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1. A kutatás előzményei

Modell-alapú rendszertervezés A szoftverrendszerek növekvő komplexitásának kezelésére
különböző fejlesztési módszertanokat használnak, mint például a modell-alapú rendszertervezést

(model-driven engineering, MDE) [BG05; WHR14], amely magas szintű modellek tervezése és
analízise segítségével teszi lehetővé a rendszer különböző tulajdonságainak vizsgálatát akár több-
féle absztrakciós szinten is. A modellezés megfelelő alkalmazása érthetőbbé teszi a rendszert,
ezáltal gyorsítja a fejlesztést és például a hibák számának csökkentésével [HWR14] javítja a mi-
nőséget. Ezek a tulajdonságok különösen előnyösek kritikus rendszerek fejlesztésekor, ahol rend-
szerhibák emberi életet vagy egészséget veszélyeztethetnek, esetleg számottevő anyagi károkat
okozhatnak [Bro+14].

A minőség és a produktivitás párhuzamos javulása nagyrészt a rendszermodellek korai ellen-
őrzésének, valamint a különböző tervezési modellek és dokumentumok, illetve forráskód auto-
matikus generálásának köszönhető. A modellek ellenőrzése már azelőtt lehetővé teszi a tervezési
hibák kimutatását, mielőtt a hagyományos tesztelési technikákat alkalmazni lehetne. Az auto-
matikus forráskódgenerálás pedig mind a tervezési, mind az ellenőrzési időt csökkenti. Ráadásul
a magas szintű modellek lehetővé teszik tesztesetek, kon�gurációs fájlok és dokumentáció auto-
matikus előállítását is.

Többféle szakterületen építenek a modellezésre, mint elsődleges tervezési eszközre [Béz05],
különféle modellezési nyelvek felhasználásával. Ezen nyelvek alkalmasak szoftver- és hard-
verarchitektúrák leírására (pl. UML [Obj11c], SysML [Obj10] vagy AADL [SAE09]), a kom-
ponensek külső vagy belső viselkedések speci�kációjára (pl. UML állapottérképek [Obj11c],
BMPN [Obj11a] vagy BPEL [OAS07]), komponensek megbízhatóságának és teljesítményének
vizsgálatára (pl. MARTE [Obj11b]) vagy formális ellenőrzésekre, mint elosztott rendszerek mo-
dellezésénél a Petri hálókat [Mur89] vagy a modellellenőrzés során használt Kripke struktúrá-
kat [Cla08]. Mindezeken felül, gyakran használnak iparág-speci�kus platformleíró nyelveket,
mint amilyen az AUTOSAR [AUT12] az autóiparban vagy az ARINC-653 [Pri08] a repülőipar-
ban.

Modell-lekérdezések és -transzformációk A modell-lekérdezések sokféle modellezési fel-
adat, beleértve jólformáltsági kényszerek ellenőrzésének vagy modellmetrikák kiszámításának a
részproblémáját alkotják [Aut+16; Bar+15]. Ezen lekérdezések eredményei azok a modellelemek,
amelyekre teljesül a lekérdezés által megfogalmazott tulajdonság, amely megkövetelheti több ele-
mi tulajdonság együttes teljesülését. Ezenfelül a modell-lekérdezések használata megkönnyítheti
a magas szintű nézeti modellek származtatását.

A modelltranszformációk (MT) célja különböző modellek automatikus létrehozása vagy mó-
dosítása egy vagy több létező modell alapján, támogatva akár többféle modellezési nyelv együttes
alkalmazását. A modelltranszformációk kimenetei lehetnek tesztesetek, tesztadatok, dokumen-
táció vagy tetszőleges egyéb modell [Bon+99; Rus08]. Ráadásul formális modellek generálásával
lehetséges a mérnöki modellek formális ellenőrzése anélkül, hogy a modellezőnek értenie kellene
az elméleti, matematikai részleteket, lehetővé téve az ismert, magas szintű modellek használatát
a rendszerek de�niálására [Bon+99].

A modelltranszformációk egy speciális fajtájának tekinthetőek a kódgenerátorok, amelyek
kimenetei szövegfájlok, mint például forráskód vagy kon�gurációs leíró, vagy a tartalmat leíró
absztrakt szintaxisfák. A modellező eszközök többféle kódgenerátort használnak, mint például az
Acceleo [Acc], az Epsilon Generation Language (EGL) [Epsilon; Ros+08] vagy az Xtend [Xtend]
eszközöket. A kódgenerátorokat gyakran tartják az MDE egyik fontos, gyors fejlesztést támogató
technikájának [HWR14].
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Az transzformációk felhasználásához kritikus, hogy a felhasznált modell-lekérdezések és -
transzformációk helyességéről meggyőződhessünk, ugyanis a transzformáció azonosítatlan hi-
bái az elvégzett ellenőrzéseket érvényteleníthetik, vagy belekerülhetve a fejlesztett alkalmazásba
működés közben okozhatnak problémákat. Ugyanakkor a lekérdezések és transzformációk bo-
nyolultságának növekedésével egyre bonyolultabb biztosítani azok helyességét.

1.1. Modell-lekérdezések és -transzformációk ellenőrzése

A modelltranszformációk leírására a hagyományos szoftverrendszerekhez speci�kációjához ha-
sonló, ún. modelltranszformációs programok használhatóak. Az elemi transzformációs lépések
megfogalmazásához gyakran használnak deklaratív, adatvezérelt szabályokat, míg imperatív ve-
zérlési szerkezetek segítségével lehet ezen elemi lépéseket komplex transzformációkká összefűz-
ni, melynek be- és kimeneti modelljei bonyolult adatszerkezetekkel írhatóak le. Komplex, ipari
környezetben, ahol a hibakeresés és a validáció kulcsfontosságú, szükséges a transzformációs
programok ellenőrzéséhez [Bau+06; Küs06] a hagyományos szoftvertervezésnél használt mód-
szereket kiterjeszteni.

A transzformációk ellenőrzésére sokféle algoritmus és módszer érhető el. Követve egy átte-
kintő cikk [AW13] besorolását, ezek tesztesetek és orákulumok generálásától, tételbizonyításon
és modellellenőrzésen keresztül gráfelméleten alapuló bizonyításokig terjedhetnek.

• Modelltranszformációk tesztelésekor a fő kihívások a bonyolult, de strukturált bemeneti és
kimeneti modellek létrehozása [Bau+10] a modellező rendszer számára megfelelő formá-
tumban, valamint a transzformációs nyelvek és módszerek széles köre. Gyakori módszer
ekvivalencia-partíciók alkalmazása a programok bemeneteinek megfelelő fedést biztosí-
tó modellek generálására [Stu+07; WKC08], de alternatív, például mutáció alapú [FSB04]
módszerek is elérhetőek. Tesztorákulumok előállítására [MBL08] is többféle módszer érhe-
tő el: ismerten helyes referencia-transzformáció biztosítása és az eredmények összevetése;
célmodellek kézi előállítása; vagy a célmodellek kényszer alapú megadása, például OCL
kényszerek [Bau+06] vagy gráfminták [OW09] segítségével.

• A tételbizonyító alapú megközelítéseknek is sok fajtája érhető el. Az egyik csoportjuk köz-

vetlenül a transzformációs szabályokat vizsgálja, vagy a szabályok ekvivalensének előál-
lításával tételbizonyító eszközök számára [Cal+11] vagy a szabályokból invariánsok ki-
nyerésével [Cab+10; ALL09]. Más, közvetett módszerek a célmodellek tulajdonságainak
ellenőrzésére hagyatkoznak, például jólformáltsági kényszerek [ER10] vagy szemantikus
megfelelőség vizsgálatával [Bar+08]. Egyéb megközelítések, beleértve a NASA által hasz-
nált Amphion eszközt [Van+98] vagy az AutoBayes kódgenerátort [Sch+03], a modellek
ellenőrzését megkönnyítő bizonyítékot nyújtanak. Általában a közvetett módszerek egy-
szerűbbek, mert csak a transzformáció kimenetével foglalkoznak, a transzformáció helyes-
ségével azonban nem, ezért a transzformáció újrafuttatása után az ellenőrzést újra végre
kell hajtani.

• Modellellenőrzés segítségével a transzformációk a transzformációk dinamikus tulajdonsá-
gait lehet vizsgálni. A felhasznált módszerek közé tartozik az állapottér kimerítő bejárá-
sa [LBA10; Var04], a biszimuláció [KN07] vagy színezett Petri hálók analízise [Wim+09].
A módszerek fő előnye, hogy hiba esetén egy ellenpéldát is előállítanak, amelyek egy vég-
rehajtási napló segítségével megmutatják a hiba bekövetkezésének a lépéseit; ugyanak-
kor gyakran az állapottér robbanása korlátozza az alkalmazhatóságukat. A gráfok vál-
tozásai (modellelemek létrejötte vagy törlődése) végtelen állapotteret is eredményezhet-
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nek, amelynek kezeléséhez a modell felett valamilyen alkalmas absztrakcióra van szük-
ség [BCK08; RD06].

• Mivel a modellek gyakran gráfként vannak kifejezve, a transzformációk, különösen a gráft-
ranszformációk ellenőrzése gráfelméleti bizonyításokon is alapulhat. Ilyen módszerrel
többféle tulajdonság vizsgálata megtörtént, mint a terminálás [BKZ14; Var+06] vagy a
kon�uencia [Küs06; TG15]. Ezeken felül, mivel a gráftranszformációk segítségével két-
irányú transzformációkat is lehet de�niálni, a megfordíthatóság ellenőrzése [Her+11] is
fontos.

Összevetve a különböző módszereket, jellemző, hogy a használatuk közepesen vagy akár
nagy bonyolult lehet [AW13]: a módszereket leíró cikkek inkább a fő algoritmusokra, mintsem az
automatizációra vagy az integrációra fókuszálnak. Ezenfelül gyakran az ellenőrzés bonyolultsága
számításigényessé teszi az elvégzését.

A módszerek kiegészítésére hasznosak lennének egyszerűbb, „könnyűsúlyú” ellenőrzési tech-
nikák, mint például statikus típusellenőrzés vagy (minta-alapú) statikus ellenőrző eszközök (mint
a Java programok fejlesztésénél használt FindBugs [Fin] vagy PMD [PMD14] eszközök) használa-
ta. Ugyanakkor, modelltranszformációk ellenőrzéséhez kevesebb ilyen eszköz érhető el, például
teljes egészében hiányoznak az [AW13] áttekintéséből, noha a gyakorlati hasznuk jól látható más
szoftvertervezési feladatok során.

1.2. Hibakeresés modell-lekérdezésekben és -transzformációkban

Hagyományos szoftverfejlesztési feladatoknál, amennyiben egy (állandósult) szoftverhibát ész-
lelnek, a fejlesztők egy hibakereső (debugging) [STJ83] folyamatba kezdenek, amelynek a fő célja
a hibaok azonosítása. A folyamat akkor ér véget, ha a megtalált hibaok javításra kerül.

A hiba azonosítása történhet automatizált vagy kézi teszteléssel, vagy kezdődhet egy felhasz-
nálói hibajelzés hatására. Általában a hibaok azonosítását tartják a hibakeresés legbonyolultabb
szakaszának; a megtalált hibaokot többnyire már egyszerű javítani. A hibakereső eszközök képe-
sek a program végrehajtását akármikor megszakítani töréspontok felvételével, és ezután a prog-

ram aktuális állapotát, mint a beállított változók értékeit, megmutatják a fejlesztőnek, lehetővé
téve akár a beavatkozást is.

A modelltranszformációk hibakeresése [MV11] hasonló elvek mentén működik. A hibák azo-
nosítása többnyire nem megfelelő kimeneti modell észlelésével kezdődik, ahol egyszerű kérdé-
sekre keressük a választ [HLR07], mint például „miért nincsen adott típusú modellelem a kimene-
ti modellben?” vagy „mi lehet az oka, hogy ez a metamodell kényszer megsérült a célmodellben?”.

Ugyanakkor a hibaok megtalálása hasonló okokból nehézkes, mint a modelltranszformációk
tesztelése: a be- és kimenet bonyolult, strukturált modellek segítségével adható meg a modellke-
zelő környezetekben. Amikor egy transzformációs programot egy töréspont mentén megállítunk,
a program aktuális állapota magába foglalja a program változóinak az értékét és a modelleket egy-
aránt. Ezenfelül nagy modellek esetén a modellek vizualizációjához modell- és kontextus-függő
szűréseket is kell alkalmazni.

Ráadásul magas szintű transzformációs nyelvek esetén, különösen deklaratív és/vagy gra�-
kus szintaxissal rendelkező esetben, komoly logikai különbségek lehetnek a transzformáció de-
�níciója és végrehajtása között. Például a legtöbb transzformációs nyelv primitív műveletként
teszi lehetővé komplex modellfeltételek kiértékelését, például OCL kifejezések vagy gráfminták
segítségével. Hasonló a helyzet akkor, ha a keretrendszer egy hagyományos, imperatív nyelven
megírt kódot állít elő a transzformáció speci�kációjából [Wag+11].

Az irodalomban számos módszer található a modelltranszformációk hibakeresésére: a for-
rásmodellek elrontása (input model tainting) [Dho+10] meglevő modellek mutációjával próbál
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problémás eseteket azonosítani, ahol a transzformáció nem viselkedik helyesen; az ún. minden-
tudó (omniscient vagy forensic) hibakeresők [HLR07; Cor14] elmentett végrehajtási naplókat
használnak, és lehetővé teszik a futás előre- és hátrafelé történő követését.

Mindent egybevetve, a transzformációs fejlesztőkörnyezetek egyelőre csak korlátozott hiba-
keresési támogatással rendelkeznek, az integrált modellvizualizáció vagy a szűrés támogatása
további kutatást igényel.

2. Kutatási kérdések és kihívások

A kutatásom gyakorlati motivációját könnyűsúlyú ellenőrzési eszközök alkalmazása adta modell-
lekérdezések és -transzformációk ellenőrzéséhez. Szemben a bonyolultabb ellenőrzési módsze-
rekkel, ezeknek a technikáknak a fő célja a közvetlen, integrált visszajelzés biztosítása a fejlesz-
tőknek, gyors válaszidővel.

Ezek a könnyűsúlyú módszerek gyakran hasznosak, ugyanis elég gyorsak ahhoz, hogy azon-
nal jelezzék a hibát, ahogy a fejlesztő elköveti őket, jelentősen megkönnyítve a javításukat. Ha-
sonlóképpen, hibakeresés közben ezek a módszerek súgást adhatnak a hibaok lehetséges helyé-
ről. Ugyanakkor ezek a módszerek kevésbé precízek, mint a formális megközelítések, így nem
tudják garantálni, hogy a lekérdezés vagy transzformáció hibamentes. Ennek ellenére a gyors,
integrált megvalósításuk kiegészítheti a bonyolultabb módszereket korai hibajelzésekkel.

A kutatásom során három fő kihívással foglalkoztam modell-lekérdezések és -transzformációk
könnyűsúlyú analízise kapcsán.

1. kihívás: Hogyan azonosítsunk gyakori hibákat modell-lekérdezések és
-transzformációk speci�kációjában?

Modell-lekérdezések és -transzformációk fejlesztése közben viszonylag egyszerű olyan hibákat
elkövetni, amelyek szintaktikusan helyes programot eredményeznek, de futás közben mindig
nem-kívánatos eredményt adnak vissza. Ezeket a hibákat gyakran nehéz hibakeresés közben
megtalálni a magas szintű, deklaratív speci�kációk miatt. Másrészt, az ilyen hibák egyes, gyako-
ri okait hatékonyan lehet azonosítani, mint például egy hívás paramétereinek felcserélése, téves
változóhivatkozások használata vagy akár másolási hibák, például hiányzó vagy felesleges kény-
szerek egy lekérdezés belsejében.

Jellemzően ezeket a hibákat triviális javítani az azonosításuk után, az automatikus azonosí-
tásuk akkor a leghatékonyabb, ha rögtön a lekérdezés vagy transzformáció szerkesztése közben
végrehajtható. Ennek feltétele, hogy a megközelítés hatékony legyen, de ne igényeljen túl sok
erőforrást. Ezenfelül fontos, hogy az ellenőrzés belső adatszerkezeteiből számított eredményt
visszavezessük az eredeti speci�kációba, és vizuálisan megjelenítsük a fejlesztő számára.

Ilyen lehetséges statikus analízis módszerek a típusellenőrzés és a gráfminták gráfstruktú-
rájának ellenőrzése: ezek gyorsan végrehajthatóak, ugyanakkor alkalmasak a korábban említett
gyakori problémák azonosítására. A disszertációmban ilyen ellenőrzéseket javasolok és értékelek
ki modell-lekérdezések és -transzformációk statikus ellenőrzésére.

2. kihívás: Hogyan �gyeljük meg a modell változásait hibakeresés közben?

Modelltranszformációk hibakeresése közben gyakran szükséges a modell bizonyos részeinek a
vizsgálata a hiba kapcsán, ugyanakkor nem létezik közvetlen vizualizáció, amely megjeleníti ezt
a fejlesztő által megadott részmodellt, és frissíti azt a transzformáció futása közben. Ezek a meg-
jelenítők ugyanakkor hasznosak lennének egyes (belső) állapotgépek aktív állapotainak megje-
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lenítéséhez vagy a nyomonkövethetőségi kapcsolatok (traceability link) létrejöttének követése a
transzformáció során.

A gra�kus modellnézetek készítéséhez többféle eszköz és módszer érhető el [God+07; Bul08;
WEK04]. Ugyanakkor ezek nem alkalmasak a hibakeresés közben szükséges ad-hoc vizualizációk
támogatására, ugyanis vagy kézzel kell megvalósítani a modellek szűrését a megfelelő információ
megjelenítéséhez, vagy kézi kódolást igényelnek a vizualizáció megalkotásához, költségesebbé
téve a használatát.

Ráadásul ahhoz, hogy a modellt meg lehessen jeleníteni, vagy exportálni kell a modellt, vagy
további fejlesztést igényel a megjelenítés. A modellek exportálása jellemzően egyszerűen meg-
valósítható - egyes esetekben, mint például a GrGen.net eszközben [Gei+06] ez a keretrendszer
szintjén elérhető szolgáltatás, - de az exportált modell frissítése a modell változásaikor nehézkes.
A vizualizációs eszközök kézi integrációja lehetséges, de a transzformációk hibakezelése szem-
pontjából ennek a költsége gyakran meghaladja a hibaok megtalálásának költségét bármilyen
vizualizáció használata nélkül.

Egyéb környezetek, mint például a Sirius [Sirius] vagy Papyrus [Papyrus], beépítve támogat-
ják a nézeti modellek speci�kációját, de továbbra is jelentős fejlesztési munkát igényel a nézetek
megalkotása (nagyrészt az eszköz bonyolult funkciókészlete miatt), és a nézetek automatikus
frissítése is alapos tervezést igényel.

Ebben a disszertációban egy megközelítést javasolok gra�kus nézetek de�niálására anno-
tált gráfminták alapján. A megközelítés inkrementális gráfmintaillesztésre és eseményvezérelt
modelltranszformációkra építve állandóan frissen tart egy nézeti modellt, amelyet többféle vizu-
alizációs eszközzel is meg lehet jeleníteni.

3. kihívás: Hogyan keressük meg bonyolult transzformációs hibák okát?

A hibakeresés során a fejlesztő gyakran a programnak azon a pontján kezdi az ellenőrzést, ahol a
hiba először láthatóvá válik, és megpróbálja kitalálni azon végrehajtott műveletek sorozatát, ame-
lyek a hibás állapothoz vezettek. Ez a fajta következtetés modell-lekérdezések és -transzformációk
hibakeresése közben is hasznos, de �gyelembe kell venni mind a transzformációs programot,
mind a modellt amelyen a program futott.

Ezt a fajta következtetést meg lehet könnyíteni azon modellelemek és program utasítások
megjelölésével, amelyeknek hatása volt az azonosított (hibás) állapotra. Így a fejlesztőnek nem
kell foglalkoznia a kizárt (független) elemekkel és program utasításokkal, megkönnyítve a hibaok
azonosítását.

Hagyományos programozási nyelvek esetén programszeletelési (program slicing) [Wei82]
technikákat használnak e�éle függőségi analízisre [BGG06; GL91; RH07; SGM02]. A disszer-
tációmban de�niálom a program szeletés problémáját modell-lekérdezések és -transzformációk
környezetében, és két algoritmust javaslok a szeletek kiszámítására.

3. Új tudományos eredmények

3.1. Analízis technikák

Egyes hibákat, mint például a paraméterek felcserélését vagy érvénytelen változó értékadáso-
kat hatékonyan lehet keresni a program futtatása nélkül típusellenőrzéssel, vagy egy változó
felhasználásainak leszámlálásával vagy elérhetőségi analízissel. Mivel ezeket a hibákat könnyű
elkövetni, a statikus felderítésük megkönnyíti a hibamentes lekérdezések és transzformációk fej-
lesztését. Az 1. kihíváshoz kapcsolódó új tudományos eredményeim a következőképp foglalhatók
össze:
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1. tézis. Háromféle analízis technikát javasoltam gyakori tévedések azonosítására modell-

lekérdezések és -transzformációk speci�kációjában: típusellenőrzést, változó felhasználásának

leszámlálását és elérhetőségi analízist. Az eredményeket integráltam az EMF-IncQuery és Vi-

atra nyílt forráskódú fejlesztőkörnyezetébe.

1. Típusellenőrzés és típuskövetkeztetés kényszerkielégítési problémákkal: De�ni-
áltam egy leképezést a típushelyesség ellenőrzése és típuskövetkeztetés feladatáról kény-

szerkielégítési problémákra. A leképezés lehetővé teszi a hibák behatárolását kielégíthe-

tetlen típuskényszerek esetén [4, 14, 25, 26].

2. Modell lekérdezések típuskényszerei: De�niáltam a típusellenőrzés szabályait az

EMF-IncQuery és Viatra keretrendszerekben de�niálható gráfminták összes támogatott

kényszertípusára [4, 13, 26].

3. Modelltranszformációs programok típuskényszerei: Meghatároztam a típusellen-

őrzés szabályait gráftranszformációs és absztrakt állapotgép szabályok számára, és kiér-

tékeltem a szabályok alkalmazásának a teljesítményét többféle stratégia segítségével [4,

14, 26].

4. Statikus analízis módszerek modell-lekérdezésekhez: Változó felhasználásának le-
számlálását és elérhetőségi analízist javasoltam olyan gyakori hibák felderítésére gráf-

mintákban, mint nem használt változók és független kényszerek keresésére [3].

Az eredmények a Viatra és a EMF-Inc�ery keretrendszerek lekérdező és transzformációs
nyelvéhez kapcsolódnak. A Viatra transzformációs nyelve [VB07] Balogh András és Varró Dá-
niel munkája, míg az EMF-Inc�ery lekérdező nyelve [13] Bergmann Gábor disszertációjának
a része [Ber13].

3.2. Inkrementális gra�kus nézetek

A modelltranszformációkhoz tartozó lekérdezések a felhasznált modellnek egyes aspektusait
vizsgálják, amelyek gyakran érdekesek hibakeresés közben. Ezek a lekérdezések felhasználható-
ak modellmegjelenítő paraméterézésére, lehetővé téve a modell érdekes részeinek a gyors meg-
jelenítését. Ezenfelül az inkrementális lekérdezéskiértékelési technikák használata lehetővé teszi
hatékony modellfrissítési mechanizmusok használatát, a modell változásait is megjelenítve, akár
egy transzformáció futása közben is.

A 2. kihíváshoz kapcsolódó új tudományos eredményeim a következőképp foglalhatók össze:

2. tézis. Javasoltam egy algoritmust nézeti modellek származtatására és inkrementális kar-

bantartására modell-lekérdezések alapján. A megközelítés működőképességét egy Viatra ke-

retrendszerre épülő implementáció segítségével demonstráltam.

1. Gra�kus nézeti modellek de�niálása annotált lekérdezésekkel: Kiterjesztettem az

EMF-IncQuery gráfmintanyelvét egy annotációkészlettel, amelynek segítségével gra�kus

nézeti modelleket lehet megadni. Az annotációk egyértelműen meghatározzák, hogyan

jelenítendőek meg az adatok különböző (gráf, fa vagy lista alapú) nézetekben [13, 16]
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2. Nézeti modell karbantartás inkrementális lekérdezések segítségével: De�niáltam
egy inkrementális modelltranszformációt gra�kus modellek származtatására és karban-

tartására a lekérdezések eredményeinek megjelenítési elemekre leképezésével és az ered-

ményhalmazok változásának nézeti modell módosítási műveletekre való leképezésével. A

leképezési szabályok automatikusan származtathatóak az annotált lekérdezésekből.

A gra�kus nézetgenerálás implementációja az EMF-Inc�ery inkrementális gráfmintaillesz-
tő technikájára [Ber+10] épülnek, amely Bergmann Gábor disszertációjának része [Ber13], va-
lamint a Viatra eseményvezérelt virtuális gépére, amelynek fő közreműködője Hegedüs Ábel.
Debreceni Csaba általánosította a megközelítést tetszőleges nézeti modellek építésére és inkre-
mentális karbantartására egy közös cikkünkben, valamint megvizsgálta a teljesítményét [16]. Az
MSc diplomatervében Lunk Péter (az én konzultációm mellett) készített egy prototipikus hiba-
keresőt a Viatra keretrendszer számára, amely felhasználja az annotáció-alapú nézeti modell
de�níciókat.

3.3. Modelltranszformációk szeletelése

Programszeletelő [Wei82] technikákat széles körben használnak függőségi analízisre hagyomá-
nyos programozási nyelvekhez [Xu+05; Tip95]; hasonló módszerek elérhetőek modellező kör-
nyezetekben modellek szeletelésére [LK10; SP08; Sha+10]. Ugyanakkor ezeket az eredményeket
nem lehetséges közvetlenül felhasználni modelltranszformációk szeletelésére, ugyanis itt a mo-
dellek és transzformációs programok együttes szeletelése határozza meg a függőségi viszonyokat.
A 3. kihíváshoz kapcsolódó új tudományos eredményeim a következőképp foglalhatók össze:

3. tézis. De�niáltam a modelltranszformációk szeletelésének fogalmát függőségi viszonyok

azonosítására modellelemek és transzformációs program utasítások között. Dinamikus hátra-

felé irányuló szeletelési algoritmusokat adaptáltam a modelltranszformációk szeleteléséhez, és

demonstráltam a módszer alkalmazhatóságát modell-lekérdező és -transzformációs keretrend-

szerben.

1. Modelltranszformációk szeletelése: De�niáltam a szeletelési problémát modelltransz-

formációs programokra azon modellelemek és transzformációs utasítások azonosítása,

amelyek függőségi viszonyban vannak a szeletelési kritériummal. Azonosítottam a fő

kihívásokat, amelyek a szeletelő eljárások adaptálása kapcsán előkerülnek [11].

2. Modell-lekérdezések dinamikus visszafele szeletelése: Bevezettem egy algoritmust,

amely dinamikus hátrafelé irányuló szeleteket számol modell-lekérdezésekhez Rete há-

lókra építve [6].

3. Modelltranszformációk dinamikus visszafele szeletelése: Készítettem egy algorit-

must, amely dinamikus hátrafelé irányuló szeleteket számol modelltranszformációkhoz

egy elmentett futási napló elemzésével [10].

4. Dinamikus visszafele haladó szeletelés kiértékelése: Elvégeztem a javasolt algorit-

mus skálázhatóságának kiértékelését többféle transzformációs program segítségével [10].
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4. Az új eredmények alkalmazásai

A disszertáció új eredményeinek gyakorlati felhasználhatóságát a következőkben néhány friss
alkalmazás segítségével demonstrálom.

I. eszköz: Az EMF-Inc�ery fejlesztői környezete

Az EMF-Inc�ery nyílt forráskódú modell-lekérdező keretrendszer [EIQ] a Rete algoritmus se-
gítségével inkrementális lekérdező technikát valósít meg az EMF, az egyik leggyakrabban hasz-
nált modellező környezet felett. Lekérdezések kiértékelésén alapul jó néhány további funkció,
mint például automatikus modellvalidáció, adatkötés, inkrementális gra�kus nézetek és modellt-
ranszformációk. Az EMF-Inc�ery keretrendszer jelentős részét adja Bergmann Gábor doktori
disszertációjának.

A Viatra transzformációs nyelv típusellenőrzője (1. tézis) fejlesztése közben szerzett ta-
pasztalatok befolyásolták az EMF-Inc�ery mintanyelv tervezését és implementálását: egyfelől
a kikövetkeztethető típuskényszerek elhagyásával a minták leírására tömörebbé válhat; másfelől
a minták paramétereinek opcionális deklarációja csökkenti a típusok kiértékelésének költségét.

Az EMF-Inc�ery fejlesztői környezete egyéb ellenőrzések mellett tartalmazza a disszer-
tációban ismertetett statikus analízis technikákat (1. tézis) és az ismertetett modellmegjelenítő
eszközt (2. tézis).

II. eszköz: A Viatramodelltranszformációs keretrendszer

A Viatra keretrendszer [1][VIA] egy nyílt forrású Eclipse projekt, egy teljes fejlesztő- és futtató-
környezet biztosít modelltranszformációk számára. A rendszer egy saját metamodellező magra
épül, tartalmaz egy nyelvet transzformációk speci�kációjára, és beépítve támogat keresés alapú
és inkrementális lekérdezés kiértékelő stratégiákat. A disszertáció írásakor három éve társveze-
tője (co-lead) vagyok a projektnek.

Az eredményeim közül a típusellenőrző a Viatra keretrendszer transzformációs nyelvéhez
készült el (1. tézis), míg a szeletelés (3. tézis) a keretrendszer hibakereső funkcióit egészíti ki.

A keretrendszer új, Viatra3 verziója egy magas szintű rendszert nyújt transzformációk kö-
tegelt és eseményvezérelt végrehajtásához. A lekérdezések végrehajtásához az EMF-Inc�ery
által de�niált gráfmintakiértékelőt használja, ezáltal beépített támogatást nyújt EMF alapú mo-
dellek feldolgozásához.

Mind az EMF-Inc�ery, mind a Viatra moduláris, plug-in alapú architektúrával rendel-
kezik, ami megkönnyíti az integrációjukat létező EMF alapú modellező eszközökhöz és alkal-
mazásokhoz, mint például a Papyrus UML [Papyrus], Capella [Capella], Sirius [Sirius] vagy az
Artop [Artop]. Ezen felül, noha mi EMF alapú modellezőeszközök kontextusában mutattuk be,
a projekt lekérdező és transzformációs komponensei sikeresen alkalmazva lettek egyéb, Eclipse-
független technológiák felett is, mint például a Matlab [Hor+14; HRS15] vagy az MPS [TV16]
rendszerekhez.

A keretrendszereket ezen felül sikeresen használtuk fel különböző ipari projektekben, bele-
értve egy inkrementális kódgenerátor készítését végrehajtható UML modellekhez [Hor+15] vagy
AutoSAR modellek jólformáltsági ellenőrzését autóipari felhasználásra [Ber+10]. Ezek a projek-
tek részben motivációt szolgáltattak a disszertációban bemutatott kutatásokhoz, részben pedig
felhasználták az integrált statikus ellenőrzési vagy gra�kus nézetek generálásának lehetőségeit.
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I. alkalmazás: Inkrementális gra�kus nézetek repülőgépipari modellekhez

A 2. tézis eredményeit sikeresen alkalmaztuk a Trans-IMA projektben, egy kutatási együttműkö-
dés keretében az Embraer (brazil repülőgépgyártó) és a kutatócsoportunk között. A Trans-IMA
projekt célja [Hor+14] egy modellező eszköz fejlesztése volt, amely lehetővé teszi mérnökök szá-
mára, hogy magas szintű allokációs folyamat segítségével megalkotott funkció-számítási egység
összerendelésekből automatikusan generáljanak Matlab Simulink modelleket a rendszer teljes
hardver-szoftver architektúrájának az analíziséhez.

A javasolt megközelítés többféle modellből indul ki: a funkcionális architektúra modellek
(FAM) a végrehajtandó funkciókat írják le, a platform leíró modellek (PDM) a hardver architek-
túrát, amelyeket egy hozzárendelés szerkesztő segítségével felhasználói döntések segítségével
félautomatikusan kombinálhatóak. Ezen modellekből a hozzárendelő folyamat generált egy in-
tegrált architektúra modellt (IAM) amely eltárolja az összes Simulink-speci�kus beállítást, mint
függvénykönyvtár és modell hivatkozásokat. Az összes említett modell megtekinthető gra�kus
szerkesztőkben, amelyek a megfelelő modellek különböző aspektusaira fókuszálnak.

Ezen nézőpontokhoz a 2. tézisben de�niált nézeti modell transzformáció segítségével alkot-
tunk nézeti modelleket. A megjelenítéshez a yFiles for Java [WEK04] gráfvizualizációs program-
könyvtárt használtuk, amely (1) inkrementális gráfrajzoló algoritmusok segítségével több ezer
csomópont és él gyors elrendezésére képes, (2) támogatja a hierarchikus gráfokat és bezárha-
tó/kinyitható csomópontokat, és (3) részletes beállítási lehetőségeket az elrendezés és a vizuali-
záció testreszabásához.

A nézetek deklaratív de�níciója megkönnyítette a gyors prototipizálást: lehetséges volt sok-
féle vizualizációt gyorsan előállítani (az alapértelmezett megjelenítési opciókra építve), majd ki-
próbálás után kiválasztani az ígéreteseket. Miután a prototípus nézetek elkészültek, a megjelení-
tést a yFiles Java programozási felületén lehetett testre szabni, például színezést vagy elrendező
algoritmust választani, stb.

II. alkalmazás: Modell-lekérdezések használata szoftverkarbantartáshoz

Együttműködésben a Refactoring 2011 Kft.-vel egy projektben vizsgáltuk a modell-lekérdező
és -transzformációs eszköz alkalmazhatóságát szoftver refaktorizációra. A projekt célja az volt,
hogy csökkentse a szoftvererózió hatását rossz kódolási minták azonosításával és automatikus
javítások felajánlásával, amelyek megoldják a hibát, de a fejlesztőre bízva az azonosított hibák
tényleges kezelésének menetét. A folyamat a Columbus kódelemző eszköz képességeire épí-
tett [Fer+02].

A javasolt refaktorizációs folyamat négy lépésből állt: (1) létre kell hozni egy absztrakt szin-
taxis gráfot (ASG) a forráskódból a Columbus segítségével, (2) megkeresni az előre de�niált el-
lenpéldák előfordulását az ASG modellben, (3) végrehajtani a kívánt átalakításokat az ASG mo-
dellen, és végül (4) visszaírni az ASG modell módosításait az eredeti forrásmodellbe. Mivel a
(2) és (3) lépések számára lehet hasznos magas szintű speci�kációs nyelvek használata, az itt el-
végzendő modell-lekérdezési és -transzformációs problémák megvalósításánál vetettük össze a
hagyományos, Java-alapú megvalósítást egy újabb, EMF-Inc�ery és Viatra alapúval.

Az elvégzett benchmark mérések azt mutatták, hogy a különböző megközelítések másképp
viselkednek: a Columbus kézzel optimalizált modellreprezentációja kevesebb memóriát fogyaszt,
így megengedi nagyobb modellek memóriába töltését, míg indexelésre építő technikák, mint az
EMF-Inc�ery keretrendszerben használt Rete algoritmus jobban teljesít, ha szükséges a hiba-
minták ismételt kiértékelése a modell részleges módosítása után.

Az EMF-Inc�ery keretrendszer számára az ellenpéldák gráfmintaként voltak implemen-
tálva, ahol a fejlesztőkörnyezet általam ismertetett bővítései megkönnyítették a helyes minták
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megalkotását. Ezen felül az elkészült teljesítménymérés lehetővé tette az EMF-Inc�ery által
használt különböző mintaillesztő stratégiák kiértékelést valós adatkészleteken.

A teljesítményméréseket ismertető konferenciacikk [8] legjobb cikk díjat kapott az IEEE
CSMR-WCRE 2014 Software Evolution Week konferencián, és egy bővített verzió megjelent a
Journal of Information and Software Technology folyóiratban [2].
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