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1. Előzmények és célok

A mérnöki tudományok régóta foglalkoznak azzal a kérdéssel, hogy a megtervezett rendszerek
helyességét miként lehet vizsgálni, garantálni. A mérnökök különféle analízis technikákat alkal-
maztak annak érdekében, hogy elemezzék projektjeiket és a tervezési hibákat még a megvalósítás
előtt megtalálják. A tradicionális területeken többek között a matematika és a �zika eszköztára
segíti a mérnököket, hogy stabilabb, ellenállóbb épületeket tervezzenek és robusztusabb, erősebb
gépek készüljenek.

A mérnöki diszciplínákban évszázadokon keresztül alkalmazott tervezési folyamat az 1. ábrán
látható. Ezt a folyamatot alkalmazzák számítógép-alapú IKT (információ- és kommunikációtech-
nológia) rendszerek tervezésére is. Összetett IKT rendszerek tervezése azonban új technikákat
és algoritmusokat igényel [BKL08] a hagyományos mérnöki tervezési területekhez (pl. gépészet
vagy az építészet) képest.

Követelmények Tervezés implementáció

Analízis

1. ábra. Fejlesztési folyamat

Értekezésem fókusza IKT rendszerek helyességének ellenőrzése, különös tekintettel a logikai
helyességre, azaz a veri�kációra. Munkámban megvizsgáltam hogyan támogatható a fejlesztési
folyamat modellezési nyelvekkel, veri�kációs algoritmusokkal és egy keretrendszerrel, melyek
lehetővé teszik a rendszermérnököknek, hogy ezeket a technikákat alkalmazzák, használják. Az
alkalmazott veri�kációs folyamat eredménye segíti a mérnököket, hogy jobb minőségű és keve-
sebb hibát tartalmazó rendszereket fejlesszenek.

1.1. Az értekezés célja

Egy rendszert akkor nevezünk biztonságkritikusnak, ha meghibásodása esetén emberéletek ke-
rülnek veszélybe vagy komoly anyagi/környezeti kár lehetősége áll fenn. A biztonságkritikus
rendszerek jól ismert példái többek között az orvosi eszközök, repülőgépek vezérlése és külön-
böző nukleáris rendszerek. Ezen rendszerek helyességének biztosítása különösen fontos, és ebben
a veri�kációs technikák komoly szerepet játszanak.

A biztonságkritikus rendszerek eredendően elosztottak, és a különböző funkciók megvaló-
sításáért felelős komponensek egymással együttműködve valósítják meg a megfelelő rendszer
szintű funkcionalitást. A komponensek elosztott jellege és interakciójuk eredménye a rendszer
összetett működése. A fő kihívás, hogy ennek a viselkedésnek nem csak a megértése és módosí-
tása, hanem az elemzése is nehéz.

A technológiai fejlődés miatt napjaink biztonságkritikus rendszerei egyre bonyolultabbak,
különböző kihívásokat támasztva a modellezésben, tervezésben és a veri�kációban is. Érteke-
zésem célja olyan modellezési és veri�kációs technikák kidolgozása, melyek biztonságkritikus
rendszerek ellenőrzése és fejlesztése során alkalmazhatóak. Mivel egyetlen megközelítéstől sem
várható el, hogy az IKT rendszerek összes aspektusát lefedje, munkámban aszinkron rendszerek
(pl. kommunikációs és elosztott rendszerek) veri�kációjára fókuszálok.

A veri�káció során azt ellenőrizzük, hogy a rendszerünk teljesíti-e a speci�kációt. Különböző
típusú követelményeket állíthatunk egy rendszerrel szemben [BKL08]:
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• Biztonsági követelmények segítségével tudjuk kifejezni, hogy a rendszer nem ér el hi-
bás/veszélyes állapotot.

• A korlátossági követelmények a rendszer erőforrásigényére és más aspektusaira vonatkozó
korlátokat de�niálnak.

• Élőségi követelmények azt garantálják, hogy a rendszer a kérésekre válaszol véges késlel-
tetés után és elkerüli a holtpontokat (pl. egy kliens válaszüzenetet küld egy kérésre).

• Megfordítható (reverzibilis) rendszerek képesek ugyanazon állapotok ismételt elérésére.

• A perzisztencia követelmények azt fejezik ki, hogy egy adott tulajdonság a rendszerben
(egy esetleges tranziens állapot után) teljesülni fog. Például egy elosztott rendszer a kap-
csolat kialakítása után stabil (azaz a kommunikáció működik) állapotban marad.

Értekezésemben célom, hogy speci�kációs követelmények gazdag készletéhez tudjak ellen-
őrzési algoritmusokat, módszereket adni.

1.2. Veri�kációs technikák a rendszertervezésben

Ebben a szakaszban bemutatom egy, a V-modellen alapuló tipikus mérnöki munkafolyamattal a
veri�káció szerepét a fejlesztés egyes fázisai során (a V-modell nevét a tervezési folyamatot be-
mutató ábra V alakjáról kapta). Ezt a munkafolyamatot a biztonságkritikus rendszerek fejlesztése
során általános iránymutatásként használják. Az iparban többféle változata is elterjedt az egyes
szektoroknak megfelelő igényekre szabva.

A V-modell (2. ábra) meghatározza egy rendszer tervezésének és megvalósításának az ele-
mi lépéseit és egy általános munkafolyamatot ad erre. A munkafolyamat meghatározza továbbá
azokat a veri�kációs és validációs lépéseket, amelyek biztosítják, hogy helyes tervek készülnek
és a rendszer kielégíti az elvárt követelményeket.

A következőkben összefoglalom azokat a veri�kációs technikákat, amik biztosítják a helyes-
séget a fejlesztés különböző fázisaiban. A V-modell által de�niált folyamatban a különböző veri-
�kációs technikák célja, hogy a megtervezett rendszer helyességét biztosítsák:

• azaz, hogy a rendszer tervek megfelelnek a követelményeknek, és

• hogy a megvalósítás, azaz az implementáció a terveknek megfelelően történt.

A rendszertervezési folyamat (2. ábra) a követelmények tervezésével kezdődik, amiket a kö-
vetkező, ún. rendszertervezési fázisban a mérnökök �nomítanak. Ez a fázis felelős a rendszer fő
funkcionalitásainak de�niálásáért. A következő fázisban az architektúra tervezése olyan dekom-
pozíciót biztosít, ami lehetővé teszi a komponensszintű tervezést. A tervező minden lépésben
�nomítja a korábbi lépések eredményét azzal, hogy további részleteket ad meg. A V-modell bal
szárnyában szereplő végső lépésként előáll a tervezett modell komponenseinek implementációja.
Az implementációt tesztelni és veri�kálni kell a kódolási és egyéb implementációs hibák felde-
rítésének céljából. A komponensszintű validáció után a rendszerintegráció összeköti a rendszer
építőköveit. Ilyenkor kiterjedt integrációs tesztek futtatása szükséges, amely célja, hogy a kom-
ponensek együttes viselkedését validáljuk. Végül a rendszerszintű validáció garantálja, hogy a
folyamat kimenete egy olyan rendszer, amit az ügyfél elvár.

A rendszerek tervezése és implementációja során különböző analízis technikákat alkalmaz-
nak a veri�káció és validáció megvalósítására. A következőkben röviden összefoglalom a fonto-
sabb ellenőrzési technikákat:
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2. ábra. A veri�káció szerepe a rendszertervezés során

A szimuláció egy rendszermodell végrehajtásának folyamata. A szimuláció egy tervezési idejű
tevékenység, melynek célja a rendszer dinamikus aspektusainak vizsgálata.

A tesztelés során a rendszert vagy annak egyes komponenseit megadott körülmények között
végrehajtjuk, az eredményeket meg�gyelve (rögzítve) és kiértékelve eldönthető, hogy az
implementáció a speci�kációnak megfelelően működik-e [Ins10; Mic13]. A rendszereket a
fejlesztés különböző fázisaiban tesztelik [Ana+13] a komponensszintű implementációktól
kezdve [GA14] a rendszerszintű integrációig.

A formális veri�káció során bizonyítjuk egy rendszer helyességét adott formális speci�kációra
vagy tulajdonságra nézve [CES86]. Amennyiben a tulajdonság nem teljesül, a veri�ká-
ció eredménye egy cáfolat, amelyet felhasználva a tervezők tudják javítani a rendszert. A
formális veri�káció hátterét a matematika adja, emiatt különösen precíz következtetések-
re képes. Mind a tervezési modellek és az implementációk [Bey17] veri�kálhatók. Fontos
�gyelembe venni azonban a tényt, hogy ahogy a modell egyre részletesebb lesz és a rend-
szerterv közelebb kerül az implementáció szintjéhez, egyre nő a probléma számítási komp-
lexitása, azaz egyre bonyolultabb a formális veri�káció technikáit használva ellenőrizni a
rendszereinket.

A rendszertervek tanulmányozása, elemzése során a szimuláció tekinthető elemi tevékeny-
ségnek, hiszen az egyes lefutások egyenként vizsgálhatóak segítségével. A szimuláció előfeltétele
egy (valós vagy képzeletbeli) rendszer modellje, melynek megtervezése lehetővé teszi, hogy azon
kísérleteket folytassunk a szimuláció során és reprodukáljunk a működést, azaz a rendszer kü-
lönböző (várható) viselkedéseit. A szimulációs kísérletek célja az, hogy megértsük a rendszer vi-
selkedését vagy a rendszer működtetésére kidolgozott stratégiákat (algoritmusokat) értékeljünk
ki. A szimuláció során a rendszer absztrakt modelljét (egy számítási modellt) futtatjuk, amihez
szükség van arra, hogy a modellezési nyelv de�niálja a végrehajtási szemantikát. A szimuláció
elemzési lehetőségeket biztosít a fejlesztés korai szakaszában, akkor, amikor még csak modellek
állnak rendelkezésre.

A tesztelési folyamat különböző absztrakciós szinteken történhet. Egyfelől a rendszermodell
tesztelhető szimulációval, mely esetben a viselkedés meg�gyelése visszajelzést biztosít a fejlesz-
tőknek a fejlesztés korai fázisában. Tehát a szimuláció tekinthető egy első fázisú (modell)tesztelési
folyamatként is.

Azonban a tesztelés igazi erőssége magának az implementációnak az ellenőrzése, amely so-
rán bemeneteket adunk az implementáció számára és meg�gyeljük a reakcióit, kimeneteit. A
tesztelés az egyik legszélesebb körben elterjedt veri�kációs megközelítés [MSB11].
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Általánosságban, a tesztelés a rendszer futásainak eredményeit elemzi különböző bemene-
tek biztosításával, szimulálva a viselkedést és megvizsgálva a reakciót (kimenet) azáltal, hogy
összehasonlítja egy explicit meghatározott (és assertion segítségével megadott) vagy implicit fel-
tételezett viselkedéssel. A tesztelés hatékony módja a problémák felderítésének és sok előnye
van. A modellek tesztelése szimulációt használ, ami hatékonyan számítható, a legtöbb esetben
kevésbé számításigényes, mint a kimerítő keresés. Továbbá, a tesztelés könnyen használható a
fejlesztők számára: nem igényel további tudást és működik a rendszer modelljén. Ezeken túl a
tesztelés alkalmazható magán az implementáción is. Az így felfedett hibák nem lehetnek modelle-
zési pontatlanságok, hanem az implementáció valódi hibái. Összefoglalva: azokban az esetekben,
amikor a kimerítő veri�káció nem lehetséges, a tesztelés még mindig hasznos lehet a problémák
megtalálásában és lokalizálásában.

Másfelől, sem a szimuláció, sem a tesztelés nem teljes abban az értelemben, hogy általában
nem képesek a rendszer viselkedését teljesen felderíteni. Így önmagában sem a szimuláció, sem
a tesztelés nem képes a rendszer helyességének bizonyítására, a helyes működés garantálására.

A formális veri�káció az előző módszerek erősségeit matematikailag megalapozott bizonyí-
tásokkal bővíti ki, amelyek a lehetséges viselkedések kimerítő vizsgálatán alapulnak.

A hibák megtalálása csak egy része a problémának: természetes módon felmerül a helyesség
bizonyításának az igénye is. Ez az igény a formális veri�kációs technikák fejlesztését abba az
irányba vezette, hogy támogassák a mérnököket olyan eszközökkel, amik képesek bizonyítékot
nyújtani a tervek helyességéről.

Számítógépes rendszerek magas minőségét csak a különböző veri�kációs megoldások együt-
tes alkalmazásával lehet garantálni. Ezek a technikák használhatók a rendszertervezés folyama-
tának különböző fázisaiban és együttesen alkotnak hatékony eszközt a korai hibafelderítésre.

2. Formális veri�káció

A formális veri�káció a hardver, szoftver és rendszerek matematikai precizitású elemzése. A for-
mális veri�káció matematikailag megalapozott bizonyítást ad a rendszer helyességéről vagy hi-
bák meglétéről. A formális veri�káció változatos szinteken történhet a fejleszti folyamat során:
többek között történhet egy absztrakt reprezentáción (modellen) vagy közvetlenül a forráskódon
is.

Napjainkban a formális módszerek alkalmazása egyre fontosabb a modern IKT rendszerek
fejlesztésében, különös tekintettel a biztonság-kritikus rendszerekre. Az IEC 61508 és az ahhoz
hasonló szabványok formális technikák alkalmazását javasolják a fejlesztési folyamatban.

2.1. Formális módszerek alkalmazása a rendszertervezésben

A formális veri�káció hagyományos alkalmazása a 3. ábrán látható [13]. A cél a tervezés alatt
álló rendszer helyességének ellenőrzése, azaz annak a vizsgálata, hogy a mérnöki modell teljesíti-
e a követelményeket [LMM99; Cse+02]. A formális veri�káció alkalmazásához az alábbiakban
felsorolt lépéseket kell megtenni:

1. A tervezés során mérnöki modellek és követelmények készülnek.

2. Elkészülnek a formális modellek és formális követelmények.

3. A veri�kációs algoritmus lefut.

4. Eredmények értékelése, továbbá az eredmények visszavetítése a mérnöki modell szintjére.
A javítások megtörténte után – ha szükséges – újra futtatjuk a veri�kációs algoritmusokat
és végigmegyünk a folyamat lépésein.
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5. Az implementáció elkészül a mérnöki modellek alapján.

Az ellenőrzési folyamat bemenete a mérnöki modell, amelyet rendszerint a szakterület szak-
értői írnak le a tervezési eszközök bemeneti nyelvén, például a SysML vagy az UML formalizmust
használva. A követelményeket szintén a tervező mérnökök alkotják meg. Következő lépésben
mind a mérnöki modelleket, mind a követelményeket formalizálni kell, és át kell alakítani az
egyes ellenőrző eszközök beviteli nyelvére. A formális nyelvek matematikailag pontos megköze-
lítést adnak a rendszer leírására: ez teszi lehetővé a formális ellenőrzési technikák alkalmazását
a tervezés során.

Az ellenőrzés eredményét a formális modell és a formális speci�káció szintjén értelmezzük:
ezt az eredményt vissza kell vetíteni a mérnöki modell szintjére, hogy azt a mérnökök fel tudják
használni a modellek javítására. Ezt a visszavetítési eljárást az ábrán szaggatott vonal jelzi, amely
a mérnöki szintre mutat.

Követelmény
Mérnöki 

modell

Formális 

követelmény

Formális 

modell

Eredmény

VerifikációVisszavetítés

3. ábra. A veri�kációs folyamat magas szintű áttekintése

Annak érdekében, hogy a rendszerellenőrzési folyamatot támogatni lehessen, szükséges az
összes fent említett lépés megvalósítása. Disszertációmban a formális modellezés támogatására
összpontosítok, továbbá új veri�kációs algoritmusokat mutatok be az ellenőrzés folyamatának
javítása, hatékonyabbá tételének érdekében.

2.2. Formális modellezés

A formális modellezés során egy mérnöki modell, koncepció alapján formalizáljuk, azaz precízen
megfogalmazzuk a rendszer viselkedéseit. Az így kapott modell különféle formális ellenőrzési
technikákkal elemezhető, amely során vagy tudjuk a helyességet igazolni vagy megtalálhatjuk a
különböző tervezési hibákat.

2.2.1. Formális modellek fejlesztése

A formális modellek alkotására két fő irány terjedt el: fejleszthetőek manuálisan, azaz a fejlesztő a
mérnöki modell alapján készíti el a formális modellt. Emellett léteznek automatikus megközelíté-
sek, amelyeket felhasználva a mérnöki modellből jellemzően modelltranszformációk segítségével
állítjuk elő a formális reprezentációt. Amennyiben a veri�kációs mérnökök tervezik meg a for-
mális modellt, fontos kérdéssé válik a formális nyelv kifejezőereje, használhatósága. Szükség van
magas szintű, nagy kifejező erejű formális nyelvekre. Ez magával hozza a mérnöki és a formális
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modellezési szint közötti kisebb absztrakciós szakadékot. További előnye a magas szintű forma-
lizmusoknak, hogy több információt nyújtanak az alattuk dolgozó ellenőrző motorok számára.

Számos megközelítés igyekszik támogatni a mérnöki modellekből történő automatikus for-
mális modell generálást. Azonban az elérhető megközelítések többnyire nem adnak megfelelő
megoldást minden problémára, mivel a létrehozott formális modellek túl sok részletet tartalmaz-
hatnak, amelyek megakadályozzák a veri�kációs algoritmusok sikeres futását [Dar17],[13],[12].

2.2.2. Formális modellezési nyelvek

Számos formalizmus létezik rendszerek formális reprezentálására. Mivel a vizsgálandó rendsze-
rek különböző jellemzőkkel rendelkeznek, a formális modelleknek is képesnek kell lenniük ezek-
nek a tulajdonságoknak a kifejezésére és támogatniuk kell a hatékony analízisét.

A véges állapotú automata és különböző kiterjesztései népszerű formalizmusok, mivel könnyen
használhatóak és az automaták bizonyos probléma osztályokat természetes módon, hatékonyan
tudnak reprezentálni. Ezen túlmenően az automaták hálózata kompakt módon tud ábrázolni el-
osztott rendszereket. A programozási nyelvekhez hasonló formális nyelvek népszerűek kifejező
erejük és könnyű használhatóságuk miatt. Ennek oka, hogy nagyon hasonlóak azokhoz a nyel-
vekhez, amelyeket a szoftverfejlesztők használnak mindennapos munkájuk során. A Petri hálók
és kiterjesztéseik a formális modellezési nyelvek népszerű osztályát alkotják: egyszerűségük mi-
att kedveltek, de ennek ellenére kifejezőek és alkalmasak rendszerek széles körének a reprezen-
tálására. A Petri hálók két fő típusát különböztetjük meg:

A Petri háló alapú modellezési nyelvek megoldást nyújtanak a párhuzamos és elosztott rendsze-
rek gra�kus és formális megjelenítésének problémájára. A Petri hálók mind véges, mind
végtelen állapotterű rendszereket reprezentálhatnak, továbbá különböző alosztályaik és
kiterjesztései léteznek, hogy hatékony modellezési és ellenőrzési támogatást nyújtsanak.

Színezett Petri hálók (CPN) a Petri hálókat terjesztik ki különböző adattípusokkal és változók-
kal. Ezek mellett őrfeltételek és élkifejezések állnak rendelkezésre a modellezendő rendszer
viselkedéseinek leírására. A színezett Petri hálók magasabb absztrakciós szinten teszik le-
hetővé a modellezést, ezáltal hatékony eszközt nyújtva a veri�kációs mérnökök számára.

Az általános Petri hálók jól illeszkednek a vezérlési folyam és az adatfüggő viselkedés mo-
dellezéséhez. A Petri háló alapú modellek lehetnek véges állapotterűek, ami azt jelenti, hogy a
kiindulási állapotból véges számú állapot érhető el. Különböző Petri háló alosztályok léteznek a
különböző problémák reprezentálására. Automaták és véges automaták hálózatai véges (állapot-
terű) Petri hálókkal fejezhetőek ki. A jelölt gráfok a Petri hálók egy speciális alosztálya, amely
képes döntésmentes párhuzamos tevékenységeket ábrázolni. Ezekhez a Petri háló alosztályokhoz
léteznek hatékony ellenőrzési módszerek[Mur89; BKP17].

A Petri háló alapú modellek végtelen állapotterű komplex rendszereket is tudnak modellez-
ni. Többek között a végtelen állapotterű Petri hálók használhatóak véges adatszerkezeteket tar-
talmazó többszálú programok modellezésére. A Petri hálók kifejező ereje megegyezik a Vektor
Összeadó Rendszerek (Vector Addition Systems) kifejező erejével[EN94].

A színezett Petri hálókban különböző adattípusok használhatók, amelyek a helyek színeit
fogják adni. Ezeket a típusokat használhatjuk a változók de�niálására is, amelyeken őrfeltételek
értékelhetőek ki. A színezett Petri hálók ötvözik a Petri hálók által reprezentált párhuzamosságot
az adatfüggő viselkedéssel, amelyet színtípusokkal és egyéb nyelvi elemek segítségével fejezhe-
tünk ki. A színezett Petri hálók kényelmesen használható formalizmus a paraméteres rendszerek
leírására. A hagyományos Petri hálókhoz képest, ahol a háló szerkezete kódolja a modellezett vi-
selkedést, a színezett Petri hálókban a nyelvi elemek szélesebb skálája támogatja a modellezést.
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2.3. Formális követelmények

A tervezési fázis során megalkotott speci�kációt követelmények formájában kell de�niálnunk,
hogy az ellenőrzések során felhasználhassuk. A disszertációban célom, hogy a rendszerek visel-
kedését ellenőrző algoritmusokat és (formális) módszereket adjak, ezért az alábbiakban a formális
követelményspeci�kációs nyelvekre szorítkozok, azon belül is azokra, amelyek viselkedésleírás-
ra alkalmasak.

A formális követelmények többek között temporális logikák segítségével fejezhetőek ki pre-
cízen. Különböző temporális logikák léteznek, a leggyakoribbak az elágazó idejű temporális logi-
ka (Computation Tree Logic, CTL) és a lineáris idejű temporális logika (Linear Temporal Logic,
LTL). A különböző temporális logikáknak különbözik a kifejező erejük és a szemantikájuk is. Pél-
dául a holtpont-mentesség csak CTL segítségével fejezhető ki, míg fairségi tulajdonságok csak
a LTL temporális logikát használva de�niálhatóak, CTL segítségével nem. Ezen okokból kívá-
natos, hogy egy modell-ellenőrző mindkét formalizmust támogassa. Mindazonáltal csak néhány
modell-ellenőrző támogatja mindkettőt.

2.4. Formális ellenőrzési technikák

Számos formális ellenőrzési technika létezik a rendszerek helyességének bizonyítására[DKW08].
A formális ellenőrzési módszerek nem a szoftver/rendszer konkrét implementációjának a végre-
hajtására támaszkodnak, ezért ezeket a technikákat gyakran statikus elemzési technikáknak is
nevezik. A széles körben alkalmazott statikus elemzési technikák többek között az absztrakt in-
terpretáció, a modellellenőrzés és a tétel-bizonyító módszerek.

Az Absztrakt interpretáció alapú technikák a tulajdonságok teljesülését a modellek szerkezeté-
ből vagy a forráskód struktúrája alapján állapítják meg, a konkrét rendszer végrehajtása
nélkül. Az absztrakt interpretációs algoritmusok a program utasításain iterálnak végig, és
különböző közelítő algoritmusok segítségével járják be a lehetséges állapotait és viselkedé-
seit a rendszernek. A módszer hatékonyságát a doménre szabott absztrakciós és közelítő
algoritmusok adják. Azonban a közelítés hibái miatt gyakran az algoritmus eredménye
nem pontos, bizonyos tulajdonságok bizonyítására nem képes.

A Modellellenőrzés alapú veri�káció a rendszer modell reprezentációját felhasználva állapítja
meg a rendszer helyességét. A modellellenőrzési algoritmusok kimerítően felderítik és be-
járják a rendszer lehetséges állapotait, és ellenőrzik az temporális logikai speci�kációs kö-
vetelmények teljesülését. A modellellenőrzési algoritmusok ellenpéldát tudnak mutatni,
amennyiben egy követelmény nem teljesül.

A Tételbizonyítás alapú megközelítések az ellenőrzési problémát elsőrendű vagy magasabb ren-
dű logikai problémák megoldására vezetik vissza. Az elsőrendű tételbizonyítók teljesen
automatizált módon működhetnek, a magasabb rendű logikai megoldók általában interak-
tívak, azaz a felhasználó beavatkozására szükség lehet a keresés irányításához. Az ellenőr-
zés sikeres elvégzéséhez mind a tulajdonságot, mind a rendszert logikai problémaként kell
megfogalmazni a kiválasztott tételbizonyító bemeneti nyelvén.

A különböző megközelítések között tehát vannak félautomatikus eljárások, mint az interak-
tív tételbizonyítók, a másik oldalon pedig a teljesen automatikus technikák állnak, mint például a
modellellenőrzés és a statikus elemzés. Nagy különbség van a megközelítések pontosságát tekint-
ve is: az absztrakt interpretáció hibás állapotok elérhetetlenségét tudja alapvetően bizonyítani.
A modellellenőrzés kibővíti a vizsgálható tulajdonságok körét: élőségi, perzisztencia, vagy akár
összetett fairségi kritériumok is vizsgálhatóak a modellellenőrző algoritmusok segítségével. A
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tételbizonyító algoritmusok akár magasabb rendű logikai állítások vizsgálatára, bizonyítására is
képesek lehetnek szakértő kezekben. Általában az absztrakt interpretáció alapú algoritmusok ha-
tékonyak, azaz akár nagy szoftverekre is képesek egyszerű tulajdonságokat bizonyítani. A másik
oldalon állnak a tételbizonyítók, amelyek számításigénye nagy, és jellemzően nehéz is használni
őket. A két megközelítés között állnak a modellellenőrzők, amelyek már képesek komplex krité-
riumokat vizsgálni, de az absztrakt interpretációhoz képest magasabb számítási igény mellet.

A különböző megközelítések különböző formalizmusokat használnak a rendszer reprezentá-
lására: a veri�kációs mérnök választhat, hogy közvetlenül a forráskódon hajtja végre az ellen-
őrzést, vagy esetleg egy magasabb szintű absztrakción, azaz modellen. A forráskód ellenőrzése
közvetlenül nyújt visszajelzést az implementáció helyességéről, azonban ez gyakran túlságosan
számításigényes, és emiatt drága. Az absztrakt modellek ellenőrzése általában kevésbé számítás-
igényes – bár a gyakorlatban még mindig nehéz – az implementáció ellenőrzéséhez képest, hiszen
a modellek elabsztrahálhatnak részleteket a rendszerünkből. A absztrakt modelleken végzett el-
lenőrzés a logikai (tervezési) hibákat találja meg, az implementáció során felmerülő problémák
ellenőrzésére nem alkalmas.

A formális veri�káció technikáit egyre elterjedtebben használják az iparban/ipari problémák
megoldására: [Cal+15; Adi+15; DMB16; LS09; Kle+09; SD10; BP12; Kai+09]. A különböző techni-
kák közül a modellellenőrzés megfelelő kompromisszumot nyújt a kifejező erő - számítási komp-
lexitás tekintetében [DKW08].

2.4.1. Modell-ellenőrzés

A modellellenőrzés egy automatikus formális veri�kációs technika, amely a formális modellt és
a formális speci�kációt felhasználva bejárja a rendszer lehetséges állapotait, és eldönti, hogy az
ellenőrzött rendszer működése megfelel-e a speci�kációnak. A felderített állapotokat a modell-
ellenőrző egy belső reprezentációban tárolja el és használja fel az ellenőrzés során. Amennyiben
a formális követelmény teljesül, akkor ezzel bizonyítottuk a modell helyességét. Ellenkező eset-
ben a modellellenőrző egy ellenpéldát szolgáltat, amely felfedi, hogy a rendszer mely viselkedése
nem felel meg a speci�kációnak.

A modell-ellenőrzési algoritmusoknak két fő családját különböztetjük meg: az explicit tech-
nikák a hagyományos gráfbejáró algoritmusok segítségével egyenként vizsgálják és tárolják az
állapotokat. A másik nagy csoportja a modell-ellenőrzési algoritmusoknak a szimbolikus tech-
nikák, amelyek mind az állapotteret, mind az állapotátmeneteket elkódolják szimbolikusan. Az
explicit technikák általában gyorsak, azonban az állapottér robbanás problémája gyakran meg-
akadályozza a sikeres használatukat: akár kis modelleknek is hatalmas állapottere lehet, amelyet
gráfként explicit módon tárolva nem fér el a memóriában. A szimbolikus algoritmusok megoldást
nyújtanak az állapottér robbanás problémájára azáltal, hogy elkerülik az állapottér gráf explicit
ábrázolását és kódolva, kompakt módon tárolják a bejárt állapothalmazt. A szaturációs algorit-
mus egy szimbolikus megközelítés, amelyet az aszinkron, párhuzamos rendszerek ellenőrzésére
fejlesztettek ki.

A modell-ellenőrzés nehéz feladat: még a kis rendszereknek is hatalmas állapottere lehet. Az
állapottér robbanás problémája főleg az aszinkron, konkurens és elosztott rendszereket érinti,
ahol a résztvevők interakciói, viselkedésük átlapolódása hatalmas állapotteret eredményezhet.
Ezen okok mellett az adatváltozók nagy száma is okozhat állapottér robbanást. Ezeken az esete-
ken túl gyakran előfordul, hogy a formális modelleknek végtelen sok állapota van, azaz végtelen
nagy az állapotterük. A modellellenőrző algoritmusoknak ezt is valamilyen módon kezelnie kell.
Az explicit modell-ellenőrzési algoritmusok egyenként tárolják az állapotokat és az átmeneteket
és a hagyományos gráfbejárási algoritmusokat használják. Azonban a modellek hatalmas állapot-
ér gráfja által támasztott memória igény miatt gyakran nem alkalmazhatóak ezen módszerek. Az
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explicit módszerekkel ellentétben a szimbolikus modell-ellenőrzési algoritmusok állapothalma-
zokat kezelnek együtt, és okos állapottér-kódolást használva akár nagy állapottereket is tudnak
kezelni.

Szimbolikus állapottér-reprezentáció. A szimbolikus modellellenőrzés során az úgyneve-
zett karakterisztikus függvények használhatóak az állapottér kódolására, továbbá az így elkódolt
függvényeket döntési diagramok segítségével hatékonyan tárolhatjuk. A döntési diagram egy
irányított aciklikus gráf, amely bináris vagy többértékű függvényekhez nyújt hatékony tárolást,
reprezentációt. Hatékony redukciós szabályok biztosítják, hogy a döntési diagramok egy adott
függvényhez vagy halmazhoz kanonikus és kompakt ábrázolást nyújtsanak, ily módon megfelelő
eszközt adva akár nagy állapot halmazok tárolásához. A hagyományos szimbolikus algoritmu-
sok az elérhető állapotokat és az állapotátmenet függvényeket is döntési diagramok segítségével
kódolják. Az algoritmusok az állapot-változókat leképezik a döntési diagram változóira, és a fel-
derítés során bejárt állapotokat reprezentáló állapotvektorokat pedig eltároljuk a kódolás alapján
a döntési diagramban.

Azonban a karakterisztikus függvények tárolására és manipulálására nem csak döntési di-
agramokat használnak: egy másik lehetőség a SAT-alapú technikák alkalmazása az állapottér
hatékony bejárására. Hatékony SAT megoldók segítik az állapottér bejárást ebben az esetben,
amelyek egy kielégíthetőségi problémára vezetik vissza az állapottér bejárás problémáját. Ilyen
esetekben a matematikai indukció segítségével bizonyítható a rendszer helyessége vagy a korlá-
tos állapottér bejárás során ellenpéldát találhatunk a helyességre.

A szimbolikus modell-ellenőrzési algoritmusok hatalmas állapottereket tudnak egyszerre ma-
nipulálni, azonban ezen módszerek hatékonysága nagy mértékben múlik a használt szimbolikus
kódoláson. A jó kódolás megtalálása nehéz feladat.

Hatékony állapottér-bejárás. A modellellenőrzés során a modell/rendszer állapotterét be
kell járni. A feltérképezés során az állapotokat tárolni, memorizálni kell, hogy elkerüljék a re-
dundáns bejárást és a redundáns számításokat. A döntési diagramok kompakt ábrázolást és tá-
rolást kínálnak az állapottér számára, de szükségünk van bejárási stratégiára is, amely előállítja
az állapottér reprezentációt. A szinkron hardver rendszerek állapotterét hagyományosan a szé-
lességi kereséssel (BFS) derítik fel a tradicionális szimbolikus modellellenőrző algoritmusok. A
BFS azonban nem hatékony az aszinkron rendszerek állapottér felderítésére [CMS05]. Ilyenkor
nyújthatna megoldást a mélységi bejárás (DFS), azonban a mélységi keresés nem illeszkedik a
hagyományos döntési diagramon alapuló szimbolikus algoritmusokhoz, hiszen a szimbolikus al-
goritmusok nem képesek egyenként, külön-külön kezelni az állapotokat, amely a DFS bejáráshoz
elengedhetetlen.

Ciardo és kollégái kifejlesztettek egy speciális iterációs stratégiát a probléma megoldására, az
úgynevezett szaturációs algoritmust, amely ötvözi a BFS és a DFS stratégiákat úgy, hogy illesz-
kedjenek az állapottér döntési diagram reprezentációjának szerkezetéhez. A szaturáció hatékony
bejárást tesz lehetővé aszinkron és Globálisan Aszinkron, Lokálisan Szinkron (GALS, Globally
Asynchronous Locally Synchronous) rendszerek esetén. A szaturációs algoritmust többek között
Petri háló alapú modellek állapottér felderítésére készítették, továbbá a szaturációs algoritmus
kiterjesztései támogatják különböző tulajdonságok modellellenőrzését is.

Temporális logikai speci�kációk ellenőrzése. A CTL és az LTL széles körben használatos
temporális logikák, eltérő kifejező erővel és ellenőrző algoritmusokkal. A CTL modellellenőrzés
során az állapotátmenet függvények legnagyobb és legkisebb �xpontjait keressük, amely keresé-
seket egymásba ágyazva komplex CTL kifejezéseket is ki tudunk számítani. Ezt a megközelítést
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strukturális modellellenőrzésnek hívják és a döntés-diagramon alapuló szimbolikus megközelí-
tések hatékony megoldást nyújtanak az állapottéren történő �xpontszámításra. Az LTL modell-
ellenőrzéshez a CTL-hez képest eltérő algoritmusok szükségesek, mivel az LTL modellellenőrzés
során egy, az LTL követelmény alapján készült tulajdonságautomata és az állapottér együttes
bejárása szükséges. Az LTL tulajdonságok modellellenőrzése két nagy kihívást tartogat: az álla-
pottér és a tulajdonság automata állapotterét szinkron módon kell bejárni, majd a szinkron szor-
zatban ellenpéldákat kell keresni. Az ellenpélda keresés során erősen összefüggő komponenseket
(SCC) keresünk a szinkron szorzat automatában. Az LTL tulajdonságok ellenőrzése komplexitá-
sát tekintve nehezebb feladat, mint a CTL tulajdonságok ellenőrzése.

2.5. Az értekezésben kitűzött célok

Disszertációmban a konkurens, aszinkron rendszerek modellezésének és ellenőrzésének támoga-
tását tűzöm ki célul. A biztonságkritikus rendszerek jelentős része ezen kategóriákba esik. Ezek
tipikusan diszkrét eseményű rendszerek (Discrete Event System, DES), munkámban olyan meg-
közelítéseket adok, amelyek ezen rendszerek hatékony ellenőrzését támogatják.

A munkám során megcélzott kihívások az alábbiak: a rendszer és a követelmények pontos
(formális) reprezentációját támogató nyelvekre és eszközökre van szükség, továbbá hatékony
veri�kációs algoritmusokra van szükség az ellenőrzési probléma megoldásához.

3. Új kihívások

Ebben a fejezetben a modell-ellenőrzési folyamat fő kihívásait mutatom be. A [BKL08] könyv
szerzői a következő fázisokat de�niálták rendszertervezés során alkalmazott veri�káció során:

• Modellezési fázis:

– Rendszer modellezése a modell-ellenőrző eszköz leírónyelve segítségével.
– Szimulációval megvizsgáljuk a modellünk megfelelőségét.
– Követelmények formalizálása az eszköz által nyújtott követelményleíró nyelv segít-

ségével.

• Ellenőrzési fázis: modell-ellenőrző futtatása és a tulajdonság teljesülésének ellenőrzése.

• Analízis fázis:

– Ha a tulajdonság teljesül, következő követelmény ellenőrzése.
– Ha a tulajdonság nem teljesül:

1. Generált ellenpélda vizsgálata;
2. Modell, terv vagy tulajdonság felülvizsgálata és �nomítása;
3. Teljes folyamat megismétlése.

– Memória vagy időkorlátok túllépése esetén a modell egyszerűsítése, redukciójára,
vagy egy másik modell-ellenőrző eszköz használata.

A formális veri�káció gyakran szükséges, ugyanakkor összetett feladat. A modell-ellenőrzési
folyamat minden lépésének megvan a maga kihívása. A formális modellek elkészítése időigé-
nyes, a valós méretű ipari problémák veri�kációja pedig számításigényes feladat. A mérnöki és
a formális modellek között általában nagy szakadék van, amelynek automatizált technikákkal
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történő áthidalása nehézségekbe ütközhet. Ugyanakkor a veri�kációs mérnökök képesek lehet-
nek megfelelő formális modell előállítására a mérnöki modell alapján. Ez a folyamat azonban
időigényes. Amennyiben a modellek le vannak írva valamely formális reprezentációban, a köve-
telmények formális leírására is szükség van, amelyhez követelményleíró nyelvek tág családjára
lehet szükség. Továbbá a formális veri�káció nagy számításigénye gyakran megakadályozza a
sikeres alkalmazását.

3.1. Aszinkron rendszerek modell-ellenőrzése

A formális veri�káció egy nagy számításigényű probléma: akár kisméretű rendszereknek is lehet
hatalmas állapottere, amelyet a veri�kációs algoritmusoknak be kell járnia. Ez különösen igaz az
elosztott rendszerek aszinkron modelljeire: a komponensek különböző módon átlapolódó visel-
kedése nagyszámú lehetséges viselkedést okoz a rendszer szintjén. Az ilyen jellegű állapottér
robbanás kezelése hatékony technikákat igényel. A lehetséges állapotok száma exponenciálisan
növekedhet az elosztott rendszer komponenseinek számával, bizonyos esetekben akár az egyes
komponensek állapottereinek Descartes szorzataként. Mivel a formális veri�káció kimerítő ke-
resést alkalmaz, a hatalmas méretű állapottér nagy kihívások elé állítja az algoritmusokat.

Látható tehát, hogy az elosztott rendszerek formális veri�kációja számításigényes feladat,
így a megfelelő módszer kiválasztása kiemelkedően fontos. A szaturáció hatékony megoldást ad
Petri-háló modellek ellenőrzésére: az én munkám is szaturáció-alapú technikákra épít.

A modell-ellenőrzés számításigényes jellege miatt felmerül a kérdés, hogy vajon lehetséges-e
a modern, többmagos processzorok igénybevételével a modell-ellenőrzés teljesítményét javítani.
A hatékony modell-ellenőrzési módszerek, mint például a szimbolikus algoritmusok komplex
adatszerkezeteket és iterációs stratégiákat alkalmaznak, amelyek nehezen párhuzamosíthatók. A
szimbolikus modell-ellenőrzés eredendően egy szekvenciális feladat, ugyanis a �xpont számítás
és detektálás az előző lépések eredményét is igényli. Ez a probléma különösen igaz a szaturációra,
amelyet már a szakirodalomban is kifejtettek [CZJ09]. A modell-ellenőrzés fejlődésével azonban
egyre inkább nő az igény, hogy többmagos processzorokat lehessen alkalmazni szaturáció-alapú
modell-ellenőrzésre.

3.2. Formális modellezés

A Petri-háló (Petri nets, PN) egy elterjedt modellezési nyelv a párhuzamos és aszinkron rendsze-
rek leírására. Bizonyos területeken azonban egy bővebb kifejezőerejű formalizmusra van szük-
ség. Ezekben az esetekben a színezett Petri-hálók nyújtanak hatékony megoldást az aszinkron
rendszerek adatfüggő viselkedésének leírására.

A színezett Petri-hálók (Coloured Petri Nets, CPN) az egyszerű Petri-hálókat különböző adat-
típusokkal egészítik ki, amelyek a helyek típusát jelölhetik és őrfeltételek értékelhetőek ki felet-
tük. Ugyanakkor ezek a kiterjesztések új kihívások elé állítják a veri�kációs algoritmusokat. A
színezett Petri-hálók bonyolult nyelvi elemei nehezen kezelhetők a modell-ellenőrző algoritmu-
sokban. Ezen problémát mindenképpen le kell küzdeni egy olyan eszközben, amely színezett
Petri-háló modellek analízisét végzi.

Egyszerű Petri-háló modellek ellenőrzésére számos hatékony technika létezik. A színezett
Petri-hálók alkalmazásának egyik hátránya azonban a hatékony ellenőrzési technikák hiánya,
amellyel én is szembesültem a kutatásom során. Ennek két különböző oka is van: döntési di-
agram alapú technikák alkalmazása esetén az állapottér hatékonyan reprezentálható, de a bo-
nyolult őrfeltételek nem kódolhatóak el hatékonyan. Másrészről pedig a matematikai logikán
(például SAT/SMT megoldó) alapuló technikák képesek bonyolult őrfeltételeket kezelni, de az
elosztott rendszerekre nem hatékonyak. Ezen tényekből következően jelenleg nem elérhetőek
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színezett Petri-hálókat támogató szimbolikus ellenőrző eszközök. Színezett Petri-hálók ellenőr-
zésére jelenleg a CPNTools [JKW07] a legelterjedtebb eszköz, amely explicit állapottér bejáráson
és reprezentáción alapuló technikákat nyújt. Ezen explicit technikák azonban ritkán skálázódnak
valódi problémák megoldására.

3.3. Formális követelmények

A követelményleíró nyelvek közül a formális veri�kációs módszerek a formális, például a CTL
és LTL temporális logikai nyelvekre építenek. Ezen nyelvek a követelmények formalizálásának
legelterjedtebb eszközei, segítségükkel számos hasznos tulajdonság kifejezhető. A CTL modell-
ellenőrzés egy iteratív legnagyobb és legkisebb �xpont számításra vezethető vissza. Ez a módszer
strukturális modell-ellenőrzés néven is ismert és a döntési diagram alapú szimbolikus módsze-
rek hatékonyan meg tudják oldani a lehetséges állapotok bejárását és tárolását. Az LTL modell-
ellenőrzés nyelvek tartalmazási problémájára vezethető vissza. Az LTL tulajdonságok ellenőrzé-
se során két fő kihívást kell megoldani: először ki kell számítani az állapottér és a tulajdonságot
leíró automata szinkron szorzatát, majd ellenpéldákat kell a szinkron szorzat állapotterében ke-
resni, amely feladat erősen összefüggő komponensek (SCC) keresésére vezethető vissza. A szink-
ron szorzat hatékony kiszámítása azonban jelenleg is egy nyitott kérdés, főleg szaturáció-alapú
módszerek alkalmazása esetén. A szakirodalomban megtalálható módszerek hagyományos dön-
tési diagram segítségével kódolják el a szorzat állapotteret és a szinkron állapotátmenet relációt,
amely egy nagy, monolitikus döntési diagramot eredményez. A szaturáció-alapú technikák elke-
rülik a szinkron szorzat explicit kiszámítását azáltal, hogy az iterációs sorrendet kisebb részekre
bontják [Thi15]. Ez a módszer azonban negatív hatással lehet a szaturáció iterációs stratégiájá-
nak teljesítményére, hiszen megbontjuk a hatékony állapottér bejárási stratégiát. Összességében
a szinkron szorzat számítása a korábbi munkákban még nem volt olyan szinten integrálva a
szaturáció-alapú LTL modell-ellenőrzésbe, hogy teljes mértékben ki tudja használni a szaturáció
iterációs stratégiájának hatékonyságát.

3.4. Célkitűzések

A fő célkitűzésem, hogy egy modell-ellenőrzési módszert dolgozzak ki a komplex rendszerek
Petri-háló alapú modelljeinek veri�kációjára. A javasolt módszer a magas szintű modellezést
támogatja azáltal, hogy lehetővé teszi a rendszerek leírását színezett Petri-hálók segítségével. A
CTL és LTL temporális logikák támogatása a követelmények formalizálását és ellenőrzését segíti.
Az állapottér felderítése és az állapotátmenet relációk tárolása szaturáció segítségével szimboli-
kusan történik a hatékonyság érdekében. A temporális logikai modell-ellenőrzés a lehetséges
viselkedések szimbolikus reprezentációja felett értékeli ki a CTL és LTL kifejezéseket. A folya-
mat végeredménye lehet egy ellenpélda, amely felfedi a rendszerben a problémát, vagy pedig az
algoritmus bizonyítja, hogy a rendszer megfelel a speci�kációnak. A következő fejezetben össze-
foglalom az ellenőrzési folyamat egyes lépéseinek kihívásait.

3.4.1. Kihívások áttekintése

1. kihívás: Komplex rendszerek ellenőrzése. A komplex rendszerek modellezéséhez magas
szintű modellezési nyelvek szükségesek. A bonyolult rendszerek magas szintű modelljei összetett
ellenőrzési technikákat igényelnek. Ennek megfelelően a létező veri�kációs módszerek és algo-
ritmusokat ki kellett terjeszteni, hogy magas szintű modellek ellenőrzésére is képessé váljanak.

Az egyszerű Petri-hálók ellenőrzésére a szaturáció megoldást nyújt. A gyakorlatban azonban
magasabb szintű nyelvek segítségével hatékonyabban tudják a mérnökök leírni a komplex, va-
lós rendszereket. A színezett Petri-háló egy széles körben alkalmazott formalizmus erre a célra,
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azonban a szaturáció-alapú algoritmusok még nem lettek adaptálva rájuk. Ennek az oka, hogy
a színezett Petri-hálók bonyolult adatszerkezetei nehézzé teszik a szimbolikus kódolást, emiatt
pedig megakadályozták a hatékony szaturáció-alapú szimbolikus modell-ellenőrző algoritmusok
alkalmazását ezen a területen.

2. kihívás:Modell-ellenőrző algoritmusokhatékonyságánaknövelése. A modell-ellenőrző
algoritmusok hatékonyságának növelésére és a futási idejük csökkentésére új technikák szüksé-
gesek.

A párhuzamosítás egy gyakran alkalmazott módszer az algoritmusok teljesítményének javí-
tására. A szaturáció azonban eredendően szekvenciális, így nehezen párhuzamosítható [CZJ09].
Ennek a fő oka, hogy a szaturáció során a műveletek nagymértékben támaszkodnak az előző lé-
pések eredményeire. Ezen felül egy döntési diagram párhuzamos módosítása már önmagában is
nehéz probléma; ez azonban szükséges előfeltétele a párhuzamos szaturáció-alapú algoritmusok-
nak. A modern számítógépek számítási teljesítményének hatékony kihasználása nagy kihívást
jelent a szaturáció-alapú algoritmusok fejlesztőinek.

3. kihívás: Változatos követelményleíró nyelvek támogatása. A kutatási és ipari esetta-
nulmányok rámutattak, hogy a különböző használati esetek különböző fajta követelményeihez
speci�kációs nyelvek széles választékára van szükség.

A CTL és LTL temporális logikáknak eltérőek a jellemzőik, kifejezőerejük, így használhatóság
szempontjából fontos, hogy egy modellellenőrző eszköz mindkettőt támogassa. A szaturációt ha-
gyományosan CTL modellellenőrzésben használták, mivel a hagyományos LTL modellellenőrző
algoritmusokat nehéz szimbolikus környezetben megvalósítani. Az LTL modellellenőrzés vissza-
vezethető az automata-alapú modellellenőrzésre, így a szaturáció-alapú modellellenőrzést ki kell
terjeszteni az automata-alapú követelmények támogatására. Az automata-alapú speci�kációk ad-
ják a magasabb szintű nyelvek, így az LTL szemantikáját is. Az LTL modellellenőrzéshez szük-
ség van egy további probléma megoldására is: ki kell számolni az ellenőrzött tulajdonságot leíró
automata és a rendszer állapotterének szinkron szorzatát. Ez a probléma könnyen megoldható
explicit állapottér-bejárás esetén, azonban a bonyolult szinkronizációs kényszerek megnehezítik
a hatékony szimbolikus megoldások alkalmazását. Ez ahhoz vezet, hogy a korábbi szaturáció-
alapú szinkron szorzat számító algoritmusok nem számítják ki szimbolikusan a szinkronizációs
kényszereket, hanem a problémát lokálisan megoldható részproblémákra bontják. Ez azonban
elrontja a szaturáció iterációs stratégiáját, ami akár egyszerű szélességi kereséssé is degradálód-
hat.

4. kihívás: Formális modellezés és ellenőrzést támogató keretrendszer. Az ipari esetta-
nulmányok és problémák széles köre szükségessé tesz egy olyan formális modellező és ellenőrző
keretrendszert amely különféle modellezési nyelveket és algoritmusokat támogat. Mivel nincsen
egyetlen olyan formalizmus vagy algoritmus sem, amely az összes felhasználási esetet támogatná,
ezért egy kon�gurálható keretrendszerre van szükség, amely az adott veri�kációs problémához
�nomhangolható.

Az értekezés célja tehát egy keretrendszer kidolgozása volt, amely ezeket a kihívásokat cé-
lozza meg és magában foglalja a szükséges algoritmusokat.

Az algoritmikus fejlesztések mellett azonban megfelelő eszköztámogatás is szükséges az el-
képzelt keretrendszerben. Ez magában foglalja a modellezést, az ellenőrzést és az ellenpélda elő-
állítást komplex rendszerekhez. Korábban nem volt olyan eszköz, amely az előbb felsorolt algorit-
musokat egy eszközben tartalmazná és lehetővé tenné különböző Petri-háló modellek hatékony
ellenőrzését.
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4. Új eredmények

Munkám célja egy olyan átfogó megközelítés nyújtása volt, ami lefedi a veri�kációs folyamat
összes fázisát.

A korábban említett kihívások a veri�kációs probléma három aspektusába sorolhatók be
[BKL08]:

1. Komplex rendszerek formális modellezése.

2. Formális követelmények speci�kácjója.

3. A modell ellenőrzése a követelményeknek megfelelően.

Kutatásom célja az volt, hogy megvalósítsak egy olyan megközelítést, ami támogatja a ve-
ri�káció fő feladatait. Ebben a szakaszban bemutatom a javasolt megközelítést és a kapcsolódó
alfeladatokat.

4.1. A modellezési és veri�kációs megközelítés

Ebben a fejezetben egy modellezési és veri�kációs megközelítést javasolok. A bemutatott új meg-
közelítés a kutatás és az ipari projektek tapasztalatai alapján került megtervezésre, valamint a
kutatócsoport esettanulmányaiból levont tanulságok is sokat segítettek a kialakításában. A be-
vezetett megközelítés a problémák egy bizonyos csoportját célozza meg: az aszinkron, biztonság-
kritikus véges állapotterű vezérlő rendszerek ellenőrzése.

Probléma. A formális ellenőrzés szükségessé teszi a megfelelő modellezési formalizmus hasz-
nálatát, amely képes ábrázolni a szakterület problémáit. Tapasztalataink azt mutatták, hogy nincs
átfogó eszköz és megközelítés aszinkron rendszerek modellezésének és veri�kációjának támoga-
tására. Petri háló alapú modellezési nyelvek segítségével aszinkron rendszereket hatékonyan mo-
dellezhetünk. Azonban az elérhető eszközök közül vagy egy eszköz kifejező, könnyen használha-
tó formalizmussal rendelkezik, de gyenge veri�kációs algoritmusokkal (mint például a [JKW07]),
vagy hatékony elemzési technikákat kínál, de nehéz használni (például [Cia+03]).

A formális veri�káció kifejező speci�kációs nyelveket igényel, hogy képes legyen ábrázolni
a tervezők szándékát. Ez gyakran problémát jelent, mivel bizonyos eszközök csak az elérhetőség
ellenőrzését támogatják, míg más eszközök jellemzően a CTL, vagy az LTL nyelv részhalmazait
támogatják.

A Petri háló alapú formalizmusokat támogató ellenőrző eszközök általában csak egyféle el-
lenőrzési technikát támogatnak, ami azonban gyakran kevés ahhoz, hogy sikeresen vizsgálja a
rendszer minden aspektusát. A szinkron működésű hardverek vagy szoftverrendszerek [Cav+14]
ellenőrzéséhez számos technikát kidolgoztak, de ezek a technikák nem hatékonyak az aszinkron
rendszerekhez [2]. Az LTSmin egy hatékony keretrendszer a processz algebrák és az időzített
automaták és a kiterjeszéseik számára, továbbá az LTSmin támogat különböző szimbolikus és
explicit technikákat is [Kan+15]. Az LTSmin azonban nem támogatja a Petri hálókat mint mo-
dellező nyelvet, továbbá nem támogatja azon algoritmusokat, módszereket, amelyek hatékonyak
a Petri háló alapú modellek ellenőrzésére.

Összefoglalva a problémákat: szükségünk van egy olyan eszközre, amely támogatja az ellen-
őrzési feladatok minden aspektusát és egy olyan megközelítésre van szükség, amely támogatja
az aszinkron, elosztott biztonság-kritikus rendszerek veri�kációját.
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Cél. Az egyszerű és a színezett Petri hálók hatékony eszközt nyújtanak az aszinkron, elosz-
tott biztonság-kritikus rendszerek formális modellezéséhez, ezért egy olyan megoldást javaslok,
amely ötvözi a szakirodalomban fellelhető hatékony modell-ellenőrzési algoritmusokat a Petri
háló alapú modellek LTL és a CTL modellellenőrzésének érdekében.

Munkám magas szintű célja, hogy egy eszközt biztosítson a veri�kációs mérnökök számá-
ra. A megközelítésem azokat a veri�kációs mérnököket támogatja, akik a formális modellek ki-
dolgozását, továbbá a veri�kációs feladatokat végzik. Az összetett rendszerek ellenőrzése során
felmerülő feladatok támogatása érdekében a keretrendszer három fő funkciót biztosít:

• Szerkesztő és perzisztencia támogatás formális modellek tervezéséhez, a Petri háló és a
színezett Petri háló formalizmust használva,

• Formális követelmények speci�kációja CTL és LTL temporális logikával,

• A formális modellek modellellenőrzése, hogy megfelelnek-e a temporális logikai követel-
ményeknek.

Tehát a disszertációm célja, hogy egy általános célú modellezési és ellenőrzési támogatást
nyújtsunk a Petri háló alapú modellekkel leírt problémákhoz. A keretrendszer célterülete az
(adatfüggő) aszinkron, konkurens vagy elosztott rendszerek.

Javasolt megközelítés. Egy olyan modellezési és veri�kációs megközelítést javasolok, amely
ötvözi a Petri háló alapú modellek kifejező erejét a szaturációs és absztrakciós algoritmusok ha-
tékonyságával. A megközelítés támogatja a széles körben használt speci�kációs, mint például az
LTL és a CTL nyelveket.

Disszertációmban a 4 ábrán bemutatott ellenőrzési folyamatot javaslom. Mivel a formális
ellenőrzés komplex feladat, algoritmusok széles köre áll rendelkezésre, továbbá a javasolt mun-
kafolyamat a hatékony kombinálásukra is lehetőséget nyújt.

A szakirodalom alapján az alábbi algoritmusok integrálását és kiterjesztését javaslom egy
egységes formális veri�kációt támogató keretrendszerbe:

• Szaturáció alapú algoritmusok az aszinkron rendszerek PN és CPN modelljeinek hatékony
állapotfelderítésére.

• Szaturáció alapú LTL és CTL modell-ellenőrző algoritmusok.

• Korlátos szaturáció és absztrakció alapú algoritmusok, amelyek kiterjesztik a keretrend-
szer veri�kációs képességeit végtelen állapotterű modellek kezelésére. Absztrakció alapú
algoritmusok közül a CEGAR (Counterexample-Guided Abstraction Re�nement, ellenpél-
da alapú absztrakció �nomítás) algoritmusa használható a keretrendszerben.

• A korlátos szaturációs és absztrakció alapú algoritmusok használhatóak biztonsági tulaj-
donságok ellenpéldáinak előállítására.

A 4 ábra ábrázolja az ellenőrzési folyamatot, amely a formális modellezési lépéssel és a for-
mális speci�káció kidolgozásával kezdődik. A keretrendszer célja támogatni a Petri háló alapú
modellezési nyelvek, mint például a Petri hálók és a színezett Petri hálók használatát a formális
veri�kációs folyamatban. Emellett LTL és CTL speci�kációs nyelveket támogat a megközelítés a
követelmények tervezésére.
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A javasolt szimbolikus veri�kációs módszereknek szimbolikusan kódolják mind az állapotte-
ret, mind az állapotátmeneti függvényt. Szimbolikus kódolásra Kronecker mátrix alapú reprezen-
tációkat használnak Petri háló modellekhez, továbbá disszertációmban speciális szimbolikus al-
goritmusokat javasolok a színezett Petri háló modellek kezelésére. Ezek a diszjunktív-konjunktív
dekompozíciós és a lazy szaturációs algoritmusok.

Különféle algoritmusok alkalmazhatók az állapottér feltérképezésére: a hagyományos szatu-
rációs algoritmus mellett a korlátos szaturáció algoritmusa segíthet a végtelen állapottér kezelé-
sében, emellett a párhuzamos szaturációs algoritmus hatékonyan ki tudja használni a többmagos
processzorok megnövekedett számítási kapacitását az állapottér bejárás során. Ezenkívül, ha a
modellnek végtelen állapottere van (például ha parametrikus rendszert modelleztünk), akkor az
ellenpélda alapú absztrakció �nomítás módszere (CEGAR) hatékonyon megoldást nyújt az ellen-
őrzésre.

Az LTL modell-ellenőrzés előfeltétele, hogy az állapottér és a tulajdonság automata állapote-
rének szinkron szorzatát generáljuk.

Végül a keretrendszerben temporális logikai modell-ellenőrzési algoritmusokra van szüksé-
günk a CTL és LTL tulajdonságok ellenőrzéséhez.

Tudományos eredmények kiterjesztése. Ebben a fejezetben összefoglalom azt a munkát,
amely a PetriDotNet keretrendszert eredményezte, továbbá áttekintem, hogy mely irányokban
sikerült továbbfejleszteni a korábbi tudományos eredményeket.

A javasolt megközelítés a Petri háló és a színezett Petri háló modellek állapottér felderítési
algoritmusait használja, amely alapja a szaturáció[CMS03; CY05]. A keretrendszerbe integrá-
lásra került az irodalomból megismert hatékony strukturális modellellenőrző algoritmus [CS03;
ZC09].

A végtelen állapotterű modellek támogatása érdekében folytattuk Ciardo és csapata munká-
ját[Cia+03; YCL09], továbbá a szaturáció alapú ellenpélda generálás is a PetriDotNet keretrend-
szerben ezen a munkán alapul. Azonban a meglévő technikák mellett kutatócsoportunk kiterjesz-
tette a korlátos állapottér felderítő algoritmusokat és bevezettünk új korlátos modell-ellenőrzési
algoritmusokat. Ezenkívül kiterjesztettük a CEGAR[WW11] megközelítést, hogy alkalmas le-
gyen a korábbiakhoz képest új problémaosztályok kezelésére, továbbá felhasználtuk ellenpélda
generálásra.

A keretrendszerben integráltuk a korlátos modellellenőrzést a strukturális modell-ellenőrzéssel.
Az LTL modellellenőrzési megközelítés a területen mások által megkezdett kutatást [Thi15;

Wan+01; Dur+11; CGH97; STV05; Ger+95] folytatja és sikerült ötvözni a munka során az aláb-
bi erősségeiket és tulajdonságaikat: on-the-�y LTL modellellenőrzés, az LTL modellellenőrzésre
specializált absztrakciós technikák és szaturáció alapú szinkron szorzat számítás.

A korábbi eredményekre építeni és azokat kombinálni egy egységes veri�kációs keretrend-
szerbe komplex feladat volt. A fejlesztés során arra törekedtünk, hogy a meglévő megközelítése-
ket új algoritmusokkal bővítsük annak érdekében, hogy használhatóbb megközelítést és hatéko-
nyabb ellenőrzést tegyünk lehetővé. Az alábbiakban összefoglalom azokat a kutatási és fejlesztési
eredményeket, amelyek hozzájárultak a PetriDotNet keretrendszerhez:

• A korlátos szaturáció-alapú CTL modellellenőrzés[3],[6],[14] és [18] a korlátos szaturáció
[YCL09] és a strukturális modellellenőrzés[CS03; ZC09] kombinációjaként jött létre.

• Erősen összefüggő komponensek (SCC) számítása és hatékony on-the-�y LTL modellel-
lenőrzés a szaturációs algoritmus felhasználásával[11].

• Az CEGAR algoritmus kiterjesztése [4], [10] és [15], ezáltal az elérhetőségi problémák bő-
vebb köre vált megoldhatóvá.
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4. ábra. A javasolt veri�kációs megközelítés magas szintű áttekintése
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Kontribúcióm. A korábban áttekintett komplex megközelítés mellett, amelyet kutatócsopor-
tunk bemutatott, az én kutatási eredményeim az alábbi területeket érintette.

A modell-ellenőrzési megközelítés az alábbi cikkekben került bemutatásra: [1] és [7]. A ke-
retrendszer kon�gurálható módon teszi elérhetővé az algoritmusok széles spektrumát. A megkö-
zelítést áttekintő 4 ábrán szürke színű háttérrel emeltem ki a saját algoritmikus kontribúcióimat.

Az én elméleti és gyakorlati kontribúcióim a modell-ellenőrzési folyamathoz az alábbiak:

• Új szaturáció alapú modell-ellenőrző algoritmust adtam színezett Petri hálók hatékony ve-
ri�kációjához ([5]).

• Párhuzamos szaturációs algoritmust mutattam be, amely hatékonyan kihasználja a több-
magos rendszerekben rejlő többlet teljesítményt ([17]).

• Szinkronszorzat generáló algoritmust fejlesztettem ([20]). Ez jelentette az alapját a haté-
kony szaturációs LTL modell-ellenőrző algoritmusnak később[2].

• Megvizsgáltam a Petri hálókhoz fejlesztett CEGAR algoritmust teljesség szempontjából és
bizonyítottam, hogy bizonyos hálókra az algoritmus nem konvergens ([4] és [15]).

4.2. Magas szintű modellek veri�kációja

Komplex rendszerek formális modellezésére a színezett Petri-háló formalizmust használtam. Szá-
mos veri�kációs megközelítést megvizsgáltam, melyek alkalmasak magas-szintű modellezési nyel-
veken, és különösképpen színezett Petri-hálók formájában speci�kált modellek analízisére. Moti-
vációs példaként egy ipari esettanulmányt vizsgáltam meg, ami rávilágított az explicit modellel-
lenőrzési technikák hiányosságaira, azok ugyanis az állapottér-robbanás problémája miatt ritkán
alkalmasak valós ipari rendszerek állapotterének kezelésére. A szimbolikus modellellenőrző al-
goritmusok megoldást kínálhatnak a problémára. A rendelkezésre álló megközelítések közül a
szaturációt választottam, mivel ez egy kifejezetten hatékony technika Petri-hálók ellenőrzésére.
A szakirodalom szisztematikus áttekintése során feltűnt ugyanakkor, hogy a szaturációs tech-
nika még nincsen kiterjesztve színezett Petri-hálók kezelésére. Így kidolgoztam egy módszert
magas-szintű színezett Petri-háló modellek veri�kációjához. Mivel a meglévő algoritmusok nem
támogatják a színezett Petri-háló modellekben jelen lévő összetett őrfeltételek kezelését, kidol-
goztam egy új szimbolikus kódolási technikát az átmenet reláció ábrázolására, valamint hatékony
új algoritmusokat javasoltam a szimbolikus reprezentáció előállítására. A kutatás eredményei a
PetriDotNet modellellenőrző eszközbe lettek integrálva, és ipari alkalmazási környezetben is ha-
tékonynak bizonyultak.

1. tézis Új veri�kációs algoritmusokat dolgoztam ki színezett Petri-háló alapú modellek ellenőr-
zésére. A színezett Petri-háló modellek összetett állapotátmenet-relációjának hatékony reprezentá-
lására egy új, hatékony diszjunktív-konjunktív dekompozíciós algoritmust javasoltam. A javasolt
dekompozíciós algoritmus a szaturáció hatékonyságával kombinálva ipari problémák veri�káció-
ját is lehetővé tette. Ezen kívül egy új algoritmust fejlesztettem a komplex állapotátmenet-relációk
számításának temporális dekompozíciójához. Az új algoritmus tovább csökkentette a komplex őr-
feltételekkel rendelkező modellek veri�kációjának idő- és tárigényét. A bemutatott algoritmusok
helyességét bizonyítottam.

Első tézisem eredményei csökkentették a színezett Petri-háló modellek komplex állapotátmenet-
reláció kezelésének tárigényét, mivel a javasolt algoritmus kisebb relációk építését teszi lehetővé.
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Ennek következtében csökkent az ellenőrzés időigénye, és új típusú problémák kezelésére is ké-
pessé váltunk: a tézis eredményei valós ipari problémák megoldását tették lehetővé. Az új algo-
ritmusokat egy ipari biztonságkritikus rendszer (PRISE) modelljén értékeltem ki. Munkám által
a teljes biztonsági logika színezett Petri-háló modellje felett megfogalmazott helyességi köve-
telmények ellenőrzése először vált lehetségessé. Holtpontmentességi, biztonságossági és élőségi
követelményekre vizsgálva a sikeres veri�káció bizonyította a rendszer helyességét.

Publikáció: Az új eredményeimet egy folyóirat cikkben [5] és az alábbi konferencia cikkekben
mutattam be: [22] és [16]. Az eredmények hozzájárultak továbbá egy konferencia cikk [7] és egy
folyóirat cikk [1] eredményeihez is.

4.3. Párhuzamos állapottér-felderítési technikák

Megvizsgáltam különböző lehetőségeket a szaturáció alapú modell-ellenőrzési algoritmusok fel-
gyorsítására párhuzamosítási technikákkal. A meglévő algoritmusok kiterjesztése a modern több-
magos számítógépek számítási teljesítményének kihasználásához komplex párhuzamos algorit-
musok és szinkronizációs mechanizmusok kidolgozását teszik szükségessé. A szimbolikus al-
goritmusok párhuzamosítása különösen nehéz feladat a komplex adatstruktúrák és bonyolult
szimbolikus számítások miatt. A szaturáció egy speciális iterációs stratégiát alkalmaz, amely az
állapotteret szimbolikus adatszerkezetekben tárolja, és egy speciális iterációs stratégiát alkalmaz-
va járja be az elérhető állapotokat és építi fel az állapottér reprezentációt. Azonban az algorit-
mus erősen szekvenciális, a lépések felhasználják az előző lépésekben előállított eredményeket.
Emiatt a szaturáció párhuzamos megvalósítása komoly kihívásokat jelent. Munkám során meg-
vizsgáltam a meglévő párhuzamos szaturációs algoritmust, és azonosítottam azokat a pontokat,
ahol az algoritmus módosításával hatékonyság növelést tudok elérni. Bevezettem egy új szink-
ronizációs algoritmust, amely csökkenti a szinkronizációs költséget az iteráció során, és ezáltal
jelentősen felgyorsítja a modell-ellenőrzési algoritmust. A kifejlesztett párhuzamos algoritmus
hatékonyan használja fel a modern többmagos processzor számítógépek számítási teljesítményét
a szaturáció-alapú állapottér felderítés során.

2. tézis Kidolgoztam egy szaturáció-alapú párhuzamos állapottér felderítő algoritmust, amely
egy új szinkronizációs algoritmust és zárolási mechanizmust használ. Az új zárolási stratégia egy
�nomabb felbontású zárolási mechanizmust alkalmaz, amely csak az állapottér reprezentációjának
manipulálását szinkronizálja. Az algoritmus biztosítja, hogy inkonzisztens állapotok ne fordulhas-
sanak elő az állapottér reprezentációban, továbbá biztosítja a szaturáció iterációs stratégiájának
megfelelő végrehajtását. Az új szinkronizációs algoritmus lecsökkentette a szinkronizáció költségét
és növelte a párhuzamosságot a végrehajtás során. Az új párhuzamos algoritmus segítségével kihasz-
nálhatóvá vált a modern többmagos számítógépek számítási teljesítménye a szaturációs algoritmus
végrehajtása során, ezáltal bizonyos benchmark modellekre szigni�káns teljesítmény növekedést el-
érve. Az új párhuzamos algoritmus helyességét bizonyítottam.

A mérések megmutatták az új algoritmus hatékonyságát a benchmark modelleken. Az új al-
goritmus teljesítménye jobban skálázódik a számítási kapacitás növelésével, mint a korábbi meg-
közelítések. Az új szinkronizációs algoritmus jelentősen csökkentette a szinkronizáció költségét,
ezáltal jelentős előrelépést jelent a korábbi megközelítésekhez képest.

Publikáció: Az új eredményeimet az alábbi nemzetközi konferencia cikkben mutattam be:
[17].
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4.4. On-the-�y szinkron szorzat generálás reguláris tulajdonságokmodellellen-
őrzése során

A felhasználóknak különböző fajta tulajdonságok ellenőrzésére van szükségük, amiket tempo-
rális logika segítségével fejeznek ki. A CTL és LTL széles körben használt temporális logikák,
melyeknek különböző a kifejezőerejük. A holtpont-mentesség CTL segítségével fejezhető ki, míg
az ún. fairness követelmények leírását csak az LTL támogatja. A veri�kációs mérnökök támoga-
tására érdemes mindkét speci�kációs nyelvhez ellenőrzési támogatást nyújtani. Az irodalomban
ismertek szaturáció-alapú modellellenőrző algoritmusok CTL-hez, azonban az LTL modellellen-
őrzéshez még nem álltak rendelkezésre hatékony szimbolikus algoritmusok. Tézisemben az LTL
nyelv egy jelentős részhalmazára, a reguláris kifejezésekre fókuszálok. A reguláris tulajdonsá-
gok modellellenőrzése során két fő problémát kell megoldani: szinkron szorzat generálásra van
szükség és az elfogadó állapotok detektálására a szinkron szorzat állapotterében. Szimbolikus
algoritmusokat használva a szinkron szorzat generálás nehéz probléma: ennek során egyrészt
szükség van a tulajdonságokat leíró automata szimbolikus kódolására és a vizsgált rendszer ál-
lapotterével történő szinkron-bejárásra. A probléma nehézségét az adja, hogy a szaturáció egy
irreguláris állapottér-bejárási stratégiát követ, amely ugyan hatékony aszinkron rendszerekre, de
rendkívüli módon megnehezíti a szinkron szorzat kiszámítását. Tézisemben egy hatékony tech-
nikát javaslok a szinkron szorzat kiszámítására, amelyet az állapottér bejárás során, ”on-the-�y”
lehet alkalmazni. A megközelítés lehetővé teszi a reguláris tulajdonságok ”on-the-�y”, azaz az
állapottér-bejárás közben végzett modell-ellenőrzést.

3. tézis Kifejlesztettem egy szaturáció-alapú modellellenőrző algoritmust az LTL tulajdonságok
reguláris, biztonsági követelményeket leíró részhalmazához. A tulajdonság-automata egy új szim-
bolikus kódolására teszek javaslatot, továbbá egy új szimbolikus kényszert vezetek be, ezáltal sike-
resen kombinálva a szaturációt a szinkron szorzat generálással. Szintén bevezetek egy új állapottér-
bejárási stratégiát is, ami a szinkron szorzatot az állapottér felderítése közben generálja, ezáltal
lehetővé téve a modell-ellenőrzési feladat ”on-the-�y” kiértékelését is. A bemutatott algoritmus ha-
tékonynak bizonyult a reguláris tulajdonságok ellenőrzéséhez, továbbá az új algoritmus szolgált az
alapjául a PetriDotNet keretrendszerben később bemutatott LTL modellellenőrző algoritmushoz is.

A tézisemben bemutatott algoritmus eredményeként a PetriDotNet keretrendszerben a spe-
ci�kációs nyelvek szélesebb halmazához nyújtok ellenőrzési algoritmusokat, az új algoritmus
kiterjeszti a szaturációval ellenőrizhető rendszerek és tulajdonságok körét. Számos, különböző
benchmark modelleken végzett mérés eredménye mutatja az új algoritmus versenyképességét.
Ezen túl az új szinkron szorzat számító algoritmusra épülő LTL modellellenőrző volt az első,
amely képes volt LTL tulajdonságok ellenőrzésére a PRISE ipari esettanulmányon.

Publikáció: Az új eredményeimet az alábbi konferencia cikkben mutattam be: [20]. Az ered-
mények hozzájárultak továbbá egy konferencia cikk [7] és két folyóirat cikk ([2] és [1]) eredmé-
nyeihez is.

4.5. A PetriDotNet modell-ellenőrzési keretrendszer

Az elkészített algoritmusok megfelelő eszköztámogatás nélkül nem lennének használhatóak. Szá-
mos létező eszközt és megközelítést megvizsgáltam, többek közt a PRISE biztonsági logika példá-
ján keresztül. A tapasztalatok alapján az egyszerűsége miatt a Petri-hálókat, illetve magas szintű
modellek leírására a színezett Petri-háló formalizmust választottam. Azonban az elérhető eszkö-
zök tipikusan vagy jó szerkesztési képességekkel/felhasználói felülettel rendelkeztek, vagy fejlett
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veri�kációs eszközökkel, de nem mindkettővel. Az kutatási és ipari tapasztalatok azt mutatták
emellett, hogy egyféle algoritmus nem elég a veri�kációs problémák széles körének a megoldá-
sához, nem létezik leghatékonyabb megközelítés. Ezért egy olyan modell-ellenőrzési folyamatot
készítettem, amely ötvözi a különböző algoritmusok és megközelítések előnyeit. Az algoritmu-
sok ezen újszerű kombinációja a PetriDotNet modell-ellenőrzési keretrendszerben került meg-
valósításra. Szükséges volt az algoritmusok elméleti vizsgálata, továbbá az elérhető algoritmusok
kiterjesztése, továbbfejlesztése is elkerülhetetlen volt bizonyos problémák megoldásához.

A javasolt modell-ellenőrzési keretrendszer lehetővé teszi biztonságkritikus rendszerek mo-
dellezését magas szintű modellezési nyelvekkel, a követelmények speci�kálását temporális lo-
gikák segítségével, valamint véges és végtelen állapotterű modellek ellenőrzését algoritmusok
széles spektrumával.

4. tézis Kidolgoztam egy módszert komplex rendszerek modellezésére és veri�kációjára. A meg-
közelítés támogatására egy keretrendszert hoztunk létre, amely képes komplex rendszerek színezett
Petri-háló alapú modellezésére és veri�kációjára. A keretrendszer CTL és LTL nyelven megfogalma-
zott követelményekhez modell-ellenőrzést nyújt, amelyhez új algoritmusok fejlesztésére és meglévő
algoritmusok kombinálására volt szükség. A problémák szélesebb körének támogatása érdekében
végtelen állapotterű rendszereket kezelő algoritmusokkal bővítettük a keretrendszert, továbbá külön-
böző ellenpélda generáló algoritmus is integrálásra került. A meglévő algoritmusokat kiterjesztettük
korlátos modell-ellenőrzéssel és az ellenpélda alapú absztrakció �nomítás módszerével (CEGAR al-
goritmus), ezáltal a végtelen állapotterű modellek hatékony kezelése is lehetővé vált. Utóbbi algorit-
mus ellenpéldát is szolgáltat a veri�kációs mérnökök számára. Megvizsgáltam elméleti szempontból
a CEGAR algoritmus teljességét és bizonyítottam, hogy az irodalomban ismert CEGAR-alapú Petri-
háló analízis algoritmus nem teljes, bizonyos modellekre nem konvergens.

Ez a tézis foglalja keretbe a korábbi eredményeket, ezáltal lehetővé téve az elméleti eredmé-
nyek mérnöki alkalmazását. Elméleti eredményként a CEGAR algoritmus vizsgálatát végeztem
el, és azonosítottam a hiányosságait, ezáltal új irányokat nyitottam a kutatások számára [10].
Megterveztem a PetriDotNet modell-ellenőrzési keretrendszert amelyben sikeresen integráltuk
a kutatócsoportunk munkáját, továbbá az általam vezetett hallgatók tudományos eredményeit.

Publikáció: Az új eredményeimet az alábbi nemzetközi folyóirat cikkben mutattam be: [4] és
[1], továbbá az alábbi konferencia cikkekben: [15] és [7].

5. Az új eredmények alkalmazása

Ebben a szakaszban a disszertációmban bemutatott eredmények gyakorlati alkalmazását fogla-
lom össze. A PetriDotNet keretrendszer több ipari és kutatási projektben is alkalmazásra került. A
disszertációban bemutatott elméleti és gyakorlati eredmények mellett különböző kiterjesztések
is készültek a PetriDotNet rendszerhez az értekezésben bemutatott eredményekre építve.

5.1. Egy ipari biztonsági funkció veri�kációja

A Paksi Atomerőmű egy biztonsági funkciójának a formális modellezésében a PetriDotNet ke-
retrendszer is felhasználásra került. A funkciót a színezett Petri-háló formalizmus segítségével
modelleztük és az 1. tézis algoritmusai segítségével veri�káltuk a biztonsági funkció helyességét.
CTL nyelvű speci�káció írta le a követelményeket, és a bemutatott diszjunktív-konjunktív de-
kompozíciós módszer volt az első algoritmus, amely képes volt a modell teljes állapotterét felde-
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ríteni. Az általános helyességi követelményeken túl további reguláris és LTL követelményeket is
de�niáltunk. A szinkron szorzat generáló algoritmus segítségével ezeket sikerült megvizsgálni, és
a 3. tézisben szereplő módszer volt az első amely segítségével a reguláris tulajdonságok veri�ká-
cióját el tudtuk végezni. A tézis folytatásaként a kollégáim által fejlesztett LTL modell-ellenőrző
algoritmus pedig a PRISE biztonsági funkció LTL modellellenőrzését tudta végrehajtani.

Összefoglalás. A PRISE biztonsági logika veri�kációs kísérletei alátámasztották, hogy (1) a
színezett Petri-hálók hasznosak ipari problémák modellezésére, (2) a PetriDotNet eszköz képes
ipari problémák modellezésére, és (3) az új, szaturáció-alapú, színezett Petri-hálókon működő
CTL modell-ellenőrző algoritmusok lehetővé teszik komplex ipari rendszerek ellenőrzését.

5.2. A PetriDotNet keretrendszer gyakorlati alkalmazásai

Az eddig bemutatottakon túl a PetriDotNet más gyakorlati alkalmazásai is ismertek. A követke-
zőkben a legfontosabb esettanulmányok kerülnek felsorolásra.

Autonóm robotrendszerek robusztusságtesztelése. A magas szintű modellezési nyelvek
hasznosnak bizonyultak az R3-COP projektben tesztgenerálásra. E projektben a PetriDotNet esz-
közt használtuk tesztbemenet szekvenciák generálására kommunikáló robotok robusztusságának
tesztelésére. Ez az esettanulmány is alátámasztja a 4. tézisben bemutatott keretrendszer gyakor-
lati alkalmazhatóságát. A diszjunktív-konjunktív dekompozíció segítségével (amely az 1. tézis-
ben került bemutatásra), és a különböző korlátos szaturációs algoritmusokat használva sikeresen
generáltunk egy diverz tesztkészletet, amely változatos robusztusságtesztelési célokat valósított
meg.

Tömegközlekedési hálózatokmodellezése és analízise. Egy ipari projekt keretében városi
tömegközlekedési hálózatok kerültek modellezésre és vizsgálatra Petri-hálókkal. A PetriDotNet
keretrendszer a modellezést és az analízist is támogatta, ahogy azt a 4. tézis bemutatta. Ezen
esettanulmány azt vizsgálta, hogy a közlekedési hálózat egy adott kon�gurációja, adott kapa-
citás mellett képes-e kielégíteni az utazók igényeit. Mivel az elkészült modell nem korlátos, a
CEGAR algoritmus segítségével zajlott az analízis. Végtelen állapotterű Petri-hálók segítségével
modelleztük a tömegközlekedési hálózatot, a rendszer viselkedése pedig elérhetőségi probléma-
ként került vizsgálatra.

Vasúti biztosítóberendezések modellezése A PetriDotNet keretrendszert használta szakér-
tők egy csoportja vasúti biztosítóberendezések modellezésére és tanulmányozására. A modellek
kézzel, a Petri-háló formalizmust használva készültek. A helyességi kritériumok CTL követel-
ményekként lettek leírva, hasonlóan a következő példákhoz: ”Egy jelző csak akkor lehet szabad
állású (vasúti mozgásokat megengedő állapotú), ha minden szükséges váltó megfelelő állású és
rögzített.”, illetve ”Amíg egy jelző szabad állású, addig a hozzá tartozó váltók lezárása nem oldha-
tó fel és nem állíthatók.”. Ezeket a követelményeket a PetriDotNet szaturáció-alapú CTL modell-
ellenőrzője segítségével sikerült ellenőrizni. Az esettanulmány bemutatta, hogy a PetriDotNet
használható olyan ipari szakértők által is, akik nem vettek részt a keretrendszer fejlesztésében.
Ez tovább hangsúlyozza a 4. tézisben leírt használhatóságot.

Modell-ellenőrzési verseny. A modell-ellenőrzési verseny (Model Checking Contest) egy
évente megrendezett verseny Petri-háló alapú modell-ellenőrző eszközök számára. Széleskörű
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méréseket végeztünk, hogy összemérhessük a PetriDotNet eszközbe integrált LTL modellellen-
őrző algoritmusokat és a versenyen legjobbnak bizonyult modell-ellenőrzőket. A PetriDotNet
LTL modell-ellenőrző algoritmusai a 3. tézisben leírt eredményeken alapulnak, azt kibővítve egy
új automata reprezentációval, valamint az erősen összefüggő komponensek külön lépés nélküli
felderítésével. Ennek köszönhetően, a mérési alapján, a PetriDotNet algoritmusa jobban teljesít
a verseny többi résztvevőjénél LTL modell-ellenőrzésben.
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