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I. BEVEZETŐ 
A szoftverek ma már mindennapi életünk meghatározó részei. Az információs- és 
kommunikációs technológiák (IKT) horizontális szerepet töltenek be a társadalomban és a 
gazdaságban, a különféle szakterületek versenyképességének meghatározói. Az IKT 
átszövő erejének köszönhetően, az ipar által megfogalmazott igények figyelembe vételével, 
a kutatási eredmények gyors átfutási idővel, különböző szakterületeken kerülnek 
hasznosításra. Az alkalmazások és szolgáltatások iránt megnövekedett mennyiségi és 
minőségi, ipari és társadalmi elvárások arra motiválnak bennünket fejlesztőket, hogy olyan 
egységes fejlesztési módszertanok kerüljenek kidolgozásra, melyek fenntartható fejlesztési 
folyamatot biztosítanak, olyan önkiszolgáló modell irányába konvergálnak, ahol a 
karbantartási szükséglet elenyésző, valamint teljesítik az okos eszközök 
energiatakarékossági elvárásait. A módszerek egy meghatározó iránya a magasabb 
absztrakciós szinten történő tervezés, majd ezen tervmodellekből az 
alkalmazáskomponensek automatikus származtatása. 
A modellalapú szoftverfejlesztés során a szoftverrendszert, vagy annak adott komponenseit, 
modellek segítségével definiáljuk, majd a rendszer forráskódját és további 
szoftvertermékeket modellfeldolgozók generálják. A modelltranszformációk helyességének 
ellenőrzésével, azaz verifikálásával és validálásával, a fő motiváció a modellfeldolgozók és 
ezáltal a generált szoftvertermékek magas minőségének biztosítása. A verifikált/validált 
modelltranszformációk a generált termékek elvárt tulajdonságainak biztosítására kínálnak 
megoldást. Ilyen módon a verifikációs/validációs módszerek az egyes szakterületek 
különböző elvárásait hivatottak biztosítani a szoftvertermékek generálása, módosítása vagy 
optimalizálása során. 

Jelentőségüknek megfelelően a modellfeldolgozók számos területen megjelennek 
[Sztipanovits et al, 1997] [Sendall et al, 2003] [Küster, 2006], néhány reprezentatív példát a 
következő esetek mutatnak: terveket reprezentáló modellek feldolgozása és forrásfájlok 
generálása [Barbosa, 2009] [Charaf et al, 2014] [OMG MDA, 2001]; modellek 
transzformálása más szakterületekre [Biermann et al, 2011] [Varró, 2004], különböző 
aspektusok egybeszövése [Assmann and Ludwig, 2000]; analizálás és verifikálás 
[Assmann, 1996] [Asztalos et al, 2013]; modellek refaktorizálása [v. Gorp et al, 2003]; 
modellek szimulálása és végrehajtása; információ lekérése és nézetek formájában való 
megjelenítése; modellek absztraktabb reprezentációba való konvertálása; konkrét 
szintaxisok modellelemekhez rendelése; modellek migrálása, normalizálása, optimalizálása 
vagy szinkronizálása [Amrani et al, 2012] [Taentzer et al, 2005]. 
A modelltranszformációk széles körű felhasználásából adódóan folyamatosan előkerül  
megbízhatóságuk és helyességük kérdése, melyek tisztázása során olyan módszerek 
kidolgozása és alkalmazása vált szükségessé, amelyek a modellfeldolgozók 
verifikálását/validálását eredményezik [Cabot et al, 2009]. A modellvezérelt fejlesztés 
következő néhány példája tovább kívánja motiválni a modellfeldolgozók 
verifikációs/validációs módszereinek kidolgozására irányuló igényt.  
[Giese et al, 2006] felhívták a figyelmet arra, hogy a modellvezérelt fejlesztések egy 
kiemelt hátránya a verifikációs és validációs megoldások hiánya. Megállapításra került, 
hogy a kritikus rendszerek modell szinten történő verifikálása csak abban az esetben 
hasznos, ha a modellről forráskódra való automatikus leképzés garantáltan helyes, azaz a 
verifikált tulajdonságok garantáltan igazak lesznek a forráskód szintjén is. Ez azt jelenti, 
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hogy kitüntetett figyelmet kell szentelni a modell és a generált forráskód szemantikai 
megfelelésének. Például a biztonságkritikus rendszerek fejlesztése esetén a modellelemző 
megközelítések jelentősen elterjedtebbek és hatékonyabbak, mint a leimplementált 
rendszeren végzett kimerítő tesztelés. Ez és hasonló körülmények, valamint megoldások 
megkövetelik, hogy a modell szinten verifikált tulajdonságok garantáltan a megfelelő 
módon kerüljenek áttranszformálásra a forráskód szintre.  
[Narayanan and Karsai, 2008] összefoglalták, hogy a modellalapú szoftverfejlesztés szerves 
részét képezi a teljes tervmodell elkészítése, annak leképzése egy az elemzést hatékonyan 
támogató domainre (szakterületre) majd az elemzés elvégzése és természetesen az elemzés 
eredményeinek visszacsatolása az eredeti tervmodellekbe. Többek között a szerzők is 
kijelentették, hogy a gráftranszformáció a leképzés egy hatékony eszköze. Ugyanakkor 
biztosítani kell, hogy az analizálást lehetővé tevő modellek rendelkezzenek az eredeti 
tervmodellek megfelelő tulajdonságaival. A vizsgált megoldások alapján arra a 
következtetésre jutottak, hogy összetett leképzések esetén lényeges szemantikus 
információk veszhetnek el vagy módosulhatnak. Ez indokolja modelltranszformációkat 
hatékonyan támogató verifikációs/validációs módszerek folyamatos fejlesztését és 
alkalmazását. 

[de Lara and Taentzer, 2004] tárgyalták, hogy a szoftverrendszerek eltérő komponensei 
különböző karakterisztikájukból adódóan gyakran más-más leíró nyelven kerülnek 
definiálásra. Annak érdekében, hogy a teljes rendszer egyes tulajdonságait elemezzük, vagy 
szimuláljuk a rendszer működését, az egyes komponensek modelljeit egy közös 
formalizmusra képezzük le. Hangsúlyozták a leképzések helyességéhez kapcsolódó 
módszerek jelentős szerepét. 

Ehhez hasonló eset az objektumorientált rendszerek UML [OMG UML, 2015] nyelven 
történő tervezése, ahol a szoftverrendszer különböző nézeteit eltérő diagramokkal 
definiáljuk. A rendszer elemzéséhez a diagramokat egy közös szemantikai modellre 
képezzük le. Ilyen jellegű modelltranszformációk esetén biztosítani kell a releváns 
rendszertulajdonságok megőrzését, a szemantikailag helyes leképzést. 
[Varró, 2004] arra hívta fel a figyelmet, hogy a legtöbb számítógép-vezérelt rendszer esetén 
a hatékony tervezés és fejlesztés megkívánja a kialakított architektúra és további 
koncepciók korai fázisban történő validálását. Mivel maga a modellező nyelv nem képes 
ennek maradéktalanul eleget tenni, ezért a tervezési fázisukban a tervmodelleket 
rendszeresen leképezzük különböző matematikai területekre, például Petri hálók, Process 
algebrák vagy Communicating Sequential Processes (CSP) formájában, majd az elemzést 
itt végezzük el. A leképzés automatizálása természetesen növeli a modellfeldolgozás 
minőségét, de mindenképpen szükséges olyan verifikációs és validációs megoldások 
alkalmazása, amelyek biztosítják, hogy a leképzést végző transzformációk koncepcionális 
hibái ne maradjanak rejtve. 
A fenti megállapítások konklúziójaként, amely egyúttal a jelen tézisfüzethez tartozó 
kutatómunka motivációjaként is szolgált, fontos megértenünk, hogy a 
modelltranszformációk, lévén lényegükben szoftvertermékek, önmagukban is 
tartalmazhatnak hibákat vagy tévedéseket, ezért olyan megoldások kidolgozása és 
alkalmazása szükséges, melyek alkalmazása a koncepcionális hibáktól mentessé teszi a 
modelltranszformációkat. A modelltranszformációk tervezése és definiálása során 
folyamatosan felmerülnek a következő kérdések: Mi biztosítja, hogy a transzformációs 
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feldolgozás helyes eredményt produkál? Melyek azok a tulajdonságok, amelyek a 
transzformáció meg tud őrizni, illetve garantálni képes? A tézisfüzetben bemutatott 
eredmények ezeknek a kérdéseknek a megválaszolását támogató módszerek. 

 

II. ELŐZMÉNYEK ÉS CÉLKITŰZÉSEK 
A fentiek fényében a modelltranszformációk széles körű alkalmazása verifikációs és 
validációs módszerek kidolgozását és használatát tette szükségessé. A 
modelltranszformációk verifikálása és validálása az a folyamat, amely biztosítja, hogy a 
modellfeldolgozó megfelel a specifikációnak és teljesíti a tőle elvártakat. Az [IEEE 
Standard Glossary, 1990] alapján a következő definíciókat használom: A verifikáció az a 
folyamat, amely a modelltranszformációs definícióról megállapítja, hogy teljesíti-e a 
specifikációban foglaltakat. A validáció az a folyamat, amely értékeli a transzformációt és 
meghatározza, hogy az teljesíti-e a végfelhasználók elvárásait.  

A modelltranszformációk elemzésével célom belátni, hogy a bemeneti modell helyessége 
esetén a kimeneti modell adott tulajdonságokat teljesít, valamint a bemeneti modellekkel 
szembeni azon feltételek meghatározása, amelyek teljesülése esetén a feldolgozás által 
generált kimeneti eredmény adott feltételeket teljesít. A modelltranszformáció elemzését 
statikusnak mondjuk, ha az elemzés során a transzformáció definícióját valamint a 
bemeneti és a kimeneti nyelvek metamodelljét használjuk fel. A dinamikus elemzés esetén 
egy adott bemeneti modellre vizsgáljuk a modellfeldolgozást, és eldöntjük, hogy az 
aktuálisan generált kimeneti modell esetén az elvárt tulajdonságok teljesülnek-e. A statikus 
technika általánosabb, de megvalósítása kihívásokat jelent. 
Számos modelltranszformációs technika létezik. A [Czarnecki and Helsen, 2006] és [Mens 
et al, 2005] munkák alapján az 1. ábra összefoglalja a legelterjedtebb modelltranszformációs 
módszereket.  

- Bejárás alapú, közvetlen módosítást végrehajtó megközelítések. A bejárás alapú 
modellfeldolgozók bejárják a bemeneti modellt, módosítják, optimalizálják azt, 
illetve új modellt, szöveges kimenetet generálnak. A modellező és modellfeldolgozó 
megközelítések többsége egyúttal API-t is biztosít a modellek programkódból 
történő felolvasására és módosítására. Ezen megközelítések többnyire imperatív 
programozási nyelvet használnak. 

- Sablon alapú megközelítések. A sablon alapú feldolgozók kifejezetten hatékonyak 
szöveges kimenet, például konfigurációs fájlok vagy forráskód generálására. A 
sablonok a kimeneti szöveget és beágyazott forráskód részleteket tartalmaznak. 
Ezek a forráskód részletek dolgozzák fel a bemeneti modelleket és generálják a 
kimenet változó részét. 

- Gráfújraírás alapú megközelítések. A modelleket, mint típusos, címkézett gráfokat 
reprezentáljuk. A modellfeldolgozáshoz a gráfújraírás matematikai hátterét 
alkalmazzuk.   

- Struktúravezérelt megközelítések. A modellfeldolgozás fázisokban történik. Az első 
fázis a célmodell hierarchikus modelljét építi fel, melyet követően a második fázis 
az attribútumok értékét és a referenciákat állítja be. 
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- Relációs megközelítések. Deklaratív leképzést jelent a forrás és a cél modellek 
között. A leképzést kényszerek segítségével fogalmazzuk meg, amelyek az elvárt 
kimenetet rögzítik, nem pedig annak a módját, ahogyan előállítjuk őket. 

- Hibrid megközelítések. A hibrid modellfeldolgozás a fenti módszerek közül kettő 
vagy több együttes alkalmazását jelenti.  

 

 
1. ábra: A modelltranszformációs megközelítések kategorizálása  

 
Mind a tudományos irodalmat, mind az ipari alkalmazási területeket figyelembe véve, az 
egyik legnépszerűbb modelltranszformációs megközelítés a gráfújraírás alapú 
modellfeldolgozás [Ehrig et al, 2006] [Karsai et al, 2003]. A kutatómunkám eredményei is 
a gráfújraírás alapú modelltranszformációs megközelítésekre fókuszálnak. A 2. ábra 
áttekintést ad a gráfújraírás alapú modelltranszformációk működéséről. A 
modellfeldolgozást gráftranszformációs szabályok és egy a szabályok végrehajtási 
sorrendjét definiáló vezérlésmodell (control flow) definiálja. A szabályok bal és jobb oldali 
struktúrából állnak. A szabály bal oldala definiálja a bemeneti modellben keresendő mintát, 
az újraírás művelete ezt a mintát cseréli le a szabály jobb oldali struktúrájára. 

 

 
2. ábra: A gráfújraírás alapú modelltranszformáció áttekintése  

 
A modellvezérelt fejlesztés központi eleme a szakterület-specifikus modellezés alkalmazása 
[Kelly and Tolvanen, 2008] [Fowler, 2010]. Szakterület-specifikus modellezés során 
szakterületi nyelveket (Domain-Specific Languages, DSLs) használunk, amelyeket egy-egy 
szakterület feladatainak leírására dolgozzuk ki, kifejezőképességük adott tématerületre 
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korlátozódik. A nyelv kifejező képességének korlátozása, valamint a specializálódása révén 
biztosított, hogy az adott nyelv a szakterület kifejezésére hatékonyan alkalmazható. A 
szakterületi modellezés egy kiemelt célja megérteni annak a szervezetnek/alkalmazási 
területnek a felépítését (domain) és működését (a szakterület folyamatai), akinek a 
munkáját szoftvertermékekkel támogatni fogjuk. További cél, megérteni a szervezet 
aktuális feladatait, modellek formájában rögzíteni, valamint származtatni a 
szoftverrendszerhez kapcsolódó követelményeket [DSL Tools, 2013]. 

Összefoglalva a kutatómunkám célkitűzéséinek központi, folyamatosan motiváló elemei a 
következők:  

- A szoftvermodellezés és modellfeldolgozás támogatása és fejlesztése, módszerek 
kidolgozása szakterület-specifikus elemek figyelembe vételével és alkalmazásával. 

- A modellfeldolgozók helyességvizsgálatának támogatása módszerek és megoldások 
kidolgozásával és alkalmazásával. 

- Szakterület-specifikus tervezési minták és szakterület-specifikus tulajdonságok 
validálását támogató módszerek kidolgozása és használata. 

 

III. KUTATÁSI MÓDSZEREK 
Az előző két fejezetben megfogalmazott célok elérése kutatócsoportunk keretein belül 
valósult meg. A Visual Modeling and Transformation System (VMTS) kutatócsoportot 
Levendovszky Tihamér és jómagam alapítottuk 2003-ban. Évről-évre folyamatosan 
csatlakoztak a csoporthoz PhD hallgatók. Néhány év után 5-6 majd az elmúlt pár évben már 
folyamatosan 8-10 fővel kutattunk a modellezés és modellfeldolgozás területén. Az eltelt 
több mint 12 év alatt a csoportban 6 PhD értekezés született, számos tudományos 
publikáció, workshopok szervezése, tutoriálok tartása, Tool Contest-eken való eredményes 
szereplés, több hazai és nemzetköz projektekben való részvétel fűződik a csoporthoz. A 
csoport vezetését 2009 óta én látom el. A Tanszéket és a kutatócsoportunkat kedvelik a 
hallgatók, akik szívesen dolgoznak a témáinkon és csatlakoznak a kutatásokhoz PhD 
hallgatóként. 
Meggyőződésünk, hogy a szakmai területen ütőképességet a csapat együttes ereje, a 
kollegák együtt dolgozásából fakadó hatásának az ereje, a különböző szemléletű, hátterű, 
képességű, kutatók és mérnökök kooperálása, a tapasztalatok egymásra hatása, valamint az 
együttes kutató tevékenykedés jelenti, ez az innováció előre mozdítója. A számítógép 
születésének, a számítástechnika fejlődésének történetéből levonható legfőbb tanulság 
szintén, hogy innováció csapatmunka révén jön létre, amely során együtt dolgozik kutató és 
mérnök, a kreativitás pedig annak az eredménye, ha valaki több különböző forrásból merít. 
Összefoglalva, a tapasztalatok alapján, valódi eredményeket a különböző képességeket 
felvonultató csapatok tudnak elérni. Ezt tudatosan kezelve folyt és folyik jelenleg is a 
munka, ahol minden kollega helyét megtalálva tud érdemben tevékenykedni. 
A kutatási irányokat alapvetően két fő szempont befolyásolta. Az első tényező a 
nemzetközi kutatási trendek követése, szerepvállalás, és bizonyos területeken való 
kiemelkedő eredmények és teljesítmény felmutatása. A második tényező a modellvezérelt 
fejlesztéshez kapcsolódó ipari igények támogatása. Fontos pontnak tartom annak 
felismerését, hogy a tudományos eredmények valódi értéke az alkalmazásukban is 
megmutatkozik. Ezért mindig kiemelt szerepe volt a kutatási témák megválasztásában és 
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művelésében az alkalmazói szféra szereplői stratégiájának, céljainak, valamint a 
tudományos műhelyünktől elvárt eredményeknek. 
A K+F projektek keretein belül a modellezési és modellfeldolgozási technikákra 
támaszkodva, a szakterület-specifikus modellezés és modellfeldolgozás előnyeit 
alkalmazva dolgoztunk ki módszereket és esettanulmányokat, alakítottunk ki 
keretrendszereket, készítettünk szoftvermegoldásokat. A kutatómunkát motiváló és 
eredményeit felhasználó területeikre a következő K+F és ipari projektek listája mutat 
néhány jó példát: 

- Metamodell-alapú modelltranszformáció, T-Mobile (2005) 
- Szolgáltatásmodellezés, T-Mobile (2006) 
- Mobil szolgáltatások és alkalmazások fejlesztése modellvezérelt módszerek 

alkalmazásával, Mobil Innovációs Központ (2007-2009) 
- A szoftver, mint szolgáltatás, T-Mobile (2008) 
- Fejlesztési módszertan és keretrendszer, BME Információtechnológiai Innovációs és 

Tudásközpont (IT)2 (2008-2009) 
- Multiplatform mobil fejlesztés támogatása, Nokia (2010) 
- Modellalapú mobilkliens fejlesztő keretrendszer, IBM (2010) 
- Modellezés és modellfeldolgozás alprojekt, BME Kutatóegyetem (2010-2012) 
- Modellvezérelt alkalmazásfejlesztés eltérő mobil platformokra, FuturICT.hu (2012-

2014) 
- Szoftverfejlesztési projektek minőségbiztosítása modellalapú módszertannal, 

Quattrosoft (2013-2014) 
- Modellalapú, multi-mobil platform alkalmazások fejlesztését támogató technológia 

és keretrendszer, BME AUT (2013-2014) 
- Az IEC61131-3 szabványt támogató modellező környezet, Infoware (2013-2014) 
- Szabálymotorok létjogosultsága a nagyvállalati alkalmazások területén, 

modellvezérelt megoldások alkalmazása szoftverrendszerek paraméterezésére, 
Nexon (2013-2014) 

- Multi-platform IoT keretrendszer, BME AUT (2014-) 
- URBMOBI – Urban Mobile Instruments for Environmental Modelling, European 

Institute of Innovation and Technology (EIT) Climate-KIC (2013-2015) 
- SOLSUN – Sustainable Outdoor Ligh ng & Sensory Urban Networks, Sustainable 

City Systems, European Institute of Innovation and Technology (EIT) Climate-KIC 
(2015-2017) 

 
Az eredmények nemzetközi szinten való megismertetésében jelentős szerepe van a Multi- 
Paradigm Modeling workshop sorozatnak, ami a MODELS konferencia keretein belül kerül 
megrendezésre évente. A MODELS konferencia a szoftvermodellezés és kapcsolódó 
technológiák talán legjelentősebb éves konferenciája. A workshop szervezésében 2007 óta 
folyamatosan aktív szerepet vállalok én és a kutatócsoport több tagja. 
A munka eredményei a VMTS keretrendszerben realizálódnak [VMTS, 2016]. A 
keretrendszerrel több alkalommal sikeresen szerepeltünk nemzetközi Tool Contest 
megmérettetéseken [Asztalos et al, 2009].  
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Több éve gyümölcsöző kapcsolatot ápolunk a Matlab Simulink kutató-fejlesztő 
mérnökeivel. A közös munka eredményének részletei szerepelnek a tudományos 
eredmények összefoglalásában. 2012-ben egy közös tutoriált tartottunk a MODELS 
konferencián a Simulink és a VMTS keretrendszer integrációjáról valamint a Simulink 
modellek modelltranszformációval történő feldolgozásának létjogosultságáról [Fehér et al, 
2012]. 
A hazai és nemzetközi K+F projektekben való aktív szereplés, a kidolgozott módszerek 
alkalmazása, visszacsatolások összegyűjtése, szisztematikus rendezése és iteratív módon 
történő alkalmazása folyamatosan jelen van a munkámban. A kutatómunka eredményei 
folyamatosan megjelennek az oktatásban korábban a Modellvezérelt paradigmák MSc 
tárgy, jelenleg az Elosztott rendszerek és szakterületi modellezés, valamint a 
Szoftverfejlesztési módszerek és paradigmák MSc tárgyak keretein belül. A 
szoftvermodellezés és modellfeldolgozás oktatásával kapcsolatos tapasztalatainkat 
nemzetközi szinten legutóbb a 2012-es MODELS konferencián az Educators' Symposium-
on foglaltuk össze [Lengyel et al, 2012a]. 2014-ben ismételten egy tutoriált tartott a 
kutatócsoportunk a MODELS konferencián, melynek témája a szakterületi nyelvek 
létrehozása és a velük való munka hatékonyságának támogatása volt [Mezei et al, 2014]. 

Az iparral való együtt dolgozásra alapozottan látjuk, hogy az iparnak igénye van működő 
megoldásokra, a hatékony módszereket szeretné használni fejlesztési, megvalósítási 
folyamatok során. Ezeket megfelelő minőségben és a kornak megfelelő szolgáltatásokkal 
feladatunk elkészíteni és rendelkezésre bocsátani. 

 

 
3. ábra: „A tudomány megrendelőinek” kiszolgálása  

 
A fentiek fényében, hiszek abban, hogy az ipar meghatározó szereplői, gazdasági 
indíttatásból, például a módszerek, az eljárások hatékonyabbá tétele érdekében, a 
kompetenciabővítés, az együtt alkotás, vagy a bizonyítottan helyes eredmények, a validált 
folyamatok biztosítása céljából, egyre többen és inkább felismerik az informatikai 
kutatómunka és a tudományos műhelyek jelentőségét és úgy gondolnak ránk kutatókra, 
mint akik tudományosan megalapozott módszereket, fejlesztési ismeretanyagot dolgozunk 
ki és szolgáltatások formájában bocsátunk rendelkezésre. Tehát a tudományos 

Trendolvasás, tudományos események és fórumok
Folyamatosan végzett aktív kutatómunka
Tehetséggondozás, teljesítőképes utánpótlás nevelés, oktatás
K+F+I projektek kidolgozása – együtt alkotás
Ipari kapcsolatok, közös projektek megvalósítása
A kutatás alapú útkeresés, mint szolgáltatás a gazdasági szereplők felé
Technológia- és tudástranszfer, kompetenciafejlesztés
…

Kutató műhelyek “A tudomány megrendelői”
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tevékenységek, mint szolgáltatási tevékenységek aktív szerepet töltenek be és jelentőséggel 
bírnak a jelen és jövő társadalmában az emberek mindennapjait segítő termékek és 
megoldások kidolgozása során (3. ábra). 

 

IV. A TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA 
A tudományos eredményeket három téziscsoportba sorolva, azon belül tézisek formájában 
foglalom össze.  
Az első téziscsoport a gráfújraírás alapú modelltranszformációk verifikálását és validálását 
támogató módszerekkel foglalkozik. A téziscsoport fő eredményei a modelltranszformációs 
megközelítések osztályozása modelltranszformációs tulajdonságosztályokkal, a 
szabályalapú rendszerek validálásának egy módszere, a verifikációs/validációs folyamatok 
komplexitásának egyszerűsítési lehetőségei, egy validációs módszer alapjai, valamint egy 
tesztvezérelt verifikációs/validációs módszer és a kapcsolódó algoritmusok. 

 

 
4. ábra: A tudományos eredményeket összefoglaló téziscsoportok 

 
A második téziscsoport témája a modellvezérelt megoldások támogatása szakterület-
specifikus nyelvek és modellfeldolgozók alkalmazásával. A téziscsoport fő eredményei: 
egy módszer szoftverfejlesztési projektek minőségbiztosításának támogatására modellalapú 
technikák és modellvezérelt eszközök alkalmazásával, szakterület-specifikus modellek 
kialakításának és kezelésének egy módszere, a szemantikus modell szöveges és vizuális 
nézetei közti transzparens átjárás egy módszere, a Mathworks Simulink modellek 
gráfújrairás alapú feldolgozásának egy módszere, valamint az energiahatékony működését 
meghatározó tulajdonságok modellvezérelt kezelésének egy módszere. 
A harmadik téziscsoport a szakterület-specifikus tervezési minták alkalmazásának 
támogatásával és szakterület-specifikus tulajdonságok validálásával foglalkozik. A 
téziscsoport fő eredményei: egy módszer szakterület-specifikus tervezési minták 
támogatására, egy módszer és algoritmusok szoftvermodellek szakterület-specifikus 
tulajdonságainak validálásához, valamint a validáló kényszerek modularizált kezelését 
támogató módszer és algoritmusai. 
 

Téziscsoportok

1. Gráfújraírás alapú modelltranszformációk verifikálását és validálását támogató módszer

2. Modellvezérelt megoldások támogatása 
szakterület-specifikus nyelvek és 

modellfeldolgozók alkalmazásával

3. Szakterület-specifikus tervezési minták
alkalmazása és szakterület-specifikus 

tulajdonságok validálása
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1. TÉZISCSOPORT: GRÁFÚJRAÍRÁS ALAPÚ MODELLTRANSZFORMÁCIÓK 
VERIFIKÁLÁSÁT ÉS VALIDÁLÁSÁT TÁMOGATÓ MÓDSZER 
A modelltranszformációk komplexitásának következtében, az egyes modelltranszformációk 
koncepcionális hibáinak esélye megnő, amely a jelentős szemantikai információk 
elvesztéséhez vagy félreértelmezéséhez vezethet. 

A modelltranszformációk definiálásához gyakran használunk gráftranszformáció alapú 
megközelítéseket. A megbízható modellfeldolgozók iránti igény növekedésével 
összhangban, a gráftranszformáció alapú rendszerek verifikációja/validálása egy jelentős 
kutatási területet jelent. A verifikáció és a validáció a modelltranszformáció helyességének 
ellenőrzése, ami biztosítja, hogy a feldolgozás eredménye előre meghatározott feltételeket 
teljesítsen.  
A téziscsoport bevezet három, a modellfeldolgozók definíciókra vonatkozó nézetet (Path 
View, Computational View, és Property View), amelyek a modelltranszformációk 
verifikálását és validálását támogató módszer alappillérei. A Path View lehetővé teszi a 
modelltranszformációs megközelítések verifikációs/validációs képességeinek elemzését. A 
Computational View a verifikációs/validációs módszerek komplexitását vizsgálja. A 
Property View támogatja a modelltranszformációk és a generált modellek 
verifikálható/validálható tulajdonságainak felderítését [Lengyel et al, 2015a] [Lengyel et al, 
2015c]. 
A téziscsoport eredményei a következő kérdésekre segítenek választ adni: A 
szoftvermodellek és a modellfeldolgozók milyen típusú tulajdonságai 
verifikálhatók/validálhatók? Milyen módszerek támogatják a modelltranszformációk 
automatikus verifikálását/validálását? Emellett az eredmények segítik azonosítani a 
modelltranszformációk verifikálásához/validálásához kapcsolódó nyitott kérdéseket.  

A téziscsoport eredményei a következő szereplőket támogatja munkájukban: (i) a 
modelltranszformációk végfelhasználóit és a modelltranszformációs közösség tagjait a 
verifikálható/validálható, illetve verifikálandó/validálandó tulajdonságosztályokkal, (ii) a 
szoftverfejlesztőket az igényeiknek megfelelő modelltranszformációs megközelítés 
kiválasztásában, (iii) a modellező és modellfeldolgozó eszközök fejlesztőit az egyes 
megközelítések erősségeinek és hiányosságainak értékelésében. Továbbá támogatja (iv) a 
kutatókat, akik az egyes megközelítések hiányosságainak kiküszöbölésén dolgoznak a 
megfelelő módszerek, technikák és formalizmusok javításával és optimalizálásával.  

A modelltranszformációk verifikálása és validálása eltérő forgatókönyvek szerint történhet. 
Ezekre a forgatókönyvekre, mint útvonalakra (Paths) hivatkozok. A kutatómunkám egyik 
eredménye ezeknek a verifikációs/validációs útvonalaknak az azonosítása és tulajdonságaik 
vizsgálata. A 5. ábra foglalja össze a verifikációs/validációs útvonalakat: az ábra felső része 
szemlélteti az operációs részt, az alsó részen pedig a verifikációs és validációs (V&V) rész 
szerepel. A kapcsolódó verifikációs/validációs kérdések: Mely tulajdonságok verifikálhatók 
az operációs domainek egyikében, például a bemeneti modellben (M1), a transzformációs 
definíció által (T), vagy a célmodellben (M2)? Ha erre nincs lehetőség, akkor melyik 
további domaint kell bevonni, azaz az 5. ábra melyik útvonalát kell bejárni, ahol a 
verifikáció/validáció megfelelő módon elvégezhető? Hogyan definiálható és végezhető el 
az operációs domainek és a verifikációs/validációs domainek közti leképzés? 
A 5. ábrán az MM1 és az MM2 a nyelvek specifikációi, azaz a metamodellek. Az MM1 és az 
MM2 két külön domaint definiál, melyek speciális esetben lehetnek azonosak. Az M1 és az 
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M2 az MM1 és az MM2 példánymodelljei. A példányosítást az i1 és az i2 leképzések 
definiálják. A T transzformáció konvertálja az M1 modellt az M2 modellbe. A trace 
leképzés tárolja az M1 és az M2 modellek elemei közti kapcsolatokat. A trace leképzés 
segítségével az M1 modell minden eleméről tudjuk a neki megfelelő modellelemeket az M2 
modellben, és fordítva, az M2 minden eleméhez azonosíthatjuk az M1 modellben szereplő 
forráselemeket. A cél a T transzformáció szemantikus helyességének az igazolása, ezért, ha 
az M1, M2 és T által használt formalizmus nem megfelelő, akkor leképezzük őket egy más 
szemantikai domainbe. A leképzett képük sorrendben az S1, S2 és TS. A leképzést az ms1, 
ms2 és tts definiálja. Az S1 és az S2 modellek közti correspondence kapcsolat egy speciális 
tudás: egy speciális szemantikai megfelelés, amelyet a transzformáció tervezője határoz 
meg. A correspondence verifikálása egy szemantikus domainben történik meg. Ezt 
követően, feltételezve, hogy a szakterület-specifikus modellek és modellfeldolgozó (M1, M2 
és T) leképzései (ms1, ms2 és tts) a szemantikus domainbe (S1, S2 és TS) helyesek, az esetek 
jelentős részében kikövetkeztethető a T transzformáció helyessége [Lengyel et al, 2008] 
[Lengyel et al, 2015a] [Lengyel et al, 2015c]. 

 

 
5. ábra: A modelltrnszfromációk verifikálásának/validálásának forgatókönyvei (Paths) – áttekintés  

 

A modelltranszfromációk verifikálásának/validálásának lehetséges forgatókönyvei (Paths) 
alapján a következő szemantikus verifikációs/validációs típusokat definiáltam: 

1. Az M1 és M2 modellek verifikálása/validálása (PathModels). 
2. A T transzformáció verifikálása/validálása (PathTransT ). 
3. A TS transzformáció verifikálása/validálása (PathTransTS). 
4. A correspondence verifikálása/validálása (PathCorresp). 
5. Hibrid verifikáció/validáció: a fenti verifikációs/validációs típusok közül kettő vagy 

több együttes alkalmazása (PathHybrid). 
 
A fentieket alapján nyitott kérdésként fogalmazódtak meg a következők: A 
modelltranszformációs megközelítések mely tulajdonságok verifikálását/validálását teszik 
lehetővé, illetve melyeket lenne szükséges támogatniuk? Hogyan csoportosíthatjuk a 
modelltranszformációs megoldásokat a verifikálandó/validálandó tulajdonságok alapján? 
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Milyen módszereket célszerű alkalmazni modelltranszformációk 
verifikálására/validálására?  
Ezen kérdések és a fentiekben korábban megfogalmazott kérdések megválaszolását a 
következő tézisek eredményei támogatják. 
Az 1. téziscsoporthoz kapcsolódó válogatott publikációk: [1] [3] [5] [7] [10] [61] [71] [73] 
[81] [85] [86] [89] [98] [111] [124]. 

1.1  Modelltranszformációs megközelítések osztályozása modelltranszformációs 
tulajdonságosztályokkal 

Az eddigi motivációs kérdések és példák alapján a verifikációs/validációs szempontokat és 
lehetőségeket támogató módszerek iránt jelentős igény mutatkozik. A központi kérdés, 
amely megválaszolását a tézisben bemutatott modelltranszformációs tulajdonságosztályok 
támogatják a következő: Mely feltételek verifikálását/validálását tudják a 
modelltranszformációk biztosítani, valamint mely további feltételek 
verifikálását/validálását lenne szükséges biztosítaniuk?  

Egy tulajdonságosztály a modelltranszformációk és közvetve a modellek tulajdonságainak 
egy halmazát jelenti. Egy verifikációs/validációs megközelítés támogat egy 
tulajdonságosztályt, ha a modelltranszformáció képes a tulajdonságosztályba tartozó 
tulajdonságok kikövetkeztetésére vagy dinamikus megközelítés esetén az igazolására. 

 

 
6. ábra: Modelltranszformációs tulajdonságosztályok (Property View) – áttekintés  

 
Modelltranszformációs tulajdonságosztályokat vezettem be a modelltranszformációs 
megközelítések verifikációs és validációs képességeihez tartozó osztályozás támogatására. 
A tulajdonságosztályok lehetővé teszik a modelltranszformációs megközelítésekkel szemben 
támasztott elvárások definiálását, valamint meglévő modelltranszformációs eszközök és 
megközelítések kategóriákba sorolását. A tulajdonságosztályok támogatják (i) a különböző 
verifikációs/validációs megközelítések és eszközök összehasonlítását, (ii) a megfelelő 
verifikációs/validációs megközelítések és eszközök azonosítását egy verifikációt/validációt 
igénylő feladathoz, valamint (iii) áttekintést adnak a gráftranszformáció alapú 
verifikációs/validációs kutatási terület eredményeiről. 

A 6. ábra összefoglalja a kidolgozott tulajdonságosztályokat. A tulajdonságok egy része 
független a bemeneti és a cél nyelvektől, például terminálás vagy globális 
determinisztikusság, más, például szemantikus tulajdonságok a transzformációs vagy a 
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modellezési nyelvekhez kötődnek,. A tulajdonságosztályok egyes kategóriáinak és a 
lefedett tulajdonságoknak jelentős hatásuk van a modelltranszformációk használhatóságára, 
valamint a modelltranszformációk és az előállított kimenet minőségére. 

A 7. ábra szemlélteti a bevezetett modelltranszformációs nézetek (Property View, 
Computational View és Path View) és az egyes nézetek tulajdonságosztályai (az ábra jobb 
oldali függőleges tengelyén szerepelnek) szerint megvizsgált transzformációs 
megközelítésekre, eszközökre és modellellenőrzőkre vonatkozó eredményeket.  

 

 
7. ábra: A modelltranszformációs tulajdonságnézetek és tulajdonságosztályok összefoglalása  

 

1.2  Szabályalapú rendszerek validálásának egy módszere és a 
verifikációs/validációs folyamatok komplexitásának egyszerűsítési lehetőségei 

Egy szabályalapú rendszer if-then állítások egy halmaza, amelyekhez szabályok tartoznak, 
mely szabályok definiálják, hogy az állítások bekövetkezésekor hogyan reagáljon a 
rendszer. A szabályalapú rendszerek kínálta módszer több területen sikeresen került 
alkalmazásra, például szakértői rendszerek vagy mesterséges intelligencia alapú 
megoldások területén. A szabályalapú rendszerek esetén is folyamatosan felmerülő kérdés a 
rendszer validálása, valamint a verifikációs és validációs lépések költsége. 
Kidolgoztam a szabályalapú rendszerek validálásának egy módszerét. Kialakítottam a 
verifikációs/validációs megoldások komplexitásának egy lehetséges egyszerűsítő módszerét. 
A módszer a szakterület-specifikus tulajdonságok felhasználásával egyszerűsíti a 
verifikációs/validációs folyamatok komplexitását. 
A 8. ábra összefoglalja a verifikációs/validációs folyamatok komplexitásának egyszerűsítési 
lehetőségeit (Restricting solutions): szakterület-specifikus nyelvek egy osztályára 
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alkalmazható módszerek (Language classes), a szabályok megfogalmazását támogató nyelv 
egyszerűsítése (Rule-based system classes), és előre definiált komponensek használatával, 
amelyek verifikálási lépései már kidolgozottak (Predefined components) [Lengyel, 2015d].  

 

 
8. ábra: A verifikációs/validációs folyamatok komplexitásának egyszerűsítési lehetőségeinek 

áttekintő lépései (Computational View) 

 

1.3  Tesztvezérelt verifikáció/validáció egy módszere és algoritmusai 
A szoftvertesztelés a szoftver vagy szolgáltatás minőségének biztosítása révén a 
szoftverfejlesztés szerves részét képezi. Maguk a modelltranszformációk is 
szoftvertermékek. A tesztelés egy rendszer vagy szoftvertermék ellenőrzött körülmények 
között történő futtatása, valamint az eredmények kiértékelése. A tesztelés célja a hibák 
felderítése, a fejlesztés állapotának minősítése, valamint a kockázatkezelés és 
kockázatbecslés támogatása. A modelltranszformációk tesztelésének további célja, hogy a 
modellfeldolgozók különböző tulajdonságait kiértékelje és megállapítsa, hogy teljesítik-e 
az elvárt követelményeket. A modellfeldolgozók tesztelése a komplexitásuk miatt nehéz 
feladat. 
Tapasztalatok alapján a modellfeldolgozók hibáinak jelentős része tervezésbeli hibákhoz 
vezethető vissza. Ez nem feltétlenül a tervezők, a mérnökök vagy a programozók 
gondatlanságából ered, hanem a szoftverek komplexitásából, melynek a kezelése további 
kihívásokkal teli feladat. Az embereknek, a mérnököket is beleértve, csak korlátozott 
képességük van a komplexitás kezelésére, ezért a tervezési hibák felfedezése a 
modellfeldolgozókban gyakran nehéz feladat. Tisztában kell lennünk azzal, hogy ugyan 
minden elvárt tulajdonság tesztelése és verifikálása szükséges, de a teljesen kitesztelt 
állapot elérése, lévén, hogy szoftvertermékről van szó, nem lehetséges.  
A tesztelés korlátainak tudatában, a tesztelés szerves részét képezi a modellfeldolgozók 
fejlesztésének és a modelltranszformációk verifikálási és validálási folyamatainak. A 
minőség nem tesztelhető közvetlenül, de olyan kapcsolódó faktorok igen, melyek a 
minőséget láthatóvá teszik.  
Véges számú teszteset nem tudja igazolni, hogy a transzformáció minden körülmény között 
helyesen fog működni. Ezzel szemben, egy hibás teszt elegendő, hogy megmutassa a 
modellfeldolgozó adott körülmények közti hiányosságát. A szoftverekhez hasonlóan a 
modelltranszformációk minőségének tesztelése többnyire költséges és időigényes, de ha 
nem tesztelünk, az az esetek többségében még költségesebb lesz. 

Kidolgoztam a deklaratív szabályokkal és vezérlésmodellel definiált modelltranszformációk 
tesztvezérelt verifikációjának/validációjának egy módszeréhez kapcsolódó alapokat és 
algoritmusokat. A módszer lehetővé teszi, hogy a tesztelendő modelltranszformációt 
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teljesen vagy részben lefedő bemeneti modelleket, illetve modell halmazokat automatikusan 
állítsunk elő a bemeneti metamodell és a modelltranszformáció definíciója alapján. 
 

 
9. ábra: Tesztvezérelt verifikáció/validáció egy módszere – áttekintés  

 
A 9. ábra összefoglalja a javasolt tesztvezérelt verifikációs/validációs módszert. A tesztelést 
támogató bemeneti modellek a bemeneti metamodell (Metamodel A) és a transzformációs 
definíció alapján generálódnak. A generált kimeneti modellek szükségszerűen érvényes 
példánymodelljei a kimeneti metamodellnek (Metamodel B). A módszer lényeges eleme, 
hogy a szakterület szakértői verifikálják a megfelelőséget a bemeneti és a kimeneti 
modellek között (correspondence), nélkülük, azaz automatikusan ez a lépés nem végezhető 
el [Lengyel et al, 2015a].  

 
Az 1. téziscsoport eredményeinek felhasználása, többek között, a következő projektekhez 
kapcsolódik: 

- Szabálymotorok létjogosultsága a nagyvállalati alkalmazások területén, 
modellvezérelt megoldások alkalmazása szoftverrendszerek paraméterezésére, 
Nexon (2013-2014) 

- Multi-platform IoT keretrendszer, BME AUT (2014-)  
- URBMOBI – Urban Mobile Instruments for Environmental Modelling, European 

Institute of Innovation and Technology (EIT) Climate-KIC (2013-2015) 
- SOLSUN – Sustainable Outdoor Ligh ng & Sensory Urban Networks, Sustainable 

City Systems, European Institute of Innovation and Technology (EIT) Climate-KIC 
(2015-2017) 
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2. TÉZISCSOPORT: MODELLVEZÉRELT MEGOLDÁSOK TÁMOGATÁSA 
SZAKTERÜLET-SPECIFIKUS NYELVEK ÉS MODELLFELDOLGOZÓK 
ALKALMAZÁSÁVAL 
A modellvezérelt módszerek és a megoldások kidolgozásának és alkalmazásának célja a 
fejlesztési folyamat során a követelményelemzés hatékonyságának és egyértelműségének 
biztosítása, az egyértelmű projekt scope meghatározásának és a fejlesztési lépéseknek a 
támogatása, valamint a létrehozott szoftvertermékek minőségének javítása. A végcél 
természetesen a megrendelői elégedettség és a sikeres szoftverprojektek arány növelése 
[Davies, 2011] [Norbisrath, 2013]. 
A fentiek alapján, nyitott kérdésként fogalmazódott meg a szoftverprojektek 
minőségbiztosításának támogathatósága, a szakterület-specifikus modellek kialakításának 
és kezelésének javasolt módszere, a szemantikus modell különböző nézetei közti 
transzparens átjárás lehetősége, valamint a modellvezérelt technikák alkalmazásának 
módszere a szoftverfejlesztési folyamatokban.  

A 2. téziscsoporthoz kapcsolódó válogatott publikációk: [4] [6] [8] [9] [69] [98] [106] [110] 
[113] [115] [119] [120]. 

2.1  Szoftverfejlesztési projektek minőségbiztosítása modellalapú technikák és 
modellvezérelt eszközök alkalmazásával 

A szoftverfejlesztés megfelelő módszereket igényel a követelményelemzés, tervezés, 
fejlesztés, tesztelés, dokumentálás és karbantartás hatékony támogatására. Minél 
összetettebb a feladat illetve komplexebb a szoftverrendszer, annál kifinomultabb 
fejlesztést támogató módszerek szükségesek. A szoftverprojektek jelentős részénél hiányzik 
a megfelelő követelményelemzés, kommunikáció, fejlesztési és tesztelési módszerek, 
valamint a verifikációs és validációs folyamatok. Összefoglalva, ha nem támogatjuk vagy 
nem megfelelő módszerekkel támogatjuk a szoftverfejlesztési tevékenységeket, akkor azok 
várhatóan ad-hoc tervezési és fejlesztési döntésekbe csapnak át.  
Szoftverfejlesztési projektek minőségbiztosítására modellalapú technikákat és 
modellvezérelt eszközöket alkalmazó módszert dolgoztam ki. A megközelítés támogatja a 
szoftverkövetelmények elemzésének és analizálásának támogatását szakterület-specifikus 
modellekkel. A kidolgozott nyelvek érthetők a szakterület ismerőinek, ugyanakkor 
elegendően formálisak, hogy a követelmények verifikálását/validálását támogassák, valamit 
szoftver termékek generálásának bemenetét képezzék. 

A szakterület-specifikus modellezés és modellfeldolgozás előnyeit felhasználva a 
szoftverprojektek minőségét biztosító modellalapú fejlesztési módszer a fejlesztés teljes 
folyamatát támogatja: felmérés, követelményelemzés, fejlesztés, tesztelés és dokumentálás 
(10. ábra). A követelményelemzés eredménye a követelményspecifikáció, ami modellek 
egy halmaza, melyek jól érthetők az adott szakterület ismerői számára és kellően formálisak 
az automatikus feldolgozáshoz. A specifikáció tartalmaz use case modelleket, részletes 
folyamatleírásokat (aktivitás modelleket), szakterületi szótár modellt és a felhasználói 
követelmények listáit. A folyamatleírások lépésről-lépésre lefedik az üzleti folyamatokat. A 
követelményspecifikáció alapján a modellfeldolgozók generálják a szoftvertermékek 
(forráskód, konfigurációs fájlok, egyéb) megfelelő részeit, a tesztelési forgatókönyveket és 
a dokumentációt. Az egyik legfontosabb pontja a módszernek, hogy a 
követelményspecifikáció a megrendelővel közösen készül, így a megrendelő is érti és jóvá 
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tudja hagyni. Ezt követően, a jóváhagyott követelményspecifikáció képezi minden folyamat 
és szoftvertermék alapját. A forráskód és a tesztforgatókönyvek, valamint a verifikálás és a 
validálás is a követelményspecifikációban rögzített elvárásokból indul ki. A módszer egy 
iteratív fejlesztési folyamatot eredményez: a tapasztalatok és a visszajelzések 
visszavezetésre kerülnek a követelménymodellekbe, majd a következő iterációban érvényre 
jutnak. [Lengyel et al, 2015b] 
 

 
10. ábra: Szoftverfejlesztési projektek minőségbiztosítása modellalapú technikák és modellvezérelt 

eszközök alkalmazásával – áttekintés  

 

2.2  Szakterület-specifikus modellek kialakításának és kezelésének egy módszere, és 
a szemantikus modell szöveges és vizuális nézetei közti transzparens átjárás 
egy módszere 

A szakterület-specifikus nyelvek jelentős szerepet töltenek be a szakmában. Számos 
nemzetközi folyóirat és konferencia foglakozik a szakterületi nyelvek kidolgozásával, 
alkalmazásával, felhasználási előnyeivel és lehetőségeivel. Szakterületi nyelveket 
céljainktól függően más-más módon alkalmazunk, például, mint a szakterületre specializált 
eszközt, mint egy testreszabott jelölésrendszert, mint egy modellező eszközt, mint a 
szoftver egy rétegét, vagy mint a probléma eltérő nézőpontbeli megközelítését. A 
szakterületi nyelvek kidolgozása, bevezetése és használata szükségessé teszi a 
felelősségteljes döntést, elemzést, tervezést és megvalósítást, amely egy szakterületi nyelv 
kialakításával jár [Kövesdán et al, 2014].   
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11. ábra: A szemantikus szoftvermodell szöveges és vizuális nézetei közti transzparens átjárásának 

egy módszere – áttekintés  

 

Kidolgozásra került a szakterület-specifikus modellek kialakításának és kezelésének egy 
módszere. A módszer útmutatást ad a szakterület-specifikus nyelvek bevezetésével 
kapcsolatos döntést támogató kérdésekben, a nyelv kialakítása során vizsgálandó 
szempontokban, a követendő lépésekben, a szakterület-specifikus nyelv bevezetéséhez 
kapcsolódó feladatokban, valamint a nyelv karbantartásának kérdéseiben. 
Módszer került kialakításra, amely lehetővé teszi a szoftver szemantikai modelljének 
szöveges és vizuális megjelenítése közti hatékony váltást, a transzparens átjárást. A 
megoldás lehetővé teszi, hogy a szoftvermodellek definiálása során szabadon 
választhassunk, hogy a szakterület-specifikus nyelv szöveges vagy vizuális konkrét 
szintakszisát használva definiáljuk a rendszer felépítését vagy működését.   

A 11. ábra összefoglalja a kialakításra került keretrendszer fő elemeit, ezen belül a 
szemantikus modell, valamint a szöveges és vizuális nézetek szerepét és kapcsolatát. 

2.3  Mathworks Simulink modellek gráfújrairás alapú feldolgozásának egy 
módszere 

A Simulink [Simulink, 2016] egy népszerű, az iparban széleskörűen használt tervező 
eszköz. A Simulink jól példázza, hogy az absztrakciós szint növelése egy hatékony eszköz 
a komplexitás kezelésére. Ennek megfelelően az ipari szereplők számára segítség, ha a 
beágyazott, illetve vezérlő rendszereket megcélzó modellfeldolgozók használhatók 
forrásfájlok, illetve egyéb szoftvertermékek (például konfigurációs fájlok, végrehajtási 
listák) generálására. A Simulink önállóan nem támogatja a modellek feldolgozásának 
deklaratív definiálását. Emiatt a VMTS modellező és modellfeldolgozó keretrendszert 
felkészítettük a Simulink környezettel való kommunikációra. A VMTS-ben lehetőség van 
modellfeldolgozók definiálására és a modelltranszformációk végrehajtására. Ennek 
eredménye, hogy a feladatok a nekik megfelelő absztrakciós szinten kerülnek kidolgozásra: 
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a modellek optimalizálása, módosítása, illetve bejárása a Simulink domain-ben történik, 
mert a Simulink metamodell kialakításra került a VMTS keretrendszerben. Ennek 
következtében a transzformációk tervezése során a felhasználók a jól ismert Simulink 
nyelvi elemekkel találkoznak [Fehér et al., 2012] [Fehér et al., 2013].   
 

 
12. ábra: Matlab Simulink modellek gráftranszformáció alapú feldolgozásának egy módszere 

 

Egy integrációs módszer került kidolgozásra a Mathworks Simulink és a VMTS modellező 
és modellfeldolgozó keretrendszer között. A megoldás eredménye a Simulink modellek 
feldolgozásának egy módszere deklaratív módon definiálható modelltranszformációval. A 
megoldás lehetővé teszi Simulink modellek feldolgozásának definiálását és végrehajtását 
gráftranszformációs szabályok és vezérlésmodell segítségével. A megoldás felolvassa a 
módosítandó vagy feldolgozandó Simulink modellt, a modellfeldolgozást szabályról-
szabályra végzi el, mialatt, szükség esetén, folyamatosan módosítja az eredeti Simulink 
modellt és/vagy generálja a feldolgozás kimenetét. 
A 12. ábra szemlélteti a Matlab Simulink és a VMTS keretrendszer kapcsolatát, melynek 
eredménye modellek gráftranszformáció alapú feldolgozásának egy módszere. 

2.4  Az energiahatékony működést meghatározó tulajdonságok modellvezérelt 
kezelésének egy módszere 

A szoftverrendszerek minél pontosabb elemzési, valamint verifikálási és validálási 
lehetősége érdekében célszerű a rendszerek minél több aspektusát azonos absztrakciós 
szinten kezelni. Az alkalmazások energiahatékonyságát befolyásoló attribútumok egy ilyen 
aspektusát képezik a rendszereknek. Természetesen a szoftverek minden aspektusa 
megjelenik a forráskód szintjén, de ezen aspektusok magasabb absztrakciós szinten való 
hiánya egyrészt az elemzési feladatok teljeskörűségét korlátozza, másrészt a tervező 
mérnökök munkáját nehezíti meg, akik a rendszer egészét tekintik át és vizsgálják [Kelényi 
et al, 2014].  

Megoldás került kidolgozásra a mobil eszközök energiahatékony működését meghatározó 
tulajdonságok modellvezérelt kezelésére. A módszer segítségével az energiafelhasználás 

Simulink Models

Visual Modeling and Model Transformation

Semantic Model 
Management

Model Processor 
Engine

MATLAB API

reads Simulink 
models

writes transformation 
result generates further 

textual output



LENGYEL LÁSZLÓ   

21 
 

mértékét befolyásoló tulajdonságok nem kizárólagosan a forráskód szintjén definiálhatók, 
hanem már a szoftvermodellekben is. A megoldás eredményeként, a mobil eszközökkel 
kapcsolatos kiemelt terület, az energiahatékonyság kezelésének kérdése, is magasabb 
absztrakciós szintre kerül. Ennek eredményeként a szoftverrendszerek további aspektusa 
jelenik meg a modellek szintjén, ezáltal teljesebb képet formálva az alkalmazás elvárt 
működéséről, és ezzel is támogatva az analizálás, valamint a verifikációs és validációs 
módszerek pontosabb eredményeit.  

 

 
13. ábra: Az energiahatékony működését meghatározó tulajdonságok modellvezérelt kezelésének 

egy módszere – áttekintés  

 

A 13. ábra bemutatja, hogy a modellvezérelt fejlesztés során a szoftverrendszer különböző 
aspektusainak modelljét készítjük el különböző szakterületi nyelvek segítségével. Egy ilyen 
aspektus az energiahatékonyság. A szakterületi modellekből a modellfeldolgozók 
generálják az alkalmazások forráskódjának egy részét. A rendszerek egyedi komponenseit, 
egyedi algoritmusait megvalósító forráskódot kézzel készítjük el. Mind a generált, mind a 
kézzel írt kód támaszkodik osztálykönyvtárakban kifejlesztett funkciókra, ezzel újra 
felhasználva a tapasztalt fejlesztők által készített, alaposan tesztelt, megbízható és hatékony 
komponenseket.  
 

A 2. téziscsoport eredményeinek felhasználása, többek között, a következő projektekhez 
kapcsolódik: 

- Multiplatform mobil fejlesztés támogatása, Nokia (2010) 
- Szoftverfejlesztési projektek minőségbiztosítása modellalapú módszertannal, 

Quattrosoft (2013-2014) 
- Modellalapú, multi-mobil platform alkalmazások fejlesztését támogató technológia 

és keretrendszer, BME AUT (2013-2014) 
- Az IEC61131-3 szabványt támogató modellező környezet, Infoware (2013-2014) 
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3. TÉZISCSOPORT: SZAKTERÜLET-SPECIFIKUS TERVEZÉSI MINTÁK 
ALKALMAZÁSA ÉS SZAKTERÜLET-SPECIFIKUS TULAJDONSÁGOK VALIDÁLÁSA 
A tervezési minták hatékony, újrafelhasználható megoldást kínálnak a többször előkerülő és 
megoldandó feladatok esetén. Az objektumorientált modellezés és szoftverfejlesztés 
területén számos ilyen közismert minta létezik és kerül folyamatosan felhasználásra. Sokak 
meggyőződése, hogy a szoftverfejlesztésben a tervezési minták az egyik legjelentősebb 
eszköznek számítanak az objektumorientáltság bevezetése óta [Fowler, 2010]. A 
szakterület-specifikus nyelvek folyamatos terjedése és egyre szélesebb körben történő 
alkalmazása szükségessé teszi a különböző szakterületek ismételten előkerülő 
problémáinak támogatását. Továbbá szintén szükséges a szoftverrendszerek tervezése során 
a szakterület-specifikus tulajdonságok validálásának hatékony támogatása. 
A fentieket alapján, nyitott kérdésként fogalmazódott meg a szakterület-specifikus tervezési 
minták támogatása, a szakterület-specifikus tulajdonságok validálásának lehetősége, 
valamint a validálást támogató kényszerek hatékony kezelése. 

A 3. téziscsoporthoz kapcsolódó válogatott publikációk: [2] [8] [10] [58] [59] [60] [66] [72] 
[74] [101] [103] [104] [127]. 

3.1  Szakterület-specifikus tervezési minták támogatásának egy módszere 
A kutatási tevékenység célja volt egy módszer elméleti és gyakorlati alapjainak 
kidolgozása, melynek révén a (meta)modellező környezetek támogatni tudják szakterület-
specifikus modellminták definiálását és felhasználását [Lengyel et al, 2007] [Levendovszky 
et al, 2009]. 

Módszer került kidolgozásra a szakterület-specifikus tervezési minták támogatására. A 
módszer a szoftvermodellek feldolgozását támogató szakterület-specifikus 
modellfeldolgozókra, azaz a transzformációs szabályokra és a vezérlésmodellekre került 
alkalmazásra. 

 

 
14. ábra: Szakterület-specifikus tervezési minták támogatása a gráftranszformációs szabályokban – 

áttekintés  
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A 14. ábra szemlélteti a szakterület-specifikus tervezési minták támogatását a 
gráftranszformációs szabályokban. A transzformációs szabályok baloldalán a bemeneti 
metamodell csomópont és asszociáció típusai szerepelnek, a jobb oldalon pedig a kimeneti, 
azaz a cél metamodell típusai. Az ábra összefoglalja a meta-metamodell, a metamodellek, a 
példánymodellek és a transzformációs szabályok közti példányosítás kapcsolatokat. A 
szakterület-specifikus tervezési minták a metamodellek érvényes vagy relaxált példányai, 
amelyek a transzformációs szabályokban kerülnek alkalmazásra, többszöri 
újrafelhasználásra [Levendovszky et al, 2009]. 

3.2  Egy módszer és algoritmusok szoftvermodellek szakterület-specifikus 
tulajdonságainak validálásához 

A szakterület-specifikus tulajdonságok és szabályok jelentik az egyes szakterületekhez 
kapcsolódó ismeretek lényegét. A szakterületek hatékony támogatása akkor valósul meg, ha 
ezeket a tulajdonságokat és szabályokat figyelembe tudják venni, meg tudják őrizni, illetve 
garantálni tudják a modellfeldolgozók. 

 

 
15. ábra: A szoftvermodellek szakterület-specifikus tulajdonságait validáló szabályok és 

vezérlésmodell előállításának áttekintése  

 
A szoftvermodellek szakterület-specifikus tulajdonságainak validálásához kidolgozásra 
került egy módszer és a kapcsolódó algoritmusok. Bevezettem a szakterület-specifikus 
tulajdonságokat és szabályokat definiáló sikerfeltételeket és negatív sikerfeltételeket. 
Algoritmusokat dolgoztam ki, amelyek a sikerkritériumokból validáló transzformációs 
szabályokat állítanak elő. További algoritmusok kerültek kidolgozásra, amelyek a validáló 
transzformációs szabályokkal automatikusan kiegészítik a modelltranszformációk 
vezérlésmodelljét. Ezzel egy módszer készült a szoftvermodellek szakterület-specifikus 
tulajdonságainak modellfeldolgozás során történő ellenőrzésére.  
A 15. ábra bemutatja a szoftvermodellek szakterület-specifikus tulajdonságainak validálását 
támogató módszer fő lépéseit. A szakterület-specifikus sikerfeltételek és negatív 
sikerfeltételek definiálják a szakterület elvárt tulajdonságait és szabályait. Automatikusan 
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generálódnak a validáló transzformációs szabályok, amelyekhez validáló pontokat 
rendelünk. A modellfeldolgozók vezérlésmodellje automatikusan kiegészítésre kerül a 
megfelelő validáló transzformációs szabályokkal. Az így előállított modellfeldolgozók a 
futtatásuk során validálják a sikerfeltételek formájában megfogalmazott szakterület-
specifikus tulajdonságokat [Lengyel, 2012b]. 

3.3  A validáló kényszerek modularizált kezelését támogató módszer és 
algoritmusai 

A gráftranszformációs szabályok pontos definiálása és dinamikus validálása a 
transzformációs szabályok bal és a jobb oldal struktúráján túl további validáló kényszerek 
megfogalmazását és alkalmazását teszi szükségessé. A kényszerek hatékony kezelése, 
valamint az újrafelhasználásuk támogatása érdekében, az esetek többségében, célszerű 
ezeket a kényszereket, illetve kényszerhalmazokat fizikailag elkülöníteni a 
gráftranszformációs szabályok struktúrájától, valamint olyan támogatást adni, amely 
segítségével hatékonyan kijelölhető a kényszerek felhasználási helye és támogatható a 
modellfeldolgozók futtatása előtt vagy során a megfelelő helyre juttatásuk és alkalmazásuk. 
 

 
16. ábra: A validáló kényszerek modularizált kezelését támogató módszer áttekintése  

 

Kidolgozásra került egy a validáló kényszerek konzisztens kezelését támogató módszer és 
annak algoritmusai. A módszer aspektusorientált technikákat használva teszi lehetővé a 
kényszerek strukturálását, modularizálását és a megfelelő transzformációs szabályokhoz 
való szövését. A módszer a kényszerekkel ellátott modelltranszformációk elemzésével 
részben automatikus módon azonosítja az átszövő kényszereket.  
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A 16. ábra összefoglalja a validáló kényszerek modularizált kezelését támogató módszer fő 
elemeit és lépéseit [Lengyel, 2013].  
 

A 3. téziscsoport eredményeinek felhasználása, többek között, a következő projektekhez 
kapcsolódik: 

- Modellalapú mobilkliens fejlesztő keretrendszer, IBM (2010) 
- Modellezés és modellfeldolgozás alprojekt, BME Kutatóegyetem (2010-2012) 
- Modellvezérelt alkalmazásfejlesztés eltérő mobil platformokra, FuturICT.hu (2012-

2014) 
- Modellalapú, multi-mobil platform alkalmazások fejlesztését támogató technológia 

és keretrendszer, BME AUT (2013-2014) 
 

V. AZ ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK ALKALMAZÁSA 
Az egyetem, a kar, a tanszékünk folyamatos feladata a változásokra való gyors reagálás, a 
mérnöki feladatokra való rugalmas válaszadás, az ehhez szükséges mérnökök képzése és 
irányítása, valamint a direkt mérnöki igények mögötti mélyebb ismeretek feltárása, kutatása 
és oktatása. Mint teljesítőképes szakmai műhely, napi kapcsolatban vagyunk az iparral. A 
műszaki egyetemen feladatunk, hogy meghallgassuk az ipari igényeket és a valós igényekre 
adjunk válaszokat a kutatás-fejlesztésben született eredményeket és megoldásokat 
felhasználva alkalmazások és szolgáltatások formájában. 

A bemutatott eredmények kidolgozásának jelentős részét K+F és ipari projektek 
motiválták. A projektek megvalósítása során gyakori, hogy az ipari kollegák, az egyetemi 
kutatóműhelyünk kollegái és a hallgatók együtt tevékenykednek. Ennek eredménye, hogy a 
projekt megvalósításán túl, az ipar számára releváns tapasztalatokkal rendelkező hallgatók 
képződnek, valamint a vállalat számára fókuszban szereplő technológiákhoz kapcsolódik 
aktuális oktatói tapasztalat, mely visszacsatolásra kerül a képzésekbe, ezáltal multiplikatív 
hatást fejt ki. 
A modellfeldolgozók szerepe már az elmúlt évtizedben is jelentős volt mind a 
szoftverfejlesztési folyamatokban, mind pedig a további szoftvertermékek generálása, 
módosítása vagy optimalizálása során. A modelltranszformációk által biztosított 
automatizált feldolgozással tudtuk növelni a termékek minőségét, hiszen a kézzel történő 
modellfeldolgozás révén bevitt hibák mind elmaradnak. Saját műhelyünk és több ipari 
partner is felismerte, hogy maguk a modellfeldolgozást leíró transzformációs definíciók is 
hordozhatnak hibákat, amelyek felderítésére verifikációs/validációs módszerek alkalmazása 
szükséges. Az új tudományos eredmények ilyen verifikációs/validációs módszereket és 
azok kialakítását, felhasználását, valamint alkalmazását támogató megoldásokat kínálnak, 
melyek segítenek a transzformációs definíciókban rejtve maradt koncepcionális hibák 
felderítésében.  
A kidolgozott verifikációs/validációs módszerek és az azokat támogató megoldások 
jelentősen segítik a jobb minőségű szoftvertermékek fejlesztését. A 17. ábra összefoglalja 
az eredményeket és azok alkalmazási területeit. 
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17. ábra: A kidolgozott tudományos eredmények összefoglalása és alkalmazási területei 

 

A Visual Modeling and Transformation System (VMTS) keretrendszer és a VMTS-re épülő 
projektek jelentik az eredmények elsődleges alkalmazási területét. A szakterület-specifikus 
modellezés és modellfeldolgozás területén kidolgozott eredmények és ismeretanyag a 
VMTS-ben realizálódtak, melyet több projekt és számos esettanulmány kidolgozásánál 
használtunk fel és használunk folyamatosan [Charaf et al, 2014]. A VMTS 
keretrendszerben számos domaint lefedő szakterületi nyelv került kialakításra. Az első 
nyelvek a különböző UML nyelveket valósítottak meg: osztály és objektumdiagram, 
aktivitásdiagram, szekvencia diagram, use case diagram. Ezt követték a különböző 
domaineket (pl. bank, biztosítás, szolgáltatásfa, adatbázis, közösségi hálózat, szerver 
hálózat, felhasználói felület, kommunikációs protokollok, workflow nyelvek, 
funkciómodellek, robotok vezérlése, modellfeldolgozás, aspektusorientált technikák 
támogatása) megvalósító nyelvek. Kialakított modellfeldolgozókra példa a klasszikus UML 
[OMG UML, 2015] és egyéb modellből forráskód generálás, a generatív programozás 
paradigma [Beuche et al, 2006] [Czarnecki et al, 2000] [Donohoe, 2012] támogatása 
funkciómodellek normalizálásával és feldolgozásával, a beágyazott rendszerek 
forrásfájljainak előállítása, pl. Quantum Framework-re [Samek, 2002] generált kód 
állapotdiagram alapján, a szoftverevolúciós feladatok modelltranszformációval történő 
támogatása, valamint különböző szakterület-specifikus nyelvek feldolgozása, konfigurációs 
fájlok generálása, modellek bejárása és optimalizálása.  
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A VMTS keretrendszer támogatja mind statikus, mind dinamikus módon a 
modellfeldolgozók validálását. A tézisfüzetben bemutatott eredményeim a dinamikusan 
validált modellfeldolgozók terület megoldásait jelentik. 

A VMTS Animation Framework felhasználásával kidolgoztunk egy interaktív vizuális 
modelltranszformáció debuggert. A debugger segítségével lépésről-lépésre futtathatók a 
transzformációs szabályok, azon belül az illesztés és az újraírás lépései [Mészáros et al, 
2013]. A Matlab Simulink szimulációs rendszer integrációjával VMTS-ben megjelenített 
modellek animációját teszi lehetővé. Ezt foglalja össze a bemutatott Mathworks Simulink 
modellek gráfújraírás alapú feldolgozásának egy módszere eredmény. 

Az eredmények alkalmazása nem szigorúan a VMTS keretrendszerre és a kapcsolódó 
projektekre korlátozódik. Például a Szoftverfejlesztési projektek minőségbiztosítása 
modellalapú technikák és modellvezérelt eszközök alkalmazásával téma eredményei, az 
ipari partner igényeihez és az általa használt keretrendszerhez igazodva, Eclipse 
környezetben [Eclipse, 2016] mint Eclipse plugin kerültek megvalósításra. 
Az eredmények egy része a következő K+F projektek keretein belül kerültek kidolgozásra: 
Mobil szolgáltatások és alkalmazások fejlesztése, Mobil Innovációs Központ (2007-2009); 
Fejlesztési módszertan és keretrendszer, BME Információtechnológiai Innovációs és 
Tudásközpont (IT)2 (2008-2009); Modellezés és modellfeldolgozás alprojekt, BME 
Kutatóegyetem (2010-2012), Modellvezérelt alkalmazásfejlesztés eltérő mobil platformokra 
téma az Okostelefon középréteg, valós idejű elosztott adatfeldolgozás alprojektben, 
Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma FuturICT.hu (2012-2014). A négy 
projekt együtt jelentős időintervallumot ölel fel, mindegyik K+F projektben meghatározó 
szerepe volt a kutatócsoportunknak, és ennek megfelelően jelentős eredmények születtek a 
szakterület-specifikus modellezés, modellfeldolgozás területeken, melyek a VMTS 
keretrendszerben realizálódtak. Az eredmények különféle rendszertervezési és 
alkalmazásfejlesztési területeken kerülnek alkalmazásra, például a szakterületi modellezés 
és modellfeldolgozás egyes elemei a SensorHUB keretrendszer kidolgozásakor [Lengyel et 
al, 2015e]. 
Több partnercég használta fel és jelenleg is használja a közös projektjeinkben kifejlesztett 
modellezési és modellfeldolgozási eredményeket, például: T-Mobile, IBM, Quattrosoft, 
Nokia Research, Nokia Siemens Networks, Infoware és Nexon. 

 
Meggyőződésem, hogy a kidolgozott és a tézisfüzetben bemutatott módszerek és technikák 
hozzájárulnak olyan hatékony megoldások kialakításához, melyek kényelmes, széleskörűen 
felhasználható, ipari környezetben is alkalmazható módszereket biztosítanak a 
modellfeldolgozók verifikálásához és validálásához, valamint a szakterület-specifikus 
modellezési és modellfeldolgozási technikák alkalmazásához. Mindezt alátámasztja, hogy 
az eredmények zöme már alkalmazásra került különböző projektek keretein belül, valamint 
hozzájárulnak több tanszéki terület és irány tevékenységeihez.  
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