
keretrendszerhez.
1.1. Háromértékű parciális modellek.
Bevezettem egy új, háromértékű logikát alkalmazó parciális modellezési formalizmust. Bemutattam, hogy ez az új formalizmus általánosít más
ismert részleges modellezési technikákat (MAVO és TVLA) [C5][C7].
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1.2. Gráfminták kiértékelése parciális modelleken.
Kidolgoztam egy olyan gráfminta-transzformációs technikát, amely lehetővé teszi gráfminták parciális modelleken történő közvetlen kiértékelését. A technikát alkalmazva félkész, részleges modelleken is kimutathatóvá válik ha azt nem lehet helyes modellé kiegészíteni [C5][J1].
1.3. Gráfalapú logikai következtetési algoritmus.
Készítettem egy hatékony logikai következtetőt, amely képes bemenetként kapott szakterület-specifikus nyelvekhez automatikusan helyes modelleket készíteni. Az algoritmus részleges modellek finomításával végez
logikai következtetést, szabályalapú tervezésitér-bejárást ötvöz elterjedt
SAT algoritmusokkal. [C6].
1.4. Megvalósítás: Viatra Solver keretrendszer.
Az algoritmust egy nyílt forráskódú keretrendszerben elérhetővé tettem
[Vs], amely más logikai következtetők használatát is elérhetővé teszi (Z3
és Alloy). Az alkalmazás elérhető modellezőeszközbe integrált komponensként, valamint önálló alkalmazként is [C8].
1.5. Kiértékelés.
Három, ipari modellezőeszközből álló esettanulmányból modellgenerálási teljesítmény benchmarkot készítettem, és megvizsgáltam a gráfalapú
logikai következtetők teljesítményét.
Hozzáadott érték. A disszertációmban elért eredményeket egy olyan keretrendszerben valósítottam meg [Vs][C8] amely közvetlenül a modellezőeszközből képes modellek generálására. [C6] cikkben bemutattuk, hogy az új gráfalapú következtető képes 500-6000 csúcsból álló helyes modellek előállítására
is. Azonos feltételek mentén ez 1-2 nagyságrenddel jobb skálázhatóságot jelent,
mint amire más hasonló megoldók képesek (∼ 80 csomópont). [C11] eredményei azt mutatják, hogy a gráfalapú következtető által generált modellek diverzebbek is.
További alkalmazások és kapcsolódó eredmények. Teljesítmény
benchmarkok készítésére korábban tanszékünkön fejlesztettek több problémaspecifikus modellgenerátort [VSV05; Ber+08; Szá+17; Cps][C18] amelyek egyegy fajta modell előállítására voltak képesek. Az alkalmazott Viatra-DSE szabályalapú tervezésitér bejáró keretrendszer fő fejlesztői Horváth Ákos, Hegedüs Ábel és Nagy András Szabolcs voltak. A [C7] cikkben módszer Marussy
Kristóf eredményei, amely az általam kidolgozott részleges modelleket elméletét egészíti használja.
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4.2. Szakterület-specifikus nyelvek ellenőrzése
A második tézispontban bemutatott eredmények az 1. kutatási kérdéshez
kapcsolódnak.

2. tézis Szakterület-specifikus nyelvek formális helyességellenőrzésére
logikai leképezésen alapuló analízist javasoltam.
2.1. Gráfminták leképezés hatékonyan elemezhető logikai fregmensre.
Bemutattam egy leképezést, amely fejlett absztrakciós technikák alkalmazásával a gráfmintákat a logikának egy eldönthető fregmensébe [PMB08]
képezi [C9].
2.2. Szakterület-specifikus nyelvek helyességkritériumai.
Bevezettem a származtatott tulajdonságok teljességének és egyértelműségének fogalmát, valamint a jólformáltsági kényszerek függetlenségének
és egyenlőségének fogalmát. Ezek a tulajdonságok az egész nyelven, vagy
a nyelvnek egy részén is ellenőrizhetőek [J2].
2.3. Szakterület-specifikus nyelvek egységes ellenőrzése .
Olyan ellenőrzési technikát javasoltam, amely a teljes szakterületspecifikus nyelvet (metamodell, példánymodell, származtatott attribútumok és jólformáltsági kényszerek gráfminta vagy OCL kifejezés formájában) egységesen képezi le elsőrendű logikára. Javasoltam továbbá egy
olyan ellenőrzési folyamatot, amellyel az egész nyelvet szisztematikusan
ellenőrizhetjük [C9][J2].
2.4. Alkalmazás: repülőgéptervező nyelv ellenőrzése .
Elvégeztem a Trans-IMA projekt [Hor+14] keretein belül fejlesztett repülőgéptervező eszköz architektúramodellező nyelvének ellenőrzését.
Hozzáadott érték. Az általam javasolt technika egységesen elemezhetővé tesz több, az iparban elterjedt modellezési formalizmust (EMF [Emf], OCL
[Ocl] és Viatra [Ujh+15]). Mivel az analízis szimbolikusan az összes lehetséges modellt megvizsgálja, ezért képes a helyességet is bizonyítani, nem csak
kisméretű ellenpélda nemlétét (mint Alloy [TJ07]). Végül, amennyiben a helyességellenőrzés sikertelen, a módszer a hibát szemléltető ellenpéldával segíti
a nyelvtervező mérnököket a hiba javításában, akik így logikai megoldók ismerete nélkül is képessé válnak a szakterület-specifikus nyelvek matematikaliag
precíz ellenőrzésére.
13
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Kapcsolódó eredmények. Az OCL kényszerek leképezésének részletes
kidolgozása [J2] Barta Ágnes kontribúciója.

4.3. Iteratív modellgenerálás
A harmadik tézispontban megfogalmazott eredmények a 2. és 3. kutatási kérdéshez kapcsolódnak.
3. tézis Többlépéses modellgenerálási technikákat javasoltam diverz
és növekvő méretű tesztbemenetek előállítására, valamint visszairányú
szonkronizációs problémák megoldására.
3.1. Inkrementális modellgenerálás.
Kidolgoztam egy dekompozíciós technikát a modellgenerálás több fázisra
történő felosztására. Javasoltam egy iteratív folyamatot, amely több lépésben állítja elő a modelleket, így növelve a mögöttes logikai megoldó
skálázhatóságát [C10].
3.2. Modellek diverzitása és távolság metrikája.
Gráfok szomszédossági alakjára [Ren04; RD06] épülő távolságmetrikát
javasoltam modellek diverzitásának mérésére. Empirikusan igazoltam,
hogy ez a diverzitásmetrika korrelál a mutációs tesztelés eredményességével. Javasoltam egy olyan iteratív technikát, ami a távolság mérésével
biztosítja egy modellkészlet diverzitását [C11][J3].
3.3. Inkrementális szintézis nézeti modellek kétirányú szinkronizációjához.
Nézeti modellek specifikációját leképeztem logikai formulákká, így logikai következtetők segítségével konzisztens forrásmodell-változások generálhatóak egy nézeti modellen történt változáshoz [C12][C13][C7].
3.4. Alkalmazások.
A nézeti modellek szinkronizációjának alkalmazhatóságát a Concerto ARTEMIS projekt [Con] kontextusában orvosi monitorozó eszközöket leíró
nézeti modelleken szemléltettem. A Yakindu [Yak] ipari állapotgépmodellező eszközhöz diverz tesztbemenet állítottam elő.
Hozzáadott érték. Az iteratív generálási technikák javíthatják az előállított modellek méretét és diverzitásukat. Inkrementális generálás során, meglévő SAT-megoldók segítségével szignifikányan nagyobb méretű modellek érhetőek el. Szomszédossági alakokra épülő távolságmetrikám általánosítja szak14
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irodalomban általánosan használt metamodell-fedetséget. Az általam bemutatott diverzitásmetrika folyamatos mérésével, és a hasonló szomszédossági alakkal rendelkező modellek elkerülésével lehetségesessé vált garantált strukturális diverzitással rendelkező modellkészletet előállítani. Továbbá, inkrementális
modellgenerálás alkalmazásával jobb skálázódódást mutató visszairányú nézeti szinkronizációs technikát mutattam.
További alkalmazások és kapcsolódó eredmények. Az R3-COP Artemis projekt [R3c] keretein belül autonóm lézervezérlésű targoncagép robotok
tesztelését támogattuk tesztkörnyezetek automatikus előállításával. Barta Ágnessel, Szatmári Zoltánnal és Majzik Istvánnal olyan inkrementális többlépéses tesztpálya generálási folyamatot dolgoztunk ki, amely kombináltan használ
kettő mögöttes logikai megoldót (Alloy-t [TJ07] Sat4j [LBP10] SAT-megoldóval
és Z3 SMT-megoldót [MB08]).
A nézeti modellek előre irányú transzformációját [Deb+14; Gho+15] Debreceni Csaba és Ujhelyi Zoltán dolgozta ki. A visszairányú transzformáció
[C12][C13] során az én eredményem a nézeti modellek logikai kényszerekké
történő leképezése és a logikai probléma inkrementális megoldása, ahol változásra szoruló modellrészletet meghatározó impakt analízis Debreceni Csaba
munkája. [C7] egy olyan nézeti modellező technikát mutat be, amely az általam
kidolgozott 3-értékű parciális modelleket használja.

4.4. Jövőbeli tervek
Hosszútávú célkitűzéseink közé tartozik, hogy egyesítsük a jelenleg külön kutatási irányokként létező gráf- és modellgenerálási módszereket és technológiákat. Ezek egyesítésére [B14]-ben bevezettük egy ideális modellgenerátorcsalád négy elvárt tulajdonságát:
1. Konzisztencia: Egy modellgenerátor konzisztens, ha jólformált modelleket generál (helyesség), valamint képes az összes jólformált modell felsorolására (teljesség). Eszerint az osztályozás szerint a disszertációmban
bemutatott eredmények elsősorban konzisztens modellgenerálátorok terén mutatott előrelépést [C6][J2].
2. Realisztikusság: Egy modellgenerátor realisztikus, ha képes olyan modelleket generálni, amelyek valamilyen kiválasztott metrikák alapján hasonló értékeket mutatnak. Bár számos metrikát javasolnak modellek jel15
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lemzésére [Ber+13; BNL14; NL15; Izs+13], valósághű modellek generálása még nyitott kérdés maradt [Szá+16].
3. Diverzitás: Egy modellgenerátor diverz, ha képes olyan modellek előállítására, amelyek valamilyen távolságmetrika szempontjából megfelelő távolságban vannak egymástól. Kutatásom másodlagos célja egy diverz modellgenerátor megvalósítása volt, amelyre egy szomszédossági
alakokra épülő távolságmetrikát javasoltam [C11].
4. Skálázhatóság: Egy modellgenerátor skálázható, ha képes a modellek
méretével arányos idő alatt nagy modelleket előállítani. Egy teljesítmény
benchmarktól tipikusan elvárt a skálázhatóság [Szá+17; Cps].
A jelenleg létező gráf- és modellgenerálási technikák álltalában csupán egy,
ritkán kettő tulajdonságot garantálnak. A hosszútávú kutatási irány egy olyan
modellgenerátor-család kifejlesztését tűzi ki célul, amelyben az automatikus
generátorok több (ideális esetben az összes) tulajdonságot egyszerre teljesítik.
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