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Somogyi Ferenc Attila Szöveg alapú szakterületi modellezés

1. Bevezetés
A szakterületi modellezés célja, hogy egy adott szakterületet (pl. gyártósor, biztosítási
folyamat) a lehető legtömörebben és legpontosabban képezzen le [KT07]. Az olyan mód-
szertanok alkalmazása, mint a Model-Driven Engineering, növelheti a termelékenységet,
az adott szakterület megértését, valamint a fejlesztők és a szakértők közötti kommunikáci-
ót is elősegítheti. A modellek más célokra is felhasználhatók, például formális elemzésre,
követelmények feltárására vagy forráskód generálására.

A modellek struktúráját általában gráfként ábrázolják, mivel ez a forma megkönnyí-
ti a modell vizualizációját, ami egy igen elterjedt megközelítés a modellezés területén.
A szöveg alapú megközelítéseket a modellezésben a leggyakrabban csak kényszerek el-
lenőrzésére (egy olyan nyelv használatával, mint az Object Constraint Language) vagy
forráskód generálására használják. A modellek azonban szöveges formában is leírhatók,
aminek megvannak a maga előnyei és hátrányai.

A modellvezérelt módszertanok egyre inkább elterjednek az iparban is, bár a mo-
dellek folyamatos változásának kezelése vagy verziókezelésük hátráltatják további elter-
jedésüket. A verziókezelő rendszerek - forráskódon kívül - modell alapúak is lehetnek.
Megfelelő használatuk esetén nagymértékben javíthatják a hagyományos szoftverfejlesz-
tés hatékonyságát. Alkalmazásuk a modellvezérelt módszertanok esetén tovább növelheti
a hatékonyságot. A gráf alapú modellek összehasonlítása és összefésülése nagyban külön-
bözik a szöveg alapú forráskódétól, ezért a verziókezelés során más kezelést igényelnek.
A modellek szöveges formában történő verziókezelése egy olyan alternatívát kínál, ami a
maga kihívásaival, előnyeivel és hátrányaival jár.

A többszintű modellezés [AK01] egy olyan modellezési paradigma, amely a klasszikus
modellezési megközelítések, például az OMG négyszintű Meta-Object Facility-jének hi-
ányosságait hivatott orvosolni. A többszintű modellezés korlátlan számú példányosítási
szintet tesz lehetővé, szemben az OMG által előírt négy szinttel. A többszintű modellezés
egyik fő célja az ún. accidental complexity csökkentése, amely a megoldás azon részeire
vonatkozik, amelyek csak annak modellezett (többszintű) jellegének kifejezéséhez szüksé-
gesek, ahelyett, hogy az adott szakterületet írnák le. Jó példa erre az Item Description
tervezési minta [Coa92] alkalmazása több szint leírására objektumorientált nyelvekben.
A klasszikus modellezési megközelítésekhez képest a többszintű modellek gyakran kisebb
méretűek, tömörebbek és pontosabban írják le a szakterületet. Ezért számos szakterület
modellezése során jelentős előnyökkel járhat a többszintű modellezés alkalmazása.

A többszintű modellezés gyakori alapjául szolgálnak az ún. clabject és potency fo-
galmai. Ezeket azért vezették be, hogy kezeljék a több szinten átívelő (gyakran deep
instantiation-nek nevezett) példányosítás okozta kihívásokat. Az évek során a potency
fogalmának számos variánsa jelent meg, amelyek mindegyike kiegészítette, módosította
vagy javította az eredeti koncepciót. Bár a közelmúltban történtek előrelépések a több-
szintű modellezés fogalmainak egységesítése érdekében, a többszintű modellezés mögött
még mindig számos különböző konstrukció áll, amelyek többé-kevésbé kapcsolódnak egy-
máshoz. Egyes megközelítések például egyáltalán nem használják a potency-t, míg mások
annak egy vagy több változatát használják. Ezeket a sokféle megközelítéseket tipikusan
nehéz összehasonlítani vagy kiértékelni, mivel általában különböző elméleti alapokon vagy
gyakorlati tool-okon alapulnak.

A fent említett kihívások alapján a disszertációm két különböző problémára összpon-
tosít: i) a szöveg alapú modell összehasonlítás és összefésülés; illetve ii) a többszintű
konstrukciókkal egységes formában való tudományos kísérletezés problémájára.
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Somogyi Ferenc Attila Szöveg alapú szakterületi modellezés

2. Új tudományos eredmények
Ebben a fejezetben a disszertáció új eredményeit ismertetem, a főbb eredményekre össz-
pontosítva. Az eredményeket két fő csoportba - és ezáltal két tézisbe - sorolhatjuk, a
bevezetésben említett két fő téma alapján.

2.1. I. Tézis

Az első tézis modell összehasonlítással és összefésüléssel (model differencing and merging
- MDM) foglalkozik, amik a modellalapú verziókezelő rendszerek egyik fő komponensének
tekinthetők. A meglévő szakirodalom alapos áttekintése és vizsgálata mellett egy újszerű
szöveg alapú modell összehasonlító és összefésülő algoritmus kerül bemutatásra és elem-
zésre. A tézis három altézisből áll és a következő publikációk tartoznak hozzá: [J1, J2]
[C1, C2, C3, C4, C5, C7, C8, C9]

I.1. Altézis

Alapos áttekintést adtam a modell összehasonlítás és összefésülés területéről - a modell-
illesztésre összpontosítva - egy szigorú tudományos irányelveket követő Systematic Lite-
rature Review (SLR) elvégzésével. Amellett, hogy bemutattam e kutatási terület jelenlegi
állását, kimutattam, hogy a szöveg alapú megközelítések sokkal kevésbé elterjedtek, mint
a gráf alapúak. Azt is megmutattam, hogy ha egy algoritmus egyszerre fókuszál az általá-
nosságra és a pontosságra, az mindig konfigurációs költséggel jár.

1. ábra. Tanulmányok kiválasztási folyamatának illusztrációja.

Az SLR-t a szakirodalomban ismertetett szigorú, tudományos irányelvek alapján vé-
geztem. Explicit meghatároztam a felmérés hatókörét és céljait, a kutatási kérdéseket,
a bevonási és kizárási kritériumokat, valamint a keresési stratégiát. A manuális keresést
olyan ismert konferenciák és wokrshop-ok kiadványain végeztem, amelyek releváns ta-
nulmányokat tartalmaztak. Az automatikus keresés során az ACM Guide to Computing
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Literature és az IEEE Xplore adatbázisait használtam, mindkettőhöz speciális kereső-
szövegeket fogalmaztam meg. Az összesen 4693 tanulmányjelöltből (a duplikátumokkal
együtt) 119 elsődleges tanulmány és 6 másodlagos tanulmány került kiválasztásra a fo-
lyamat során (1. ábra). Más szóval ezek a tanulmányok voltak azok, amelyek a korábban
megfogalmazott kutatási kérdések szempontjából relevánsnak ítéltettek. Az eredmények
rávilágítanak a főbb nyitott kérdésekre ezen a kutatási területen, valamint háttérként és
motivációként szolgálnak az I. Tézis további altézisei számára.

Az I.1 Altézishez a következő publikációk tartoznak: [J1, J2] [C3]

I.2. Altézis

Kidolgoztam egy MDM algoritmust, ami amellett, hogy szöveg alapú, a pontosságra és
az általánosságra is egyszerre összpontosít. Más fogalmak mellett definíciókat adtam egy
MDM algoritmus pontosságára és általánosságára. Bizonyítottam az algoritmus minden
egyes fázisának helyességét és teljességét.

2.1. Definíció. Egy MDM algoritmus általánossága alatt azon G halmaz számosságát
értjük, ahol G minden olyan modellezési nyelvből áll, amellyel az algoritmus kompatibilis.
Egy modellezési nyelv akkor kompatibilis egy MDM algoritmussal, ha az algoritmus célja,
hogy az adott nyelven leírt bármely adott M1 és M2 bemeneti modellel működjön. G
lehet véges vagy végtelen halmaz.

2.2. Definíció. Adott M1 és M2 modellek esetén, (m1, m2) egy MDM algoritmus szerint
illeszkedő pár, ha az MDM algoritmus tetszőleges feltételek alapján m1-et és m2-t il-
leszkedőnek találja, valamint ahol m1 ∈ M1 és m2 ∈ M2. Az M1 és M2 modellek közötti
illeszkedő párok halmaza (MP ) az MDM-algoritmus által felfedezett összes illeszkedő
párból áll. Az egyetlen korlátozás, hogy ∀m1 ∈M1 : ∄(m1,mx) ∈MP ∧ (m1,my) ∈MP :
mx ̸= my.

2.3. Definíció. Adott M1 és M2 modellek esetén, egy MDM algoritmus szerint egy konf-
liktus valamilyen szintaktikai vagy szemantikai különbséget reprezentál (me1, me2) kö-
zött, ahol me1 ∈ M1 és me2 ∈ M2. Egy konfliktushalmaz M1 és M2 között tartalmaz
minden, az MDM algoritmus által felismert konfliktust.

2.4. Definíció. Egy MDM algoritmus illesztési pontossága tetszőleges M1 és M2 mo-
dellek között az az AM = [ |Mc|

|Mteljes|
, |Mi|
|Mteljes|

] vektor, ahol Mteljes az M1 és M2 közötti
minden illeszkedő párból álló halmaz, Mc az algoritmus által helyesen illesztett (true
positive) párok halmaza, Mi pedig a helytelenül illesztett (false positive) párok halmaza.

2.5. Definíció. Egy MDM algoritmus összehasonlítási pontossága tetszőleges M1 és
M2 modellek között az az AD = [ |Cc|

|Cfull|
, |Ci|
|Cfull|

] vektor, ahol Cteljes egy konfliktushalmaz,
amely minden M1 és M2 közötti konfliktusból áll, Cc az algoritmus által helyesen felis-
mert (true positive) konfliktusok halmaza, Ci pedig a helytelenül felismert (false positive)
konfliktusok halmaza.

2.6. Definíció. Adott AM illesztési pontosság és AD összehasonlítási pontosság esetén
egy MDM algoritmus akkor fókuszál a pontosságra, ha a fő célja AM0 és AD0 maxi-
malizálása, miközben minimalizálja az AM1 és AD1 értékeket ∀M1,M2 bemeneti modell
esetén, akár az általánosság, azaz a kompatibilis nyelvek (|G|) számának minimalizálása
árán is. AM0 és AD0 az első, míg AM1 és AD1 a vektorok második komponensére utal.
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Egy MDM algoritmus akkor fókuszál az általánosságra, ha a |G| maximalizálására
összpontosít, akár a pontosság rovására is.

2. ábra. A kidolgozott szöveg alapú MDM algoritmus főbb folyamatai.

Az MDM algoritmus célja, hogy a lehető legáltalánosabb legyen, ugyanakkor megőriz-
ze a pontosságot is. Mivel az algoritmus AST-alapú megoldást alkalmaz, ezért független a
modellek belső szerkezetétől, így az általánosság elérhető. Ahhoz azonban, hogy tetszőle-
ges modellező nyelvvel dolgozhasson és a lehető legpontosabb is legyen, az algoritmusnak
szüksége van arra, hogy a nyelv elemzője bizonyos műveleteket biztosítson. Ez lényegében
az algoritmus konfigurációs költségeként szolgál. Ezek a műveletek a következők:

1. A szöveg elemzése és az AST felépítése.
2. Az AST / modell szintaktikai és szemantikai ellenőrzése.
3. Annak eldöntése, hogy két részfa alkot-e párt.
4. Annak eldöntése, hogy egy konfliktus csak a szöveg formátumára vonatkozik-e, vagy

szemantikai jelentéssel is bír.
Ahogy az a 2. ábrán is látható, az algoritmus fő fázisai a következők: i) az AST-

illesztési fázis (ld. Algoritmus 1 és Algoritmus 2), ii) a konfliktusfelismerési fázis és iii)
az összefésülési fázis. A három fázist külön-külön mutattam be, és mindháromhoz algo-
ritmikus ábrázolást adtam. Érdemes megemlíteni az IS_MATCH művelet, amely a 3.
nyelvi elemző műveletet képviseli. Az IS_MATCH művelet működésére vonatkozóan
nincsenek megkötések (akár statikus azonosítókon keresztül, akár egy összetettebb algo-
ritmussal is működhet), a művelet komplexitása ismeretlen. Ezért ez a művelet egyfajta
külső algoritmusnak tekinthető, amely az algoritmusunk szempontjából fekete dobozként
működik.

2.7. Definíció. Az AST-illesztési fázis akkor helyes, ha ∀(M1,M2) bemeneti modellre
és így ∀(AST1, AST2) bemeneti AST-re igaz, hogy AM = [x, 0] : 0 ≤ x ≤ 1.

2.1. Tétel. Az algoritmus AST-illesztési fázisa helyes, feltételezve, hogy az IS_MATCH
művelet mindig helyesen határozza meg, hogy két modellelem illeszkedik-e vagy sem.

2.8. Definíció. Az AST-illesztési fázis akkor teljes, ha ∀(M1,M2) bemeneti modellre és
így ∀(AST1, AST2) bemeneti AST-re igaz, hogy AM = [1, y] : 0 ≤ y ≤ 1.
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Algoritmus 1: Az AST-illesztési fázis
Input: AST1, AST2

Output: MP, U1 ∪ U2

1 if ¬ (IS_MATCH(AST1, AST2)) then
2 return [∅, ∅];
3 C1 ← CHILDREN(AST1);
4 C2 ← CHILDREN(AST2);
5 Tried← ∅;
6 (MP, Tried)←MATCH_ASTS(C1, C2, T ried);
7 U1 ← AST1 \ FIRST (MP );
8 U2 ← AST2 \ SECOND(MP );
9 for ∀u1 ∈ U1 do

10 for ∀u2 ∈ U2 do
11 if (u1, u2) /∈ Tried then
12 (MP, Tried) ← (MATCH_ASTS({u1}, {u2}, Tried));

13 U1 ← AST1 \ FIRST (MP );
14 U2 ← AST2 \ SECOND(MP );

Algoritmus 2: The MATCH_ASTS operation
Input: C1, C2, T ried
Output: Pairs, Tried

1 Pairs← ∅;
2 TmpPair ← (∅, ∅);
3 for ∀i ∈ C1 do
4 for ∀j ∈ C2 do
5 if (i, j) /∈ Tried ∧ j /∈ SECOND(Pairs) then
6 Tried.ADD((i, j));
7 if IS_MATCH(i, j) then
8 Pairs.ADD((i, j));
9 Ci ← CHILDREN(i);

10 Cj ← CHILDREN(j);
11 (TmpPair, Tried)←MATCH_ASTS(Ci, Cj, T ried));
12 Pairs.ADD(TmpPair);

13 break;
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2.2. Tétel. Az algoritmus AST-illesztési fázisa teljes, feltételezve, hogy az IS_MATCH
művelet mindig helyesen határozza meg, hogy két modellelem illeszkedik-e vagy sem.

2.9. Definíció. A konfliktusfelismerési fázis akkor helyes, ha ∀(M1,M2) bemeneti mo-
dellre és így ∀(AST1, AST2) bemeneti AST-re igaz, hogy AD = [x, 0] : 0 ≤ x ≤ 1.

2.10. Definíció. A konfliktusfelismerési fázis akkor teljes, ha ∀(M1,M2) bemeneti mo-
dellre és így ∀(AST1, AST2) bemeneti AST-re igaz, hogy AD = [1, y] : 0 ≤ y ≤ 1.

2.3. Tétel. Az algoritmus konfliktusfelismerési fázisa helyes és teljes.

2.11. Definíció. Az összefésülési fázis akkor helyes, ha a kimenetén ASTM mindig jól
formázott.

2.4. Tétel. Az összefésülési fázis helyes, feltételezve, hogy a CHECK művelet mindig
helyes eredményt ad vissza.

Megjegyzés. A CHECK művelet felelős azért, hogy ellenőrizze, hogy egy AST szintak-
tikailag és szemantikailag is helyes. Részletekért ld. a disszertációt.

2.12. Definíció. Az összefésülési fázis akkor teljes, ha az összefésült modell minden
felismert konfliktusra tartalmaz megoldást.

2.5. Tétel. Az összefésülési fázis teljes, feltéve, hogy helyes.

Az I.2 Altézishez a következő publikációk tartoznak: [C1, C4, C8, C9]

I.3. Altézis

Tovább elemeztem az I.2. Altézisben bemutatott MDM algoritmust. Megállapítottam az al-
goritmus konfigurációs költségeit. Meghatároztam a három fázis algoritmikus lépésszámát
is. Megmutattam, hogy az AST illesztési fázis polinomiális időben, a konfliktusfelismerési
fázis lineáris időben, az összefésülési fázis automatikus alfázisa pedig polinomiális időben
számítható ki.

2.1. Állítás. Az algoritmus tetszőleges modellező nyelvre való alkalmazásához szükséges
elemző műveletek biztosítása minimális költséggel jár.

A költség a műveletek egy tetszőleges elemzőben való biztosításának elméleti és gya-
korlati költségeire utal. Az elméleti költség a művelet elméleti biztosításához szükséges
erőfeszítésre utal, míg a gyakorlati költség inkább gyakorlati megfontolásokra vonatkozik.
A disszertációban megvizsgáltam az elemzőműveletek biztosításának elméleti és gyakor-
lati költségét, hogy megmutassam, hogy egy tetszőleges modellező nyelv algoritmushoz
való igazításához szükséges költség minimális.

2.6. Tétel. Az algoritmus AST-illesztési fázisa polinomiális idő alatt kiszámítható, ami-
kor az algoritmus atomi lépése vagy i) egy IS_MATCH művelet végrehajtása, vagy ii)
egy részfa feletti iteráció.
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Tegyük fel, hogy a két AST-nk M,N ; először is válasszuk szét a részfákat diszjunkt
halmazokra aszerint, hogy van-e megfelelő párjuk a másik AST-ben (Mp, Np) vagy nincs
(Ms, Ns):

M = Mp ∪Ms,Mp ∩Ms = ∅; N = Np ∪Ns, Np ∩Ns = ∅; (1)

A lépésszám abban az esetben, ha az IS_MATCH egy atomi lépés, a következő:

O(|Ms| ∗ |N |+ |Mp| ∗ |Ns|+
⌈
|Mp| ∗ (|Mp|+ 1)

2

⌉
) (2)

Ha egy részfa feletti iteráció az atomi lépés és nem használjuk az azonos szintű heu-
risztikát, a lépésszám a következő:

O(|N | ∗ |M |) (3)

Ezután vizsgáljuk meg azt az esetet, amikor egy atomi lépés egy részfa feletti iteráció.
Ha az azonos szintű heurisztikát használjuk, akkor két esetet kell megvizsgálni: i) az
AST-illesztési fázis végén a nem illeszkedő részfák illesztése és ii) az azonos szintű részfák
illesztése. Először az első esetre koncentráljunk. Vezessük be az Mu és Nu halmazokat,
ahol ∀mu ∈ Mu : mu ∈ Mp ∧ ∃nu : (mu, nu) ∈ MP ∧ nu.LEV EL ̸= mu.LEV EL és ahol
MP az illeszkedő párok halmazát jelöli. A másik halmaz (Nu) hasonlóan definiált. Más
szóval Mu és Nu olyan részfákból áll, amelyek párja más-más szinten van. Legyen továbbá
U1 = Ms ∪Mu, U2 = Ns ∪ Nu a két AST-ben lévő (az algoritmus halmazműveletei által
előállított) nem illeszkedő fák halmaza. A nem illeszkedő fák lineáris idő alatt gyűjthetők
össze (|AST1| + |AST2|), mivel AST1 és AST2 lineáris idő alatt járható be pl. DFS
segítségével. Így a lépésszám ebben az esetben a következő:

O(|U1| ∗ |U2|+ |AST1|+ |AST2|) (4)

A második esetben (azonos szinten lévő részfák illesztése) a lépésszámot úgy tudjuk
meghatározni, hogy minden M és N szintet megvizsgálunk. A legrosszabb esetben az i
szint illesztésének időbonyolultsága a következő:

O(|Ms| ∗ |N |+ |Mp| ∗ |Ns|+
⌈
|Mp| ∗ (|Mp|+ 1)

2

⌉
+ |U1| ∗ |U2|) (5)

Legyen DTC a "Different Text Conflict"-ok, NTC a "New Tree Conflict"-ok, MC
az algoritmus által felismert "Move Conflict"-ok halmaza. Legyen továbbá Auto az auto-
matikusan feloldható konfliktusok halmaza, és legyen V (DTC) a csúcsok (csomópontok)
teljes száma ∀(t1, t2) ∈ DTC-ben. E fogalmak további részleteit ld. a disszertációban.

2.7. Tétel. Az algoritmus konfliktusfelismerési fázisa lineáris idő alatt kiszámítható.

O(|Unmatched|+ |Matched|+ V (DTC) + |AST1|+ |AST2|) (6)

2.8. Tétel. Az algoritmus összefésülési fázisának automatikus alfázisa polinomiális idő
alatt kiszámítható.

O(|NTC ∪DTC ∪MC| ∗ |Auto|) (7)

Az I.3 Altézishez a következő publikációk tartoznak: [C2, C5, C7]
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2.2. II. Tézis

A második tézis azzal foglalkozik, hogy a különböző alapokra épülő többszintű model-
lezési konstrukciókat hogyan lehet egységesen leírni, valamint kísérletezni velük. Egy új
formalizmust és formális nyelvet mutatok be, amely lehetővé teszi a többszintű modellezés
területén kutatási ötletekkel való kísérletezést. Négy többszintű konstrukciót specifikálok
a kidolgozott formalizmus és nyelv segítségével. Végül az elméleti eredmények gyakor-
lati alkalmazását is bemutatom. A II. Tézis három altézisből áll és a hozzá kapcsolódó
publikációk a következők: [J3] [C6, C10, C11]1.

II.1. Altézis

Formalizmust adtam a többszintű konstrukciók szerkezetének és szemantikájának leírá-
sára. A formalizmus képes a különböző elméleti alapokra épülő többszintű konstrukciók
egységes leírására. A formalizmus alkalmazhatóságát négy, a szakirodalomból származó
többszintű konstrukció szerkezetének és szemantikájának specifikálásával mutattam meg.
Ezen konstrukciók pontos szemantikáját követelménylisták formájában fogalmaztam meg.

A kidolgozott formalizmus az Abstract State Machine (ASM) koncepcióján alapszik
[BS03]. Az alapvető ASM-ek olyan átmeneti szabályok véges halmazai, amik absztrakt
állapotok között lépkednek az alábbi formában:

if Condition then Updates (8)

A Condition (más néven guard), amely alatt egy szabályt alkalmaznak, egy tetszőleges,
szabad változók nélküli predikátum logikai formula, amelynek értelmezése true vagy false
értékű lehet.

Megjegyzés. Az átmeneti szabályokat később nem használom a többszintű konstrukci-
ók leírására képes formalizmus meghatározásakor. Ehelyett a formalizmus az ASM egy
(később definiált) állapotára és annak érvényességére összpontosít. Ezért az átmeneti sza-
bályokat itt csak azért vezetem be, hogy az ASM formalizmus leírása teljes legyen.

2.13. Definíció. Egy M Abstract State Machine egy
∑

szignatúrából, a
∑

kezdeti ál-
lapotainak halmazából, a szabálydeklarációk halmazából és egy megkülönböztetett, nulla
aritású szabálynévből áll, amelyet a gép főszabálynevének hívunk.

Egy adott M ASM esetében a legfontosabb különbség a statikus függvények - ame-
lyek soha nem változnak az M egyetlen futása során sem, így az adott argumentumok
értékei nem függnek az M állapotától - és a dinamikus függvények között van, amelyek
az M vagy a környezet által végzett frissítések következtében változhatnak, így az adott
argumentumok értékei függhetnek az M állapotától. A dinamikus függvények négy alosz-
tályra oszthatók. Számunkra a legfontosabbak a származtatott függvények, amelyek még
ha dinamikusak is, nem frissíthetők sem M , sem a környezet által, de mindkettő által ol-
vashatók, és olyan értékeket adnak vissza, amelyeket egy rögzített séma határoz meg más
függvények szempontjából. A származtatott függvények tehát egyfajta segédfüggvények,
amelyek egy olyan specifikációval vagy számítási mechanizmussal rendelkeznek, amelyet
a főgéptől elkülönítve adunk meg; úgy gondolhatunk egy származtatott függvényre, mint
egy globális metódusra, amelynek csak olvasható változói vannak.

1A tézisben foglalt eredmények a [J3] és [C11] hivatkozásokban a szerző saját eredményeit képezik.
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Egy többszintű konstrukció struktúrája a mögöttes modellezési struktúrából (pl. cso-
mópontok, élek, mezők) és magából a konstrukcióból (pl. classic potency, leap potency)
áll. A többszintű konstrukciókat általában egy meghatározott modellezési struktúra, pél-
dául az OCA [AK02] felett értelmezik, ezért döntöttem a mögöttes struktúra kiemelése
mellett. Definiáltam a A állapotú |A| szuperuniverzumot, illetve egy többszintű mo-
dellezési konstrukció szerkezetét, amelyet címkézett irányított gráfként ábrázolok. Egy
Abstract State Machine (ASM) operál a gráfon, mint annak adatstruktúrája.

2.14. Definíció. A A állapot |A| szuperuniverzuma a következő univerzumokból áll:
• Ubool, ami a true és false logikai konstansokból áll.
• Unumber, ami a természetes számokból ({N}) és a végtelent reprezentáló ∞ szimbó-

lumból áll
• Ustring, ami véges hosszúságú karaktersorozatokból áll
• UID, ami az érvényes azonosítókból áll
• Ubase = Ubool ∪ Unumber ∪ Ustring ∪ UID, ami csak segéduniverzumként van definiálva

2.15. Definíció. A címkézett irányított gráf csomópontjai részben strukturális enti-
tásokból állnak, melyek egyedi azonosítóval és egy strukturális metatípussal rendel-
keznek, ami a modell többszintű jellegét fejezi ki. Egy strukturális entitás tartalmaz-
hat strukturális attribútumokat, amelyeknek szintén van azonosítója és strukturális
metatípusa, amellett, hogy értéket is tartalmazhatnak. A komplex strukturális att-
ribútumok más strukturális attribútumokat is tartalmazhatnak. A gráf csomópontjai
strukturális attribútumokból is állnak. Mind a strukturális entitások, mind a strukturális
attribútumok képesek annotációk és annotáció definíciók tárolására.

A formalizmus különálló fogalmainak (entitások és attribútumok, annotáció definíciók
és annotációk) három különböző címke struktúrája van. A következő felsorolás ezek közül
az egyiket határozza meg, nevezetesen a strukturális entitások és strukturális attribútu-
mok által használt címke struktúrát, amelyet EAttN -el jelölünk:

• EAttID: az elem globálisan egyedi azonosítója
az érték az UID halmazból származik

• EAttName: az elem lokálisan egyedi azonosítója
az érték az UID halmazból származik

• EAttMeta: az elem strukturális meta eleme
az érték az UID halmazból származik

• EAttAttributes: az elem strukturális attribútumainak listája
az értékek az UID halmazból származnak

• EAttAnnotations: az elemhez hozzárendelt annotációk listája
az értékek az UID halmazból származnak

• EAttAnnDefs: az elemhez hozzárendelt annotáció definíciók listája
az értékek az UID halmazból származnak

• EAttType: az elem specifikált típusa
az érték az UID halmazból származik

• EAttV alue: az elem értéke
az érték az Ubase halmazból származik

• EAttIsArray: az elem típusa tömbként viselkedik-e
az érték az Ubool halmazból származik

• EAttIsEntity: az elem strukturális entitás (vagy attribútum)-e
az érték az Ubool halmazból származik
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• EAttIsDomain: az elem része-e egy domain modellnek
az érték az Ubool halmazból származik

Egy többszintű konstrukció szemantikája az ASM-ben származtatott függvények létre-
hozásával írható le. Meghatároztam a formalizmus (a modell) érvényességének szükséges
és elégséges feltételeit is.

Megadtam egy sor előre definiált közös és származtatott függvényt (ΦX), amelyek a
formalizmus alapvető szabályait írják le. Konstrukcióspecifikus szabályokat új ΨX szár-
maztatott függvények hozzáadásával lehet definiálni.

2.16. Definíció. Az ASM A állapota érvénytelen, ha a ΦX származtatott függvények
bármelyike A bármely érvényes bemenetére false-t ad vissza. Ha minden ΦX függvény
true-t ad vissza, az szükséges, de nem elégséges feltétele annak, hogy A érvényes legyen.

2.17. Definíció. Az ASM A állapota akkor és csak akkor érvényes, ha a ΦX és ΨX

származtatott függvények mindegyike true-t ad vissza a A összes érvényes bemenetére.

Az alábbiakban néhány példa található az előre definiált segéd- és ΦX függvényekre. A
következő segédfüggvények döntik el, hogy egy elem (EAtt) egy másik elem közvetlen vagy
közvetett (tranzitív) példánya-e (az EAttByID egy EAtt elemet ad vissza ID alapján):

IsInstance(e : EAtt,m : EAtt) : Ubool =def e.EAttMeta = m.EAttID (9)

IsTransitiveInstance(e : EAtt,m : EAtt) : Ubool =def m ̸= undef∧
(IsInstance(e,m) ∨ IsTransitiveInstance(EAttByID(e.EAttMeta),m)) (10)

Mivel az önhivatkozó meta referenciák általában nem megengedettek a modellezésben,
ezért letiltjuk őket:

ΨSelfMeta(e : EAtt) =def e.EAttMeta ̸= e.EAttID (11)

Annotációkat csak olyan entitásokhoz vagy attribútumokhoz lehet hozzárendelni, ame-
lyeknél EAttIsDomain = true teljesül:

ΦDomainA(e : EAtt) =def ¬e.EAttIsDomain =⇒ e.EAttAnnotations = ∅ (12)

Bizonyos címkéknek nem lehet undef értéke, de mivel a |A| minden univerzuma defi-
níció szerint tartalmazza undef -et is, ezeket a címkéket korlátozni kell:

ΦUndefEA(e : EAtt) =def e.EAttID ̸= undef ∧ e.EAttName ̸= undef∧
e.EAttIsEntity ̸= undef ∧ e.EAttIsDomain ̸= undef (13)

ΦUndefAD(ad : AnnDef) =def ad.AnnDefID ̸= undef∧
ad.AnnDefIsMutable ̸= undef ∧ ad.AnnDefIsOptional ̸= undef (14)

ΦUndefA(a : Ann) =def a.AnnID ̸= undef ∧ a.AnnDefinition ̸= undef

∧ a.AnnTarget ̸= undef (15)

A formalizmussal a tudományos kísérleteknek tekintett domain modellek is definiál-
hatók. A korábban definiált ΦX és ΨX függvények kiértékelése a domain modelleken
történik, a többszintű konstrukciók szemantikája így érvényesül.
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2.18. Definíció. Egy domain modell i) olyan strukturális entitásokból és attribútu-
mokból (EAtt), ahol EAttDomain = true teljesül, valamint ii) annotációkból (Ann) áll. A
ΨX függvények csak a domain modelleken kerülnek kiértékelésre. A domain modelleket a
megközelítésünkben tudományos kísérleteknek tekintjük.

A többszintű modellezés egyik legkorábbi megközelítésében jelenlévő és azóta számos
módszer által használt, a classic potency-re vonatkozó, általam megfogalmazott követel-
mények közül néhányat az alábbiakban láthatunk. A classic potency és a másik három
konstrukció pontos követelményei megtalálhatók a disszertációban.

CP1 „As its name implies, the level of a model element is an integer representing the
model level in which the element resides." [AK01] Vagyis egy modellelemhez tartozó
szint egy egész szám, ami leírja, hogy a modellelem melyik szinten található. Ezért
minden modellelemhez (csomópont, él, mező) egy n szintet kell rendelni, amely azt
jelenti, hogy az adott modellelem az n. szinten van.

CP2 Minden modellelem szintjének nagyobbnak vagy egyenlőnek kell lennie 0-nál.
CP3 Minden mező szintjének meg kell egyeznie az azt tartalmazó csomópont szintjével.
CP4 A szinteket a példányosítási kapcsolat választja el egymástól. Egy modellelem pél-

dánya pontosan eggyel alacsonyabb szinten van, mint a modellelem.
CP5 A keresztszintű hivatkozás egy olyan él, amely két, különböző szinten lévő csomó-

pontot köt össze. Keresztszintű hivatkozások nem megengedettek. Szigorúan véve
ez a követelmény a "szigorú meta-modellezési" keretrendszerekre vonatkozik, mint
például az OCA [AK02].

CP6 „The potency of a model element is an integer that defines the depth to which a
model element can be instantiated." [AK01] Vagyis egy modellelem potencyje egy
egész szám ami megadja azt a mélységet, amíg a modellelemet példányosítani lehet.
Ezért minden modellelemhez potency-t kell rendelni.

CP7 „. . . potency of a model element cannot be greater than its level . . . "[AK01] Vagyis
egy modellelem potencyjének nagyobbnak vagy egyenlőnek kell lennie a modellelem
szintjénél.

CP8 Egy modellelem potency-jének nagyobbnak vagy egyenlőnek kell lennie 0-nál.
CP9 „The act of instantiating a model element obviously reduces its potency by one."

[AK01] Vagyis a példányosítás folyamata csökkenti a példány potency-jét eggyel,
a meta elemhez képest. Így egy modellelem példányának potency értéke pontosan
eggyel kisebb, mint a modellelemé.

...

A követelmények alapján, a formalizmussal definiáltam a classic potency struktúráját
és szemantikáját. A classic potency szemantikáját ΨX függvények segítségével adtam
meg. Egy egyszerűsített EAttN jelölést használva (EAtt{EAttID, EAttName, EAttMeta,
EAttAttributes, EAttAnnDefs}), néhány példa a strukturális specifikációból alább látható:

• EAtt{ModelElement, ModelElement, undef, ∅, {Level, Potency}}
• EAtt{Node, Node, ModelElement, {NodeFields, NodeIsAbstract},

{Level,Potency}}
• EAtt{Field, Field, ModelElement, {FieldType, FieldValue},

{Level, Potency, Nature}}
• EAtt{Edge, Edge, ModelElement, {EdgeSource, EdgeTarget, EdgeSourceMin,

EdgeSourceMax, EdgeTargetMin, EdgeTargetMax}, {Level, Potency}}
...
A II.1 Altézishez a következő publikációk tartoznak: [J3] [C6, C10]
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II.2. Altézis

A II.1. Altézisben bemutatott formalizmus fölé egy formális nyelvet fejlesztettem ki. A
nyelv egy egyszerű módot biztosít arra, hogy a formalizmus segítségével többszintű konst-
rukciókat adjunk meg. A nyelv alkalmazhatóságát a classic potency struktúrájának és
szemantikájának, valamint egy domain modellnek a megadásával demonstráltam.

A Multi-Level Specification Language (MLSL) EBNF jelölést használó CF nyelvtanok
segítségével került bemutatásra. A nyelv négy alnyelvből áll, amelyek mindegyike a konst-
rukció specifikáció és a kísérletezés egy-egy részéért felelős. Bemutatásra kerül egy közös
nyelvtan is, amely újrafelhasználható fogalmakat tartalmaz. Ezért az MLSL-t a következő
CF nyelvtanokkal specifikáltam: i) közös nyelvtani szabályok, ii) struktúra definíció, iii)
annotációs definíció, iv) szemantikai definíció és v) domain modell definíció. Példaként a
szemantikai definíció alnyelvet a következőképpen definiálom.

⟨validation_rule⟩ |= ⟨if_statement⟩ | ⟨simple_statement⟩
⟨if_statement⟩ |= ”if” ”(” ⟨expression⟩ ”)” ”{” ⟨statement⟩ ”}

[⟨else_statement⟩]
⟨else_statement⟩ |= ”else” ⟨if_statement⟩ | ”{” ⟨statement⟩ ”}”

⟨simple_statement⟩ |= ⟨expression⟩ [⟨where_clause⟩] ”; ”
⟨where_clause⟩ |= ”where” (⟨expression⟩ | ⟨identifier⟩ ”in” ⟨identifier⟩)

{”and” (⟨expression⟩ | ⟨identifier⟩ ”in” ⟨identifier⟩)}
⟨expression⟩ |= ⟨simple_expression⟩ |

”!” ⟨expression⟩ |
⟨aggregate⟩ |
⟨expression⟩ ⟨arithmetic_op⟩ ⟨expression⟩ |
...

⟨simple_expression⟩ |= ⟨qualifier⟩ | ⟨integer⟩ | ”true” | ”false” | ”null”
⟨aggregate⟩ |= (”count” | ”min” | ”max” | ”avg” | ”sum”)

”(” ⟨qualifier⟩ ”)”
⟨closure⟩ |= ”closure” ”(” ⟨qualifier⟩ ”)” ”{” ⟨statement⟩ ”}”

⟨quantifier⟩ |= (”forall” | ”exists) ⟨identifier⟩ ”as” ⟨identifier⟩ ” : ”

⟨expression⟩ [⟨where_clause⟩]

Minden alnyelvet elemeztem, és a formalizmushoz viszonyított kifejezőerejéről értekez-
tem. Megállapítottam, hogy az MLS alkalmazható a gyakorlatban. Ezt a classic potency
szerkezetének és szemantikájának specifikációjával, valamint egy domain modell leírásával
támasztottam alá. A classic potency strukturális definíciója, valamint néhány, a szeman-
tikát meghatározó érvényességi szabály alább látható.
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ModelElement : undef {}

Node : ModelElement {
f i e l d s : F i e ld [ ] ;
i sAbs t r a c t : bool ;

}

F i e ld : undef {
value : base ;
type : base ;

}

Edge : ModelElement {
source : Node ;
t a r g e t : Node ;
sourceMin : number ;
sourceMax : number ;
targetMin : number ;
targetMax : number ;

}

Inhe r i t anc e : Edge { }

Edge . sourceMax >= Edge . sourceMin ;
Edge . targetMax >= Edge . targetMin ;

f o rA l l inh as Inhe r i t anc e :
f o rA l l f 2 as F i e ld :
e x i s t s f 1 as F i e ld :
f 2 . name = f1 . name and
f2 . type = f1 . type and
f2 . va lue = f1 . va lue

where f 1 in inh . source . f i e l d s and
f2 . potency > 0 and
f2 in inh . t a r g e t . f i e l d s ;

A II.2 Altézishez a következő publikációk tartoznak: [J3] [C6]

II.3. Altézis

Létrehoztam a Multi-Level Modeling Playground-ot (MLMP), egy moduláris, tudományos
keretrendszert, aminek célja a többszintű modellezés területén való kísérletezés elősegítése.
Az MLMP a II.1. Altézisben bemutatott formalizmusra épül és a II.2. Altézisben bemuta-
tott nyelvet használja. Az MLMP-t a gyakorlatban is kiértékeltem, összehasonlítva olyan
alternatív megoldásokkal, amelyek egy tudományos "játszótér" alapjául szolgálhatnak.

A tudományos és mérnöki kutatásban mindig is alapvető követelmény volt, hogy csak
olyan mérésekre és kísérletekre támaszkodjanak, amelyek megismételhetőek és a kutató-
közösség számára megismerhetőek. Ezért mindig is hangsúlyos volt az érdeklődés az olyan
szemléltető környezetek iránt, ahol a kutatók "lekódolják" elképzeléseiket, mások pedig
reprodukálhatják a méréseket, így ellenőrizve az eredményeket.

3. ábra. Az MLMP moduláris architektúrája.
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Architekturális szempontból nézve az MLMP moduláris: modulokból és domain mo-
dellekből áll, ahogy a 3. ábra mutatja. Ez egy olyan újszerű - bár nagyon gyakorlat-
orientált - tulajdonság, amely a formalizmusban nincs jelen. A modulok konstrukció
definíciókat tartalmaznak, míg a domain modellek domain modell-definíciókat tartalmaz-
nak, és egy vagy több modulra épülnek. A modul definiálás három komponensből áll, a
köztük lévő függőségeket nyilakkal jelölve. Ezzel szemben a domain modell definiálás csak
egy komponensből áll. A modulok és a domain modellek között a következő függőségek
megengedettek:

• Egy modul opcionálisan függhet egy vagy több másik modultól. A modulok a függő
modul(ok) minden definiált fogalmát használhatják.

• Egy domain modellnek kötelező (közvetlenül vagy más domain modelleken keresztül,
közvetve) egy vagy több modultól függenie. A domain modellek a modul(ok)ban
definiált minden fogalmat használhatnak, és a modulban definiált jólformáltsági
szabályok alapján kerülnek validálásra.

• Egy domain modell opcionálisan függhet egy vagy több másik domain modelltől.
Egy domain modell a függő domain modell(ek) minden fogalmát (modellelemét)
használhatják.

Az MLMP a Dynamic Multi-Layer Algebra-ra2 épül; az MLMP fogalmai a DMLA
fogalmaira képződnek le. A DMLA a validáló jellege miatt ideális alap egy ilyen játszótér
számára. A disszertációban specifikált négy konstrukción kívül számos más konstrukciót
is specifikáltunk a gyakorlatban3.

Az MLMP-ben a modulok és domain modellek definiálása az MLSL segítségével törté-
nik, amelynek felépítése szinte teljesen azonos a II.2. Altézisben bemutatottakkal. Ezen-
kívül a modularizációval kapcsolatos fogalmakat is bevezettem az MLSL-be, hogy meg-
feleljen az MLMP moduláris jellegének. Érdemes megjegyezni, hogy az MLSL nem függ
a DMLA belső szerkezetétől, azonban az MLSL specifikációkból generált modellelemek
teljes értékű DMLA entitások, amelyeket kézzel is fel lehetett volna építeni. Ebben a te-
kintetben az MLSL a DMLA szintaktikai édesítőszerének tekinthető. Természetesen ez az
MLSL-nek csak egy gyakorlati alkalmazása, a fordító által a DMLA entitások generálására
vonatkozó tervezési döntés teljesen önkényes.

Az MLMP-t a gyakorlatban is kiértékeltem, összehasonlítva más megoldásokkal, ame-
lyekkel tudományos játszóteret lehetne létrehozni: i) egy kétszintű meta-modellezési ke-
retrendszerrel (EMF) és ii) egy többszintű modellezési eszközzel (Melanee). Az MLSL-t
összehasonlítottam az OCL-lel és annak egyéb változataival is. Az értékelés eredményei
alapján kimutattam, hogy az MLMP jobban eléri a céljait, mint ahogyan arra az alter-
natívák képesek lennének.

A II.3 Altézishez a következő publikációk tartoznak: [J3] [C6, C11]

Egyéb publikációk

Egyéb említésre méltó, a tézisekhez nem kapcsolódó publikációk a következők: [O1, O2,
O3, O4, O5, O6, O7]

2https://www.aut.bme.hu/Pages/Research/VMTS/DMLA
3https://github.com/bmeaut/MLMP
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