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1. Előzmények és célok
Életünk számos területén támaszkodunk egyre nagyobb mértékben a számítógépes rendszerek és
programok megbízható és helyes működésére. Ilyen jellegű rendszerek gyakran fordulnak elő kritikus
környezetekben is, ahol egy hiba súlyos károkat (pl. ipari vezérlők) vagy anyagi következményeket (pl.
pénzügyi tranzakciók) okozhat. A hibák kiküszöbölésére verifikációs módszerek egy széles skálája áll
rendelkezésre, az egyszerű fordítóprogram ellenőrzésektől a tesztelésen át a futásidejű monitorozásig.
Ezen technikák között egyre nagyobb szerepet kap a formális verifikáció is, különösen a kritikus alkalmazási területeken. A formális verifikáción alapuló technikáknak precíz matematikai alapja van, és
képesek bizonyos típusú hibák megléte mellett a hiányukat is bizonyítani. A számítógépes rendszerek
és programok precíz vizsgálata McCarty [McC62], Floyd [Flo67], Hoare [Hoa69] és Dijkstra [Dij76]
korszakalkotó munkáin keresztül több évtizedre nyúlik vissza. Bár a korai eredmények hamar megmutatták, hogy a legtöbb érdekes kérdés (pl. terminálódás) eldönthetetlen probléma [Tur36; Chu36;
Ric53], mégis nagy érdeklődés támadt azon módszerek iránt, amelyek a gyakorlati esetekre jól működnek.
Az automatikus formális verifikáció akkor indult rohamos fejlődésnek, amikor a modellellenőrzést (model checking) [Cla+18] kidolgozták. Ez egy olyan technika, amely egy formálisan specifikált
tulajdonságot (property) ellenőriz a rendszer egy formális modelljén (reprezentációján) úgy, hogy a
rendszer összes lehetséges állapotát (state) és átmenetét (transition), azaz a teljes állapotterét (state space) szisztematikusan megvizsgálja. Jelen disszertációban diszkrét rendszerekre koncentrálunk,
ahol a rendszer viselkedése diszkrét állapotokkal és átmenetekkel jellemezhető. A korai módszerek az
állapotteret kimerítő módon járták be [CE82; QS82], amely ritkán skálázódott valós méretű rendszerekre és programokra. Ennek ellenére a formális helyességbizonyítás ígérete nagy érdeklődést keltett,
és az ellenőrzési módszerek széles skálája lett kidolgozva, többek között a szimbolikus módszerek
(symbolic methods) [Bur+90], a részleges rendezés-alapú redukciók (partial order reduction) [Val91;
God91; Pel93], a korlátos modellellenőrzés (bounded model checking) [Bie+99], az absztrakció (abstraction) [CGL94; Cla+03] és a moduláris verifikáció (modular verification) [Mül02]. A folyamatos
fejlődés ellenére azonban továbbra is vannak nyitott kérdések, amelyek nem lettek teljesen megoldva,
emellett pedig minden új alkalmazási terület új kihívásokat tartogat. A jelen disszertáció ezeket a kihívásokat célozza meg, hogy a formális verifikációt hatásosabbá (more effective) tegye a gyakorlatban.

1.1. Tulajdonságok és kihívások
A formális verifikáció elméleti szempontból gyakran tanulmányozott tulajdonságai a helyesség és teljesség [JM09; Bey12; Mey19], amelyeket az 1. ábra illusztrál. Egy rendszer vagy program viselkedhet
megfelelően (egy adott tulajdonság szempontjából) vagy lehetnek hibás viselkedései. A rendszeren alkalmazott formális verifikáció eredménye pedig lehet elfogadás (a tulajdonság teljesül) vagy elutasítás
(a tulajdonság sérül).
Helyesség. Egy analízist helyesnek (sound) nevezünk, ha nem fogad el olyan rendszert vagy programot, amelyben hibás viselkedés van. Az elmulasztott hibák (hamis negatívok, false negative) kritikusak, hiszen hamis bizalmat adnak a rendszer helyes működését illetően.
Teljesség. Egy analízist teljesnek (complete) nevezünk, ha csak valódi hibákat jelez, azaz csak valóban hibás viselkedéseket utasít el. A legtöbb esetben a hibajelzéshez egy példa lefutás (trace) is társul,
amely megmutatja, hogy a hiba hogyan reprodukálható az eredeti rendszerben. A hamis riasztások
(nem valódi hibák, false alarm) így egy szimuláció segítségével általában kiszűrhetőek, így kevésbé
kritikusak mint az elmulasztott hibák. Ez a vizsgálat azonban extra munkát igényel, ezért túl sok hamis riasztás esetén is válhat egy módszer a gyakorlatban alkalmazhatatlanná.
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1. ábra. A formális verifikáció lehetséges eredményei a valós viselkedéshez képest [Mey19]. Egy helyes
analízis nem fogadhat el hibákat, míg egy teljes analízis nem adhat hamis riasztásokat.
A jelenlegi munkában a helyességet és teljességet nem vizsgáljuk közvetlenül. A bemutatásra kerülő algoritmusok és a hátterükben lévő logikák precíz matematikai alapokkal rendelkeznek és több
kontextusban is használták már őket, egy részükhöz pedig formális helyességbizonyítás is tartozik.
A helyesség és teljesség gyakran akkor sérül, amikor az eredeti, magasszintű modellt az algoritmusok által vizsgált alacsonyszintű matematikai formalizmusra képezzük le. A leképezések validálása
(translation validation) viszont egy külön kutatási terület és túlmutat a jelenlegi munka keretein. Jelen disszertációban a módszerek helyességének és teljességének bizonyosságát úgy növeljük, hogy
számos mesterséges és valós példán végzünk kiértékelést.
A helyesség és a teljesség fontos jellemzők, de csak akkor relevánsak, ha a verifikáció konkluzív
eredménnyel terminál. Gyakorlati esetekben azonban általában a verifikáció jellemzőinek egy szélesebb skáláját kell vizsgálni (2. ábra), többek között a kifejezőerőt, a hatékonyságot és azon problémák
körét, amelyre a módszer konkluzív válasszal terminál.
Modell- és tulajdonságtér
Kifejezőerő
Hatékonyság
Konkluzív válaszok

Verifikáció által támogatva
Válasszal terminál
Konkluzív

Inkonkluzív

Nem támogatott
modellezési
Erőforrás
elem vagy
korlát
tulajdonság
elérése

2. ábra. A verifikáció lehetséges kimenetei a gyakrolatban. Amikor a verifikáció nem tud konkluzív
eredményt adni, terminálhat inkonkluzív módon, kifuthat az erőforrásokból, vagy nem támogatott
tulajdonságba és formalizmusba ütközhet.
Kifejezőerő. A mérnökök és fejlesztők általában valamilyen magasszintű modellezési vagy programozási nyelven írják le a rendszereket és programokat. Ezen magasszintű modellek és tulajdonságok
transzformációk sorozatán keresztül kerülnek leképezésre az algoritmusok által támogatott alacsonyszintű matematikai formalizmuskora (pl. automata) és tulajdonságokra (pl. temporális logika). Egy
verifikációs módszer kifejezőerejét (expressive power) az általa támogatott modellezési formalizmusok
és tulajdonságtípusok határozzák meg. A támogatott alacsonyszintű formalizmustól és tulajdonságtípusoktól függ általában az is, hogy milyen magasszintű modellezési elemeket és specifikációs megoldásokat lehet használni. Például korlátlan kapacitású kommunikációs csatornák ellenőrzéséhez az
algoritmusnak potenciálisan végtelen állapotteret kell tudni kezelnie.
Hatékonyság. Gyakorlati alkalmazások esetén a formális verifikációt számos véges erőforrás korlátozza, például futásidő vagy memóriahasználat. A jelen disszertáció kontextusában akkor tekintünk
egy módszert hatékonynak (efficient) ha skálázható verifikációt biztosít gyakorlati méretű és komplexitású rendszerekre. A „skálázhatóságot” nehéz pontosan definiálni, mert az alkalmazási területtől is
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függ. Egy fejlesztőkörnyezetbe épített interaktív verifikációs algoritmus nem futhat pár másodpercnél tovább, míg folytonos integrációs környezetben tipikusan néhány perc áll rendelkezésre [Cal+15;
Cho+20]. A verifikációs versenyek [Bey17; Cab+16; Amp+19] általában nagyobb futásidőket is megengednek (15–60 perc), és bizonyos területeken az is elfogadható lehet ha az analízisek éjszaka futnak
több órán keresztül.1
Konkluzív válaszok. Az algoritmusok belefuthatnak el nem dönthető esetekbe vagy nem támogatott modell és tulajdonság alosztályokba. Ezekben az esetekben megállnak és inkonkluzív választ
(inconclusive answer) adnak. Ez többek között akkor fordulhat elő, ha egy módszer alul- vagy felülbecslést (under/overapproximation) alkalmaz és a tulajdonságot vagy csak bizonyítani, vagy csak
cáfolni tudja, de nem mindkettőt. Egy tipikus példa a korlátos modellellenőrzés [Bie+99], ami inkonkluzív eredményt ad ha eléri a korlátot anélkül, hogy hibát találna. Az inkonkluzív válasszal történő
terminálás jobb, mint az erőforrások kimerítése vagy a helytelen válasz adása, de ideális esetben ezen
esetek száma is minimalizálandó.
Kompromisszumok. A fent említett tulajdonságokat nehéz (vagy bizonyos esetekben elméletileg
is lehetetlen) egyszerre teljes mértékben teljesíteni [JM09]. Például egy algoritmus kifejezőerejének
növelése elméletileg is eldönthetetlenné teheti a problémát, így az algoritmus nem adhat konkluzív
választ minden esetben. Emellett a hatékony verifikáció gyakran absztrakciókat igényel, ami hamis
hibajelzésekkel a teljesség sérülését okozhatja.
Kihívások. Ebben a disszertációban a következő három kihívásra koncentrálunk.
1. Kifejezőerő: Hogyan lehet magasszintű modellezési formalizmusok és funkcionális tulajdonságok kifejezését és ellenőrzését támogatni?
2. Hatékonyság: Hogyan lehet egy módszer hatékonyságát növelni annak érdekében, hogy gyakorlati méretű rendszerek és programok szélesebb skálájára terminálódjon?
3. Konkluzív válaszok: Hogyan lehet azon problémák halmazát kiterjeszteni, amelyre a verifikáció
konkluzív eredménnyel terminál?
Célok. A disszertáció célja, hogy a különböző problématerületeken a gyakorlatban hatásos kompromisszumot (effective trade-off) érjen el az egyes kihívások közötti egyensúly megtalálásával.

1.2. Áttekintés
Jelen disszertációban három problématerület hatásos verifikációját célozzuk meg különböző modellezési formalizmusokkal és verifikációs módszerekkel:
1. konkurens és aszinkron rendszerek (1. tézis),
2. beágyazott szoftverkódok (2. tézis) és
3. blokklánc-alapú decentralizált rendszerek (3. tézis).
A kontribúciók áttekintése a 3. ábrán látható. A rendszerek és a programok minden területen (domain)
általában valamilyen magasabb szintű, a mérnökök és fejlesztők számára kényelmes nyelven vannak
megtervezve vagy leírva. Ezt a reprezentációt először egy formális modellre és tulajdonságra kell leképezni. A verifikációs algoritmus ezután a modell viselkedéseinek szisztematikus bejárásával ellenőrzi,
hogy az teljesíti-e a tulajdonságot. Ennek során az algoritmus a tulajdonság teljesülését formulákká és
egyenletekké, úgynevezett verifikációs feltételekké (verification condition) alakítja és valamilyen háttér
logika segítségével oldja meg. A szürke háttér a saját kontribúciókat emeli ki, a megfelelő altéziseket
1

Darvas Dániellel, egy CERN-ben használt PLC verifikációs eszköz [DFB15] fejlesztőjével történő személyes kommunikáció alapján.
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számozott ellipszisekkel jelölve (és később a szövegben is hivatkozva). Ahogy korábban említésre került, minden terület különböző kihívásokra helyez nagyobb hangsúlyt. Ezen kihívások – a kifejezőerő,
a hatékonyság, és a konkluzív válaszok – a 4. ábrán láthatóak.
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3. ábra. A tézisekben bemutatott problématerületek és algoritmusok áttekintése. A saját kontribúciók
szürke háttérrel vannak megjelölve.
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4. ábra. A tézisekben megcélzott kihívások áttekintése.

1.3. Konkurens és aszinkron rendszerek
A konkurens rendszerek több komponensből állnak, amelyek egymással – gyakran aszinkron módon –
együttműködve valamilyen közös célt oldanak meg. Ilyen rendszerek közé tartoznak a kölcsönös kizárási protokollok, az ütemezők vagy a gyártósorok. Ebben az esetben a verifikáció fő fókusza általában a
komponensek közötti kommunikáció, az interakciók és a protokollok. Az egyes komponensek végrehajtásának nagyszámú lehetséges átlapolódása miatt azonban az ilyen rendszerek állapottere gyakran
exponenciálisan (vagy nagyobb ütemben) növekszik a résztvevők számával. Általános esetben pedig
például a korlátlan kapacitású kommunikációs csatornák akár végtelen állapotteret is eredményezhetnek.
A Petri-háló (Petri net) [Mur89] egy kompakt modellezési formalizmus, amely strukturális és dinamikus analíziseket is nyújt. A Petri-háló egy páros gráf helyekkel és tranzíciókkal. A helyek tokenekkel
lehetnek megjelölve, amelyek a háló által modellezett rendszer aktuális állapotát reprezentálják. A
tranzíciók a hozzájuk kapcsolódó helyek tokeneinek elvételével és létrehozásával a tokenek eloszlását
(azaz a háló jelölését) változtatják. Számos érdekes tulajdonság visszavezethető az állapot elérhetőség
(reachability) [Mur89] problémájára, amely azt vizsgálja hogy egy adott állapot (jelölés) elérhető-e
a háló kiinduló állapotából. Az elérhetőségi probléma eldönthető [May81; Kos82], de legalább nemelemi komplexitású [Cze+19].
Az elérhetőségi probléma hatékony megoldását számos munka célozta már meg [Amp+19]. Egy
ígéretes algoritmus [WW11] a Petri-hálók állapotegyenletét (state equation) használja fel az elérhetőség felülbecslésére. Az állapotegyenlet egy strukturális analízis technika, amely egészértékű lineáris
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programozáson [Sch86] alapul. Az állapotegyenlet egy fontos tulajdonsága, hogy strukturális technika
lévén független az állapottér méretétől. Ebből adódóan képes nagy, vagy akár végtelen állapotterű modelleket is hatékonyan kezelni. Az állapotegyenlet megoldhatósága azonban csak szükséges, de nem
elégséges feltétele az elérhetőségnek. Amennyiben az állapotegyenlet nem oldható meg, a célállapot
biztosan nem érhető el. Ellenkező esetben azonban a kapott megoldást le kell ellenőrizni (szimulálni) a Petri-hálón. Ha a megoldás nem végrehajtható, az állapotegyenletet újabb megkötésekkel kell
kiegészíteni hogy egy precízebb felülbecslést alkosson és új megoldást adjon. Ez a folyamat addig
ismétlődik, amíg az állapotegyenlet megoldhatatlanná válik, vagy egy végrehajtható megoldást ad.
Ez tulajdonképpen egy, a Petri-hálókra történő speciális alkalmazása az úgynevezett ellenpélda-alapú
absztrakciófinomításnak (counterexample-guided abstracton refinement, CEGAR) [Cla+03].
1. tézis céljai. Bár az algoritmus bizonyította hatékonyságát a Modellellenőrzési Versenyen (Model Checking Contest) [Kor+12], a kifejezőereje egyszerű Petri-hálókra korlátozódott, és nem volt
megvizsgálva azon problémák köre, amelyre konkluzív válasszal terminál. Ebben a tézisben a fő
kutatási cél azon problémák körének vizsgálata, amelyre az algoritmus konkluzív választ ad, továbbá a módszer kifejezőerejének növelése kiterjesztett Petri-hálókra és újfajta tulajdonságokra.

1.4. Beágyazott szoftverek
A biztonságkritikus szoftverek gyakran beágyazott rendszerekben és vezérlőkben működnek. Az ilyen
programok általában C, vagy más alacsonyszintű nyelven íródnak, egy korlátozott elemkészlet felhasználásával. Ilyen szoftverek közé tartoznak például az ipari vezérlők kódjai és az eseményvezérelt
rendszerek. A vezérlési folyam automata (control-flow automaton, CFA) [BHT07] egy széleskörűen
használt formális reprezentációja a programoknak. A CFA egy gráf-alapú formalizmus, ahol a csúcsok
a program vezérlési helyeinek felelnek meg, míg az élek a vezérlés lehetséges lefutásait reprezentálják
a programváltozók feletti műveletekkel. Számos érdekes tulajdonság vezethető vissza egy kitüntetett
hibahely (error location) elérhetőségének vizsgálatára, például assertion hibák, túlindexelés, nullával
osztás, stb. [Bey15].
A szoftver-modellellenőrzés egyik fő kihívását az adja, hogy az adatváltozók gazdag értékkészlettel rendelkeznek (pl. egész számok, tömbök). Ezt a problémát gyakran absztrakció segítségével enyhítik. Az ellenpélda-alapú absztrakciófinomítás (counterexample-guided abstraction refinement, CEGAR) [Cla+03] egy automatikus verifikációs módszer, amely iteratívan épít és finomít absztrakciókat
a program modelljéhez. Az elmúlt évtizedekben a CEGAR számos variánsát fejlesztették ki, mivel
tipikusan más és más stratégiák bizonyultak megfelelőnek különböző rendszerek esetén. Egy általános CEGAR-alapú megközelítés általában két fő lépésből áll [j3]. Elsőként az absztrakciós fázis egy
absztrakt elérhetőségi gráfot (abstract reachability graph, ARG) épít a kezdeti – általában durva –
precizitással. Az ARG az absztrakt állapotteret reprezentálja valamilyen absztrakt domén, pl. explicit értékek (explicit values) [BL13] vagy predikátumok (predicate abstraction) [GS97] felett. Explicit
értékek esetén a rendszer változóinak csak egy részhalmazát követi az analízis, predikátumabsztrakció használatakor pedig a konkrét értékek helyett logikai formulákkal leírt tényeket és kapcsolatokat
tart nyilván. Az ARG egy felülbecslése az eredeti állapottérnek, így ha a hibahely nem érhető el, akkor az eredeti program is biztosan helyes. Ellenkező esetben egy absztrakt ellenpélda (egy hibahelyhez
vezető útvonal) létezik. A második, finomítási fázis először megvizsgálja az ellenpélda végrehajthatóságát az eredeti modellen. Egy végrehajtható ellenpélda esetén az eredeti program hibás, egyébként
pedig az absztrakció precizitása új változók vagy predikátumok követésével kerül növelésre [j3], és
az absztrakt állapottér a hamis ellenpélda kiküszöbölésével lesz visszavágva. A következő iterációban
az absztrakció a már finomított precizitással tud folytatódni, és ezek a lépések ismétlődnek iterációban addig, amíg a hibahely bizonyítottan nem érhető el, vagy egy valódi ellenpélda nem fordul elő.
A CEGAR algoritmus a háttérben az ARG építése és a precizitás finomítása során kényszerkielégítési
(satisfiability modulo theories, SMT) [BT18; BHM09] problémákra támaszkodik.
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2. tézis céljai. Az absztrakció és CEGAR alkalmazása ellenére a skálázhatóság továbbra is egy fő
korlátozó tényező a szoftver-modellellenőrzésben. A sikeres verifikáció általában különböző módszerek kombinációját [BLW15; BDW15; JD16] vagy eszközök egy portfólióját [Tul+14; Dem+17;
Dar+18; GD19; RW19] igényli. Ebben a tézisben a fő kutatási cél a CEGAR-alapú szoftvermodellellenőrzés hatékonyságának növelése különböző új stratégiák és újszerű kiegészítések kidolgozásával, mind az absztrakció, mind a finomítás szempontjából.

1.5. Blokklánc-alapú decentralizált rendszerek
A blokklánc-alapú elosztott főkönyv (ledger) technológiák célja, hogy leváltsák az olyan centralizált
megoldásokat, amelyeknél egy központi szereplőben (pl. bank) kell megbízni. A korai alkalmazások
(mint például a Bitcoin [Nak08]) elsősorban digitális pénz, azaz kriptovaluták (cryptocurrencies) megvalósítására fókuszáltak. A sikerük hatalmas figyelmet generált és később általánosabb megoldások is
megjelentek, mint például az Ethereum [Woo17]. Általános esetben a főkönyvre programok, úgynevezett okosszerződések (smart contracts [Sza94]) telepíthetőek, amelyek tetszőleges állapotot (adatot)
tárolhatnak a blokkláncon és tranzakciók segítségével biztosíthatják az adatok manipulációját [AW18].
A népszerűség ellenére azonban számos hiba és sebezhetőség hívta fel a figyelmet arra, hogy az okosszerződések gyakran kritikus problémákat tartalmazhatnak [ABC17; DMH17; Dat18]. A szerződések
kódja ugyan általában rövid, de gyakran minden egyes sor hatalmas értéket képvisel (pl. különböző
javak vagy tokenek menedzselésével) [OHJ20].
Számos verifikációs módszer került kidolgozásra okosszerződésekhez, többek között statikus analízis [Tsa+18; Luu+16; Mue18; FGG19] és tételbizonyítók [Hil+18; Hir17] segítségével, ugyanakkor
viszonylag kevés munkát fektettek a szerződések magasszintű, funkcionális tulajdonságainak automatizált ellenőrzésébe. A blokklánc tranzakcionális viselkedése miatt a moduláris verifikáció (modular verification) [Mül02] egy ígéretes módszer az okosszerződések ellenőrzésére. A Boogie [DL05] egy
verifikáció-orientált köztes nyelv (intermediate verification language, IVL), amelyet több eszköz is
támogat, például moduláris verifikációval [Bar+06]. A verifikáció egységei ebben az esetben a függvények, amelyeket különböző annotációkkal (pl. elő- és utófeltételek) lehet specifikálni. A moduláris
program verifikáció ellenőrzésének célja, hogy az egyes modulok specifikációi teljesülnek-e, feltételezve a kapcsolódó modulok helyességét. Ezt többek között az egyes függvények SMT formulává
alakításával (verifikációs feltétel) és ellenőrzésével lehet elérni.
3. tézis céljai. Ebben a tézisben a fő kutatási irány egy moduláris specifikáción és verifikáción
alapuló, nagy kifejezőerejű és hatékony módszer kidolgozása okosszerződések magasszintű, funkcionális tulajdonságainak ellenőrzésére, a Boogie nyelv felhasználásával.

2. Új eredmények
Az új eredmények a három fő szakterület (konkurens és aszinkron rendszerek, beágyazott szoftverek,
blokklánc-alapú decentralizált rendszerek) szerint vannak csoportosítva. A kutatások során általában
más kutatókkal is együttműködtem, de mindenhol kiemelem a saját kontribúcióimat.

2.1. Petri-hálók CEGAR-alapú vizsgálatának kiterjesztése
Az eredeti algoritmus szerzői [WW11] csak részleges bizonyítást adtak a módszerük helyességére és
nem vizsgálták meg azon problémák halmazát, amelyre konkluzív válasszal terminál. Korábbi munkánk során bebizonyítottuk, hogy az algoritmus egyik heurisztikája helytelen, azaz egy elérhető állapotot nem elérhetőként jelölhet meg [c4]. Erre a problémára egy lehetséges javítást is adtunk [j1].
Emellett bemutattuk egy olyan alosztályát a Petri-hálóknak, amelyre az algoritmus nem tud konkluzív
választ adni [c4].
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Ebben a disszertációban definiáljuk a távoli invariánsok fogalmát és egy új iterációs stratégiát javasolunk 1.3 , amely a vizsgálható elérhetőségi problémák körét szélesíti [c5]. A kiegészítés ellenére a
továbbfejlesztett algoritmus is tud inkonkluzív választ adni, de vizsgálatot adunk a módszer elméleti
korlátaira [c5].
Az eredeti algoritmus további hiányossága, hogy csak egyszerű, kiterjesztések nélküli Petrihálókra működik. Egy kiemelten fontos kiterjesztés az úgynevezett tiltó él (inhibitor arc), amely lehetővé teszi a tokenek hiányának vizsgálatát és ezáltal a Petri-hálók kifejezőerejét Turing teljessé teszi [Pet81]. Az új megkötéseket generáló heurisztika kiterjesztésével lehetővé tesszük, hogy az algoritmus tiltó éles Petri-hálók elérhetőségét is tudja vizsgálni 1.2 [c4]. Bár tiltó élek esetén az elérhetőségi
probléma általános esetben eldönthetetlen [Chr99], bemutatunk olyan példákat, ahol a kiegészítésünk
jól működik.
Az algoritmus kifejezőerejének további növelése érdekében lehetővé tesszük az úgynevezett predikátum elérhetőségi (reachability of predicates) probléma vizsgálatát 1.1 [c4]. A predikátum elérhetőség
egy olyan általánosítása az elérhetőségi problémának, ahol az elérendő állapotot tetszőleges lineáris
feltételekkel (predikátumokkal) lehet definiálni. Ez növeli az algoritmus kifejezőerejét, mert így például az elérendő állapotot részlegesen is lehet definiálni (pl. egy komponens állapota egy nagyobb
rendszerben).
Bár az algoritmus az állapotteret az állapotegyenlet segítségével becsli felül, a lehetséges megoldások terét továbbra is be kell járnia. Jelen munkában szélességi és mélységi bejárással kísérletezünk
és kidolgozunk egy hibrid keresési stratégiát 1.4 (a megoldások felett definiált részleges rendezés segítségével), amely az előbbi módszerek előnyeit egyesíti.
Az eredeti algoritmust és az új kiterjesztéseket a PetriDotNet modellező és analízis eszköz [c7]
kiegészítőjeként implementáltuk. A PetriDotNet eszköz ingyen hozzáférhető2 és mind az oktatásban, mind kutatási projektekben felhasználásra került a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetemen. Az új kontribúciókat körülbelül 40 bemeneti példa modellen értékeljük ki (a Modellellenőrzési Versenyről [Kor+12] és néhány saját példán). Az eredményeink azt mutatják, hogy az új
algoritmusok számos példára jobban teljesítenek a meglévő eszközöknél és módszereknél a konkluzív
válaszokat és a kifejezőerőt illetően [c5]. A saját kontribúcióim az alábbi módon foglalhatók össze.
1. tézis Különböző kiegészítéseket és továbbfejlesztéseket javasoltam a Petri-hálók CEGARalapú elérhetőségi analíziséhez, amelyek a módszer kifejezőerejét és a konkluzív eredményeinek
számát növelik.
1.1 Általánosítottam az algoritmust, hogy képes legyen olyan állapotok elérhetőségét vizsgálni, amelyek lineáris megkötésekkel vannak definiálva.
1.2 Kiegészítettem az algoritmust, hogy képes legyen tiltó éles Petri-hálókat kezelni, ezzel növelve a kifejezőerejét.
1.3 Definiáltam a távoli invariánsok fogalmát és egy új iterációs stratégiát javasoltam, amely
az algoritmus által megoldható problémák körét bővíti.
1.4 A részleges megoldások között egy sorrendezést és egy ehhez kapcsolódó hibrid keresési
stratégiát definiáltam, amely az algoritmus konvergenciáját gyorsítja anélkül, hogy megoldások vesznének el.
Közös munka. Vörös András és Bartha Tamás B.Sc. konzulenseimként vettek részt ebben a kutatásban. Az inkonkluzív válaszokra vonatkozó bizonyítást Vörös András adta meg a disszertációjában [Vör18]. Mártonka Zoltán hallgatótársam kifejlesztett és megvalósított bizonyos optimalizációkat,
illetve ő volt felelős a helyesség ellenpéldájáért.
Publikációk. A tiltó élek és a lineáris megkötések elérhetőségi analízise először az SPLST 2013
konferencián került bemutatásra [c4], majd később az Acta Cybernetica folyóiratban lett részleteseb2

http://petridotnet.inf.mit.bme.hu/en/
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ben kifejtve [j1]. A távoli invariánsok a szerző B.Sc. szakdolgozatában lettek definiálva [a20], majd a
Petri Nets 2015 konferencián bemutatva a hibrid keresési stratégiával együtt [c5]. A PetriDotNet
eszköz implementációja (beleértve a tézisben foglalt algoritmusokat megvalósító kiegészítőt) a Petri
Nets 2016 konferencián lett bemutatva [c7] majd a Science of Computer Programming folyóiratban
lett bővebben kifejtve alkalmazási példákkal [j2].

2.2. Hatékony stratégiák CEGAR-alapú szoftver modellellenőrzéshez
Korábbi munkánk során definiáltunk egy általános CEGAR keretrendszert tranzíciós rendszerekkel
leírt programokhoz, amely lehetővé tette különböző módszerek kombinációját [c6]. A keretrendszer
sikeresen támogatta a predikátumok és az explicit értékek használatát, emellett különböző interpolációs stratégiákat is magában foglalt. Később ezt a keretrendszert általánosítottuk, hogy vezérlési folyam
automatákkal leírt programokat is támogasson [c9].
Ez a munka vezet el minket a jelenlegi tézishez, ahol számos továbbfejlesztést javasolunk a CEGAR módszer absztrakciós és finomítási fázisaihoz [j3]. Az absztrakcióhoz definiálunk egy kiterjesztett explicit-érték domént, amely képes a rákövetkező állapotokat korlátosan felsorolni 2.1 abban az
esetben, ha egy kifejezést nem lehet egyértelműen kiértékelni (az absztrakció természete miatt). Ez
ugyan minimális többletmunkával jár, de a befektetett munka később a megnövekedett precizitással
megtérül. Emellett javaslunk egy olyan új keresési stratégiát 2.2 az absztrakt állapottérben, amely a
program strukturális információját használja fel annak érdekében, hogy hatékonyabban irányítsa a
keresést az ellenpéldák felé. Ez a módszer akkor is segíthet, ha a vizsgált program helyes, ugyanis a
CEGAR algoritmus köztes iterációi során felléphetnek (absztrakt) ellenpéldák.
A finomításhoz kidolgozunk egy hátrafelé keresésen alapuló interpolációs stratégiát 2.3 , amely az
absztrakt ellenpélda végrehajthatatlanságának okát a program legkorábbi pontjára vezeti vissza. Emellett bevezetünk egy olyan módszert, amely több ellenpéldát 2.4 gyűjt össze az absztrakció során és azokat egyszerre finomítja, ezáltal lehetővé téve az ellenpéldák közötti információcserét. A finomításhoz
javasolt mindkét új kontribúció célja a konvergencia felgyorsítása a megfelelő precizitás felé.
A CEGAR algoritmust és a továbbfejlesztéseit a nyílt-forráskódú3 Theta keretrendszerben implementáltuk [c9]. Az új kontribúciókat 445 bemeneti modellen értékeljük ki a Szoftver Verifikációs
Versenyről (Competition on Software Verification) [Bey15], és 90 példa PLC programon a CERNből [Fer+15]. Az eredményeink alapján számos kategóriát ki tudunk emelni a példákból, ahol az új
kontribúciók szignifikánsan javították a módszer hatékonyságát. A saját kontribúcióim az alábbi módon foglalhatók össze.
2. tézis Különböző kiegészítéseket és stratégiákat javasoltam CEGAR-alapú szoftver modellellenőrzéshez, amelyek a módszer hatékonyságát növelik.
2.1 Általánosítottam az explicit-érték analízist, hogy képes legyen egy előre definiált, de konfigurálható számú rákövetkező állapot felsorolására, ezáltal növelve az algoritmus precizitását állapottér robbanás nélkül.
2.2 A CEGAR kontextusába adaptáltam egy keresési stratégiát, amely a hibás állapot távolságát az absztrakt állapottérben a program struktúrája alapján becsli, ezáltal hatékonyan
irányítva a felderítést az ellenpéldák felé.
2.3 Bevezettem egy hátrafelé keresésen alapuló interpolációs stratégiát, amely a végre nem
hajtható ellenpélda okát a program lehető legkorábbi pontjára vezeti vissza, így eredményezve gyorsabb finomítási konvergenciát.
2.4 Definiáltam egy absztrakciófinomítási módszert, amely több ellenpéldát használ fel és képes jobb minőségű finomításokat adni az ellenpéldák közötti információk megosztásával.
Közös munka. Vörös András és Tóth Tamás a tranzíciós rendszerekre vonatkozó általános keretrendszer kifejlesztésében M.Sc. konzulenseimként vettek részt. Majzik István – Tóth Tamás Ph.D. té3

https://github.com/FTSRG/theta
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mavezetője – is segítette munkámat tanácsokkal és visszajelzésekkel. Az új stratégiák kidolgozásában
Micskei Zoltán a Ph.D. témavezetőmként vett részt. A Theta implementációja Tóth Tamással közös
munka. Ő elsősorban a keretrendszer közös funkcióiért és az időzített algoritmusokért felelt, míg én a
CEGAR algoritmust fejlesztettem tranzíciós rendszerekhez és programokhoz. A C nyelvi frontend-et
egy általam is konzultált M.Sc. hallgató, Sallai Gyula fejlesztette.
Publikációk. A tranzíciós rendszerekre vonatkozó általános keretrendszer a szerző M.Sc. diplomatervében lett definiálva [a21] majd a FORTE 2016 konferencián került publikálásra [c6]. Előzetes
kísérletek és kiértékelések a BME Ph.D. Miniszimpóziumain kerültek bemutatásra [e12; e13]. Az absztrakciós és a finomítási algoritmus kiegészítései a Journal of Automated Reasoning folyóiratban lettek
publikálva [j3]. A Theta eszköz implementációja az FMCAD 2017 konferencián került bemutatásra [c9], a C frontend pedig a VPT 2017 workshop-on [c8].

2.3. Okosszerződések moduláris specifikációja és verifikációja∗
Ebben a tézisben egy moduláris specifikáción és verifikáción alapuló ellenőrzési módszert definiálunk
Solidity nyelven [Eth18] írt okosszerződésekhez. Az okosszerződések kontextusába ültetünk át számos
létező specifikációs megoldást 3.1 (pl. assert, elő- és utófeltétel, invariánsok) [c10]. Ezeket a tulajdonságokat a Solidity nyelv kiegészítésével a kódban lehet annotációk segítségével megadni. Emellett olyan
szakterület specifikus tulajdonságokat 3.2 is ellenőrizhetővé teszünk (pl. egyenlegek összege), amelyek
Solidity-ben és a verifikációs logikában közvetlenül nem fejezhetők ki [c10].
Definiálunk egy leképezést 3.3 az annotációkkal ellátott Solidity szerződésekről a Boogie köztes verifikációs nyelvre [c10]. Ez lehetővé teszi, hogy a verifikációs feltételeket automatikusan ellenőrizzük
meglévő moduláris verifikációs eszközök és logikai megoldók segítségével. Bár a leképezés jelentős
része hasonló a hagyományos programverifikációhoz, számos kihívást jelentő blokklánc-specifikus
részletet kell kezelni, amely általános programozási nyelvekben nem gyakori. Az aritmetikai műveletekhez egy olyan elkódolást 3.4 dolgozunk ki maradékos osztás segítségével, amely megtartja a végrehajtás bitszintű precizitását, de közben gyakorlati méretű bit szélességekre (256 bit) skálázódik akár
nemlineáris aritmetikai kifejezések esetén is [c10]. Ez lehetővé teszi hogy alul- és túlcsordulást ellenőrizzünk anélkül, hogy túl sok hamis riasztást adnánk.
A leképezést a nyílt-forráskódú4 solc-verify eszközben [c10] implementáltuk, amely a Solidity
fordítóra és a Boogie verifikációs eszközre épít. A módszerünket számos annotációkkal ellátott és
anélküli valós példára értékeljük ki. Az eredmények alapján a módszerünk minimális felhasználói
befektetéssel talál hibákat és bizonyítja a kijavított szerződések helyességét. A saját kontribúcióim az
alábbi módon foglalhatók össze.
3. tézis Definiáltam egy moduláris specifikációs és verifikációs módszert okosszerződésekhez,
amely annotációkon és köztes verifikációs nyelvre való leképezésen alapul.
3.1 Az irodalomban létező moduláris specifikációs megoldásokat adaptáltam az okosszerződések kontextusába.
3.2 Szakterület-specifikus annotációkat javasoltam az okosszerződések moduláris specifikálására és verifikációjára.
3.3 Bevezettem egy leképezést a Solidity szerződés-orientált nyelvről a Boogie köztes verifikációs nyelvre.
3.4 Definiáltam egy maradékos osztáson alapuló leképezést aritmetikai műveletekhez, amely
skálázható bitprecíz verifikációt tesz lehetővé.
Közös munka. Jovanović Dejan az SRI International szakmai gyakorlat során konzulensként vett
részt a kutatásban. Emellett ő töltötte le a szerződéseket és futtatta rajtuk az eszközünket. Továbbá
∗
4

A jelen tézisben leírt munka során a szerző az SRI International (https://www.sri.com) alkalmazásában is állt.
https://github.com/SRI-CSL/solidity
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Michael Emmi és Ciocarlie Gabriela is segített tanácsokkal és visszajelzésekkel a közös beszélgetéseink
során.
Publikációk. Az eredmények és az implementáció a VSTTE 2019 konferencián kerültek bemutatásra [c10]. Emellett egy fejlesztő-orientált előadást tartottam a Solidity Summit 2020 konferencián.5 A
referenciatípusok precíz modellezését leíró cikk az ESOP 2020 konferencián került publikálásra [c11]
és az SMT 2020 workshop prezentációs szekciójába is elfogadásra került.6 Továbbá 2018 decemberben
egy szabadalmi kérés is be lett adva az Amerikai Egyesült Államokban, amely többek között az én
kontribúcióimat is tartalmazza.

3. Az új eredmények gyakorlati felhasználása
3.1. Petri-hálók CEGAR-alapú vizsgálatának kiterjesztése
A CEGAR algoritmus és az új kontribúciók a PetriDotNet [c7] keretrendszerben kerültek implementálásra, amelyet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen az oktatásban és kutatási
projektekben használnak. Az algoritmus az evopro7 cégnél közösségi közlekedés modellezésére és analízisére lett felhasználva egy szakmai gyakorlat során [j2]. Emellett a PetriDotNet a BME Formális
módszerek házi feladatainak egyik demonstrációs eszköze [c7; j2].

3.2. Hatékony stratégiák CEGAR-alapú szoftver modellellenőrzéshez
Az általános CEGAR keretrendszer és az algoritmikus kiegészítések a Theta nyílt-forráskódú keretrendszer részeként kerültek implementálásra [c9]. Egy CERN-nel közös projekt során a Theta a
PLCverif8 [DBM19] eszközhöz lett integrálva mint verifikációs szolgáltatás (backend). A PLCverif
eszköz a PLC (programozható logikai vezérlő, programmable logic controller) programok forráskódját
egy köztes (CFA-szerű) reprezentációra alakítja, amely különböző modellellenőrző eszközök bemenetére képezhető le [DFB15]. A Theta sikeresen integrációra került a PLCverif-hez, és egy széleskörű,
90 példa kódon végzett teljesítmény kiértékelés megmutatta, hogy a Theta két konfigurációja (köztük
az új kontribúciók) képes az összes modellt verifikálni.
Számos hallgatói munka, szakdolgozat és diplomaterv épül a Theta eszközre [Czi16; Far16; FB18;
Teg18], az általános CEGAR keretrendszerre [Sal16; ST17; Baj18; Dob19; MV20] és az új kontribúciókra [Sal19]. Emellett a Theta eszköz az oktatásban is felhasználásra került a Kritikus architektúrák
laboratórium tárgyban, ahol a hallgatók korlátos modellellenőrző és absztrakció-alapú algoritmusokat
implementálnak.

3.3. Okosszerződések moduláris specifikációja és verifikációja
A specifikációs és verifikációs módszer a nyílt-forráskódú solc-verify eszközben [c10] van implementálva. A solc-verify eszköz a Coimbrai Egyetemmel közös projektben (TÉT-16-PT) került felhasználásra. A projekt célja az okosszerződésekbe injektált hibák rendszerre mért hatásának vizsgálata volt. Az eredmények azt mutatták, hogy a solc-verify használatával szignifikánsan csökkenthető
a felderítetlen hibák száma.
Emellett a solc-verify eszköz segítségével különböző interfész implementációk viselkedési ekvivalenciáját is vizsgálták [Bei+20].
5

https://solidity-summit.ethereum.org/
https://fscd-ijcar-2020.org/workshops#SMT
7
http://www.evopro.hu
8
http://cern.ch/plcverif/
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