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Összefoglaló 
 
Az élet mind több területén jelennek meg programvezérelt eszközök, így biztonságkritikus al-
kalmazásokban is egyre nagyobb szerepet kapnak. Az ilyen helyen működő a szoftverektől el-
várjuk, hogy csak elenyésző valószínűséggel okozzanak balesetet.  
Az irodalomban számos módszer található a szoftverek és környezetük biztonságosabbá tételére. 
Ezek jellemzően azokat a hibákat igyekeznek megtalálni és kiküszöbölni, melyek a szoftver 
tervezése, implementálása során keletkeztek. Sajnos ezek a módszerek a legtöbb esetben köz-
vetve vagy közvetlenül a szoftver specifikációjára építenek, tehát feltételezik a specifikáció tel-
jes- és hibátlan voltát.  
Nancy Leveson kimutatta, hogy a valós baleseteket sok esetben pont szoftver specifikációs hi-
bák, hiányosságok okozzák. A legtöbb esetben a szoftver egyszerűen nem volt felkészítve vala-
milyen váratlan szituáció kezelésére, így a működése kiszámíthatatlanná, váratlanná vált. 
Mivel manapság egyre inkább az UML felhasználásával készítik a biztonságkritikus alkalmazá-
sokat, így az UML formalizmusainak megfelelő kiegészítésével, módosításával, és a segítsé-
gükkel megfogalmazott formális specifikáció ellenőrzésével mérsékelni lehet a balesetek való-
színűségét és következményeit.  
Az UML viselkedés-leíró formalizmusa az állapottérkép és az akció-szemantika (ami tartalmaz-
za az aktivitási diagramot is). A legtöbb biztonságossági probléma az állapottérkép esetében 
merül fel. Egyrészről ez egy jól definiált és jól támogatott formalizmus, így gyakran használják, 
másrészről általában ez írja le a specifikáció legbonyolultabb részét. 
A Leveson-által definiált 47 kritérium kiegészítésével, formalizálásával lehetőség van a specifi-
káció funkcionális részének gépi ellenőrzésére. Ehhez gráftranszformációs technikát használok, 
mivel maga az ellenőrizendő specifikáció is egyfajta gráf, így ez a formális, matematikailag jól 
kézben tartható eszköz közvetlenül képes rajta műveleteket végezni. Az eredeti ábrázolást egy 
olyan átmeneti formára transzformálom, melyen közvetlen illesztéssel megtalálhatók az önel-
lentmondások és hiányosságok túlnyomó része. 
Egy absztrakciós szinttel feljebb lépve ugyanez a transzformáció magán az UML metamodellen 
(a formalizmus ábrázolási formáján) is elvégezhető. Ez olyan UML alnyelv kialakítását jelenti, 
mely strukturálisan tartalmazza a legalapvetőbb kritériumokat és szabályokat, így eleve gátolja a 
hibák létrejöttét. Ez a biztonságos állapottérkép-metamodell.  
Az ellenőrzési és metamodell-módosítás technikája felhasználható az UML más formalizmusai 
esetében is, például az akció-szemantika párhuzamos végrehajtási problémáinál. Az akció-
szemantika alapvető problémája, hogy nem követeli meg a párhuzamosság egyértelmű specifi-
kációját, így igen könnyű a specifikációban súlyos hibákat elkövetni. Ennek orvoslására az álla-
pottérképnél alkalmazott technikát használom. 
Leveson kritériumai a működésre vonatkozó biztonságossági elvek mellett olyan strukturális 
előírásokat is tartalmaznak, melyek a program felépítésére írnak elő megkötéseket. Mivel a spe-
cifikáció struktúráját az osztálydiagram írja le, így szükség van ennek ellenőrzésére is. 
Mivel a programstruktúra a legtöbb esetben erősen alkalmazás-specifikus, így csak korlátozások 
bevezetésével van mód a kritériumok ellenőrzésére. Ezeket a korlátozásokat olyan tervezési 
mintaként fogalmaztam meg, melyek megfelelnek a biztonságossági kritériumoknak. Így a min-
ta felhasználásakor a követendő elvek eleve bekerülnek a specifikációba, ahol a jelenlétük „sza-
vatossági” szabályok vizsgálatával ellenőrizhető. 
Különösen tervezési minta kezelői Biztonságos Kezelői Felület minta. Az a szoftverek egyik 
legkritikusabb részének biztonságossá tételét segíti. Az ember-gép interfész tartja ugyanis a 
kapcsolatot a kezelő személyzettel, így a saját viselkedésén túl az emberi eredetű operátori hibák 
elkerülésében is hatalmas része van. 
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1. Abstract 
In our life embedded computer control systems are used in more and more application areas, 
including safety-critical applications too. A safety-critical software is required to cause incidents 
and accidents only with infinitesimally low probability. 
In the literature there are methods to increase system safety. These methods are made mainly to 
find and eliminate design- and coding errors, but unfortunately these are based directly or indi-
rectly on the software specification, and assume that it is complete and correct. 
Nancy Leveson has shown that, in most cases real software-related accidents are caused by in-
complete or fault software. Generally, the software was not specified for an unexpected situa-
tion, so it’s behavior become unpredictable. 
Nowadays safety-critical software are made by using UML, so checking, extending, and modi-
fying the formalism of UML, together with verifying the specification itself that can decrease 
the probability and seriousness of accidents. 
Statechart and action-semantics are the behavior-specification formalism of UML. Most of the 
faults occur here, especially in the statechart, because it is a well-defined, well supported for-
malism, and this is the best method to specify complex behavior.  
Using Leveson’s 47 criteria, the functional part of specification can be automatically verified. 
Since the statechart specification is essentially a graph, I am using a graph-transformation tech-
nique to implement the checker. Graph transformation technique is a formal, well usable, prov-
able tool, which can modify or check the specification model directly. The original format of the 
specification is transformed to a reduced form, which allows direct matching of specification 
errors. 
On a higher abstraction level this method allows transforming the UML metamodell (description 
of the statechart formalism) itself, into a safety-critical UML sub-language. Most criteria are 
already embedded into this new formalism, called Safe Statechart Metamodell, so this sub-
language structurally avoids typical faults. 
This philosophy, the “checking and embedding” technique can be used in another UML formal-
isms too. For example action semantics has a potential specification error caused by the missing 
of unambiguous definition of parallel processing. This problem can cause unpredictable behav-
ior. To fix it, I am using the previously described technique. 
There is a group of criteria defined by Leveson, which specify structural rules of specification. 
Since the software structure is generally defined using class diagrams, this methodology needs 
completeness and consistency analysis too. Unfortunately, the structural part of software is gen-
erally strongly application-specific, so I had to define limitations and restrictions to ensure 
checkability. I am using special design patterns, to which a safety criteria has been already em-
bedded. After using these patterns, the warranty can be verified by special OCL expressions. 
This technique is used to increase safety one of the most critical part of every software: the user 
interface. The new Safe User Interface Design Pattern has assimilated not only the general 
safety criteria, but some general human psychology rules too, to decrease the number of opera-
tor errors.  
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2. Bevezetés 
Napjainkban egyre több helyen jelennek meg programvezérelt eszközök biztonságkritikus al-
kalmazásokban. Elsősorban az ipar érdeklődése nőtt meg az olcsóbb, rugalmasabb programoz-
ható eszközök iránt, de az élet más területein is rohamosan jelennek meg olyan programvezérelt 
rendszerek, melyek hibája komoly balesethez vagy kárhoz vezethet. 
Az ilyen rendszerekkel szemben alapvető elvárás, hogy még a környezet hibája, rejtett program-
hibák, vagy kezelési hibák se vezethessenek katasztrófához, balesethez, illetve környezeti- vagy 
emberi kárhoz. 
A munka célja az, hogy a beágyazott alkalmazásokban futó programok biztonságosságának javí-
tásával elősegítsük a szoftverek által okozott balesetekek, illetve egyéb incidensek valószínűsé-
gének csökkentését. 
A választott megközelítés a Nancy Leveson által kidolgozott kritériumrendszer és az UML 
nyelv összekapcsolására épül.  
Az első fejezet ennek megfelelőem ismerteti a munka hátterét, az irodalmat, valamint a kritéri-
umokat. 
A második fejezetben az UML állapottérkép és az OCL nyelv rövid összefoglalása után egyen-
ként megvizsgálom a kritériumokat, értelmezem azokat az UML szempontjából, valamint rávi-
lágítok a problematikus részekre. Ennek alapján a harmadik fejezetben egy olyan ábrázolási 
formát vezetek be, mely leegyszerűsíti az ellenőrzést. Megadom továbbá az új ábrázolási formát 
előállító transzformáció egy lehetséges módját, valamint az ellenőrzés menetét. A negyedik fe-
jezet öröklésről szóló rövid összefoglalása után az ötödik fejezetben bevezetek egy olyan alter-
natív modellábrázolási rendszert, mely strukturálisan akadályozza a kritériumok megsértését. Ez 
a harmadik fejzet módszereinek általánosításaként fogható fel. Ezek a módszerek sajnos nem 
használhatók minden esetben, így a hatodik fejezet azokról az alkalmazás-specifikus kritériu-
mokról szól, melyek betartatásához merőben más megközelítés szükséges. A hatodik fejezetben 
módszert adok ezen kritiériumok betartatására is. Szintén a fejezet témája a kezelői felületek 
biztonságosságának biztosítása, valamint az UML néhány hiányosságának kiküszöbölése. 
A hetedik fejezet visszanyúl a harmadik fejzetben ismertetett módszerekhez, és ezekre építve az 
UML akciószemantikát vizsgálja biztonságossági szempontból. A fejezetben módszert adok a 
hibák megtalálására, illetve a biztonsági rések betömésére. 
Az elért eredmények formális megfogalmazása, illetve a transzformációk helyességi bizonyíása 
a függelékben olvasható. 

2.1. Biztonságosság és megbízhatóság 
A biztonságos működés nem okvetlenül azonos a megbízhatósággal.  
Egy rendszer akkor tekinthető megbízhatónak, ha a specifikációban rögzített feladatát, vagy 
legalább annak a lényegi részét minden körülmények között ellátja. Ez magában foglalja a hiba-
tűrést, redundancia alkalmazását, vagy a működést felügyelő eszközök és struktúrák használatát. 
Ezzel szemben egy rendszer akkor biztonságos, ha soha nem okoz balesetet vagy olyan helyze-
tet, mely élőlényekre vagy a környezetre nézve veszélyes vagy káros. Ez a definíció nem okvet-
lenül követeli meg a helyes működést, sőt, gyakran még a működést sem.  
Ebből látszik, hogy a biztonságosság biztosítása egy rendszerben gyakran másféle tervezői né-
zőpontot igényel, mint a rendszer funkcionalitásának, megbízhatóságának biztosítása. A funkci-
onalitás tervezése tipikusan a várható, normális működési állapotokkal dolgozik, és a helyes 
működés biztosítását célozza. A megbízhatóság növelése a várható hibákra összpontosít, és a 
rendszer valamilyen szintű működésben tartása a célja. Ezzel szemben a katasztrófákat általában 
eseményeknek egy igen kis valószínűséggel bekövetkező sorozata okozza, melynek kiindulási 
pontja vagy eredménye szinte mindig valamilyen váratlan, nem normális állapot. Ezért a bizton-
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ságosság növelése a nem normális működésmódok, illetve a környezet nem normális viselkedé-
sének vizsgálatával indul. A problémát az okozza, hogy igen nehéz ezeket azonosítani, különö-
sen egy bonyolult, összetett rendszer esetében. Ezért a biztonságkritikus technológiák elterjedé-
sekor elsőként a rendszert és a környezetét analizáló eljárások jelentek meg. 

2.1.1. Analizáló módszerek 
A katasztrófákat, baleseteket vizsgálva kiderül, hogy ezek egyáltalán nem minden előjel nélkül 
következnek be. Az incidens bekövetkeztéhez szinte mindig hiányosságok, hibák, szabályok 
megszegése, illetve hibás döntések sorozata szükséges. Ezek ezután egy véletlen, vagy egy szo-
katlan körülmény hatására esemény-lánccá alakulnak, mely a balesethez vezet. Ebből látható, 
hogy ha el akarjuk kerülni a balesetet, akkor  

i) idejekorán fel kell ismerni, és meg kell szűntetni a hiányosságokat, hibákat, szabály-
szegéseket,  

ii) fel kell készülni a váratlan eseményekre. Ehhez elsőként a lehetséges hiba-láncokat, 
illetve a lehetséges váratlan szituációkat kell azonosítani.  

A lehetséges esemény-sorozatok azonosítására többféle módszer ismert a szakirodalomban. A 
legegyszerűbb megoldás azzal kezdődik, hogy eldöntjük, hogy az adott rendszerben mi számít 
katasztrófának. Például egy vegyi üzem esetén katasztrófa egy robbanás, melyet két erősen rea-
gens anyag keveredése okoz. Ez után vizsgálni lehet, hogy a két anyag keveredéséhez milyen 
események, hibák szükségesek. Például a két anyag csak akkor keveredhet, ha elillan a védőgáz, 
és kinyitják a megfelelő csapokat, és beindul egy szivattyú. Ez a rendszernek egy nem normális 
állapota, ami mindenképp kerülendő. Ez után meg lehet vizsgálni, hogy mi kell ahhoz, hogy ez 
az állapot előálljon, ebből további feltételek és újabb állapotok azonosíthatók. Ezeknél is vizs-
gálható, hogy hogyan juthat el ide a rendszer, s így tovább. Az eljárás eredménye egy hibafa, 
melyből már ki lehet következtetni, hogy milyen kiinduló helyzet, és milyen döntések kellenek a 
katasztrófa kialakulásához. 
Egy másik megközelítés fordítva indul el. Megvizsgálja, hogy egy fellépő hiba milyen követ-
kezményekkel jár. Például mi történik egy elzáró csap beszorulásakor. Ebből kiderül, hogy pl. 
ilyenkor egy tartály túltöltődik, és veszélyes anyag kerülhet egy olyan csőbe, ahol az nem lehet-
ne. Tovább lépve vizsgálható, hogy mi van akkor, ha ez a cső nem bírja a túlnyomást és eltörik. 
Ekkor a veszélyes anyag kiszabadul, aminek újabb következményei vannak. A vizsgálatot to-
vább folytatva szintén egy hibafa keletkezik, melynek levelei elvezethetnek a katasztrófához.  
További módszerek a következő fejezetben olvashatók. Ezek általában a rendszer és a technoló-
gia igen alapos ismeretét feltételezik. Mivel minden eshetőséget ki kell vizsgálni, így még egy-
szerűbb esetben is sok időt és jól felkészült szakembereket igényelnek. 
A szoftverek által irányított berendezések gyakran sokkal komplexebbek és sokkal nehezebben 
áttekinthetők, mint a hagyományos technológiák, ezért a rendszer biztonságosságának biztosítá-
sa, illetve a potenciális hibák megtalálása sokkal nehezebb feladat. Egy szoftver bonyolultsága 
jellemzően meghaladja az emberi felfogóképességet, így szinte minden programban találhatunk 
kisebb-nagyobb hibákat. Ezek között lehetnek a biztonságosságot érintő problémák is, ezért az 
ilyen alkalmazási területeken a szoftver teljes életciklusa alatt fokozott figyelmet kell szentelni a 
biztonságossági elvek érvényesítésének. Így az érintett területeken ma már megszokott, hogy a 
szoftver-fejlesztő csoport mellett egy külön biztonságossági ellenőr is részt vesz a munkában. 
Ez a szakértő már az előzetes specifikációtól kezdve nyomon követi a programot, s minden fej-
lesztési fázisban ellenőrzi a biztonságossági szabályok betartását.  

2.1.2. Klasszikus módszerek 
A 60’-as, 70’-es években számos olyan vizsgálati módszert dolgoztak ki, melyek képesek bo-
nyolult gyártási és működési folyamatok biztonságosságának, megbízhatóságának vizsgálatára. 
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Ezek jellemzően kvantitatív módszerek, melyek használhatók mind előzetesen, tehát a tervezési 
stádiumban, mind pedig utólagosan, a már elkészült rendszer vizsgálatára. 
Mivel legtöbbjüknek van szoftverekre, számítástechnikai rendszerekre is alkalmazható változata 
(lásd bővebben a [38]-ban), ezért érdemes pár szóban leírni a klasszikus biztonságosság-növelő 
módszereket.  

• Ellenőrző listák (Checklist). A már ismert hibaforrásokat és követelményeket egy listába 
gyűjtik össze, melyet a későbbiekben minden új vagy vizsgált rendszernél átnéznek. 
Egyenként gondolják végig a lista elemeit, s intézkednek a hibaforrás elhárításáról. A 
módszer hátránya, hogy csak ismert hibákat lehet vele elkerülni. 

• Hibafa analízis (Fault Tree Analysis). A módszer lényege, hogy egy hibás eredménytől 
indulva megvizsgálják, hogy milyen állapot vezethet el a hibáig. Ez után megvizsgálják, 
hogy ezt az állapotot mi idézi elő, s így tovább. Az eredmény egy fa logikai összefüggé-
sekkel, mely megadja, hogy egy adott hiba keletkezéséhez milyen indulási feltételek 
szükségesek. A módszer képes még nem ismert hibákat is feltárni, de nagyon bonyolult a 
fa felépítése és vizsgálata. 

• Eseményfa analízis (Event Tree Analysis). Ennél a vizsgálati formánál a felépítendő fa 
egyszerű bináris elágazásokból áll. Nincsenek bonyolult logikai kifejezések, a fa egyes 
szintjei a vizsgált rendszer egyes részegységeinek állapotát adja meg. A fa fordított a hi-
bafához képest: egy hibából indul ki, s megvizsgálja, hogy ebben a helyzetben milyen 
következményekkel számolhatunk. Ezzel több különböző újabb állapot áll elő, ahol 
megint vizsgálni kell, hogy mik a következmények. A fa levelei lehetséges végeredmé-
nyek, melyek között esetleg lehetnek katasztrófák is. A módszer hatékonyabb, mint a hi-
bafa-analízis, de kevésbé pontos. 

• Ok-következmény analízis (Cause-Consequence Analysis). A módszer ötvözi a hibafa és 
az eseményfa analízisek előnyeit. Ebben a módszerben a kiindulási pont egy kritikus 
esemény, egy hiba. A módszer elsőként azt vizsgálja, hogy ezután mi történhet (előre ke-
resés, mint az eseményfánál), tehát felsorolja a lehetséges beavatkozásokat. Második lé-
pésben azt vizsgálja, hogy a sikertelen beavatkozásnak mi az oka, tehát mi vezetett el a 
kudarchoz (hátra keresés, mint a hibafáknál). Az eredmény egy kettős fa, melyből kide-
rül, hogy egy hiba esetén milyen külső hatások vezethetnek katasztrófához. 

• Hiba- és működőképesség analízis (Hazard and Operability Analysis). Ez a módszer nem 
csak a biztonságosságot vizsgálja, hanem a megbízhatóságot is. A lényege, hogy a vizs-
gált rendszer minden egyes részegysége esetében egy adott folyamatábra szerint végig-
nézzük a lehetséges hibákat – és azok következményeit. Ha például a vizsgált rendszer-
elem egy tartály, akkor a HAZOP módszer egyenként vizsgálja, hogy mi van, ha a tar-
tály üres, miközben teli kellene lennie, ha a tartályban túlnyomás van, ha a tartály tartal-
ma nem megfelelő, ha a tartály lyukas, stb. A módszer vizsgálja a lehetséges következ-
ményeket is. Ez az egyik legelterjedtebb módszer a vegyiparban, de más területeken is 
használható. A HAZOP módszer informatikai változatáról [17]-ben lehet részletesen ol-
vasni. 

• Hibamódok és hatásuk analízise (Failure Modes and Effects Analysis). Ez a módszer el-
sősorban a megbízhatóságot vizsgálja, s csak közvetve a biztonságosságot. Az esemény-
fa analízishez hasonlóan előre keresést végez. Elsőként azonosítja a vizsgált rendszer 
elemeit és azok lehetséges meghibásodási módjait. Ezután megvizsgálja, hogy ezek ho-
gyan hatnak a rendszer egészére, tehát a hibának milyen következményei lehetnek. Har-
madik lépesben pedig valószínűségeket rendel az egyes hibamódokhoz, amiből ki lehet 
számítani a rendszerhibák valószínűségét – ezzel együtt a katasztrófákét is. 

A felsorolt technikák közös jellemzője, hogy a szoftverek komplexitása és mérete miatt az in-
formatikai alkalmazásokban kézzel már nem végezhetők el megfelelő alapossággal, így a vizs-
gálatot számítógépre kell bízni. 
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2.1.3. Irodalom 
A szakirodalom a biztonságosság témakörét több különböző irányból vizsgálja: 

- Teendők a szoftver fejlesztés során. Ez az irányzat a folyamatos biztonságossági fel-
ügyeletre helyezi a hangsúlyt, tehát a szoftver technológiába akarja a biztonságosságot 
beolvasztani. Fő célja a megelőzés, tehát hogy a hiba bele se kerülhessen a szoftverbe. 

- Hibavizsgálati módszerek alkalmazása. Itt az előző fejezetben felsorolt módszerek, és ki-
terjesztéseik alkalmazásáról van szó. A témával sokan foglalkoznak, például Redmill. A 
lényeg, hogy rendszerek vizsgálatára fókuszál. Nem elkerülni akarja a hibát, hanem 
megtalálni.  

- Alkalmazás-specifikus biztonságossági kritériumok foganatosítása. Itt egy adott terület 
különlegességeire koncentrálnak mind megelőzés, mind hibakeresés formájában. Ked-
velt alkalmazási terület pl. a nukleáris létesítmények, a vegyipar, vagy a repülőgépek 
biztonságossága. Például Paterno a repülőtéri felügyelet kezelői felületével foglalkozik, 
mivel itt igen sok múlik az ember-gép interakció sikerességén. 

Mindezekről a módszerekről eléggé általános képet kaphatunk például Neil Storey könyvéből 
([38]), vagy Leveson alapvető irodalmából ([36]). 
Ez utóbbi könyv, habár már több mint 9 éves, újra aktuálissá válhat a számítástechnika fejlődé-
sével. A formális módszerek elterjedése, a grafikus modellező eszközök megjelenése ismét elő-
térbe állítja az itt felsorolt elveket, kritériumokat. Ennek ellenére az UML megjelenése után so-
káig nem kötötték össze a kettőt: gyakorlatilag nem lehetett az UML biztonságosságával foglal-
kozó irodalmat találni.  
Ma már egyre többen ismerik fel ennek a témának a fontosságát, így sorra jelennek meg olyan 
projectek, melyek a biztonságosság egyik vagy másik aspektusának vizsgálatát tűzték ki célul. 
Mindemellett általános megoldásokkal még ma sem lehet találkozni. 

2.1.4. Számítógépek által okozott balesetek okai 
N.G. Leveson a biztonságkritikus számítástechnikát megalapozó könyvében [36] olyan balese-
teket (is) ír le, melyek kapcsán számítógépek is érintettek voltak. Emellett további vizsgálatai-
nak eredményét is publikálta [33]. Leveson úgy találta, hogy a legtöbb esetben a balesetet 

i) vagy a szoftver váratlan vagy hibás viselkedése,  
ii) vagy pedig az operátor hibája okozta.  

Nagyon kevés esetben fordult elő hardver hibából bekövetkező baleset. Mindemellett kiderült az 
is, hogy az operátori hibák gyakran a program félreérthető vagy váratlan viselkedésére vezethe-
tők vissza.  
Mindez azt jelenti, hogy a balesetek esetében szinte mindig felfedezhető valamilyen szoftver 
rendellenesség.  
Leveson azt is kimutatta, hogy (az előző fejezetekben tárgyaltakkal összhangban) a hibák általá-
ban valamilyen nem várt szituációban fordulnak elő, beleértve a váratlan operátori beavatkozá-
sokat is. Sok esetben a program egyszerűen nincs felkészítve az adott helyzet kezelésére, illetve 
az adott esemény fogadására. 
Ebből az is kiderül, hogy a programban található bug-ok, tehát programozási hibák csak az ese-
tek egy kis részében felelősek a balesetért, s még ezekben az esetben is elkerülhető lett volna a 
katasztrófa a váratlan helyzetek jobb kezelésével. Az esetek túlnyomó részében viszont a prog-
ram eleve nem volt felkészítve a váratlan szituációra, olyannyira, hogy a hiányzó részek már a 
specifikációban sem szerepeltek. 

2.1.5. A problématér 
Minden szoftver esetén a kiinduláskor van egy problématér, amit a szoftverrel maradéktalanul és 
konzisztens módon le kell fedni. Ennek alapfeltétele, hogy a szoftver specifikálásánál a problé-
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matér jól körbehatárolt legyen, tehát egy szoftver specifikálása az eredendően végtelen nagy 
problématér egy erőteljes szűkítésével kezdődik. Ekkor a specifikáló személy kijelöli, hogy 
mely dolgokkal kíván foglalkozni, s melyekkel nem. A továbbiakban csak a kijelölt probléma-
térre összpontosít, a kívül elhelyezkedő részekkel már nem foglalkozik. 
Amennyiben a problématér kijelölése hibás volt, tehát lényeges részek kikerültek belőle, az a 
továbbiakban már csak igen nehezen vehető észre, ellenben súlyos következményei lehetnek. 
Ezt a szűkítési lépést ezért az adott szakterületen jártas szakembernek kell elvégeznie, mivel a 
továbbiakban az itt meghozott hibás döntésekre csak igen kis valószínűséggel deríthető fény. 
Automatikus ellenőrzésre – kevés kivételes esettől eltekintve - itt nincs lehetőség.  
A szoftver specifikálás további lépéseiben a kijelölt problémateret már zártnak és megfelelőnek 
tekintjük. Ezt a teret kell a specifikációval lefedni. A problématér lefedésénél hibalehetőség, 
hogy: 

1. a lefedés nem teljes, tehát a szoftver nem ad megoldást a problématér minden részére – 
tehát tovább szűkíti azt. 

2. a lefedés nem konzisztens.  

2.1.6. A specifikáció 
Leveson vizsgálatainak egyik célja az volt, hogy a problématér nem megfelelő lefedéséből eredő 
hiányosságokat megtalálja, a specifikációban fellelhető önellentmondásokra fényt derítsen, meg-
találja (az általános, vagy az adott területre speciális) tervezési szabályok megsértését, illetve a 
tipikus specifikálási hibákat. A vizsgálatok során arra a következtetésre jutott, hogy a probléma-
tér specifikációs lefedésének: 

1. Teljesnek kell lennie, tehát nem lehet olyan probléma-altér, amit a specifikáció nem fed 
le. 

2. Egyértelműnek kell lennie, tehát az implementáció, s különösen a futás során már nem 
szabad specifikációs döntést hozni. 

3. Determinisztikusnak kell lennie, tehát nem függhet a működés a véletlentől.  
4. További (pl. alkalmazás-specifikus) kritériumoknak kell megfelelnie 

2.1.7. Specifikációs hibák 
Sajnos a problématér teljes lefedettségét nagyon nehéz ellenőrizni, mivel nem rendelkezünk a 
problématér formális leírásával (sőt, még az informális leírásával sem). Így tehát még helyes 
kijelölésű problématér mellett sem garantálható a teljesség. Lehetőség van viszont a specifikáció 
belső konzisztenciájának ellenőrzésére, amiből kiderülhet, hogy valamilyen szükséges specifi-
kációs rész hiányzik. Lehetőség van továbbá a programokban általánosan, vagy az adott terüle-
ten általánosan használt specifikációs részek jelenlétének és megfelelőségének vizsgálatára. Eb-
ből látható, hogy mivel a teljes ellenőrzés nem lehetséges, ezért a cél olyan módszerek kidolgo-
zása, melyek a lehető legnagyobb mértékben képesek a problématér, illetve az azt lefedő speci-
fikáció hibáinak megtalálására.  
Ennek egyik alapvető lépése, hogy a specifikációt uniformizáljuk, tehát előírunk egy olyan 
rendszert, mely  

i) alkalmas a legtöbb szoftver specifikáció leírására,  
ii) ortogonális elemekből áll, így adható egy jól definiált, s mindig teljes egészében ellen-

őrizhető specifikációs tér. (Vizuális hasonlattal élve: könnyebb kideríteni, ha egy kocká-
ból hiányzik egy darab, mint ha egy szabálytalan testből.)  

Leveson a fehér doboz modellt választotta, amelyben a szoftver egy olyan doboz, aminek láthat-
juk (és vizsgálhatjuk) a belsejét is. Ez a „doboz” a külvilágtól eseményeket és adatokat kap, ami 
alapján módosíthatja a belső állapotát, valamint lehetősége van a külvilág befolyásolására.  
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Ehhez a modellhez többféle formalizmus is jól illeszthető, mint pl. az állapotgép, az állapottér-
kép, az adatfolyam-háló, a Petri-háló, stb. 
A jól definiált, jól körülhatárolt specifikációban ezután már ellenőrizhető: 

1. Problématér nem megfelelő kijelölése, hiányzó specifikáció részek 
2. Specifikáció nem teljes voltának kimutatása vagy elkerülése 
3. Specifikáció konzisztencia- és nem-determinizmus hibáinak kimutatása vagy elkerülése. 

Jól látható hogy a megelőző fejezetekben említett módszerek (FMEA, HAZOP, stb.) is ezeket a 
hibákat szeretnék megtalálni. 
Fontos kiemelni, hogy a specifikációs hibák nem csak a biztonságosságot befolyásolják, hanem 
a megbízhatóságot és a működés helyességét is. Ennek megfelelően a továbbiakban tárgyalásra 
kerülő módszerek nem csak a nagy-megbízhatóságú szoftverek területén, hanem más alkalmazá-
sokban – akár hardver elemek tervezésénél is – jól használhatók.  

2.1.8. Specifikációs mag 
A szoftverek specifikációja általában működési szabályok halmaza, melyek vagy formális-, 
vagy természetes nyelven vannak megfogalmazva. Ezen szabályok egy része minden program-
vezérelt biztonságkritikus alkalmazásban megtalálható, másik része az adott alkalmazáshoz kö-
tődik. Az előbbiek a specifikáció általános részét alkotják, tehát azt a részt, mely a legtöbb 
szoftver esetében hasonlóan néz ki, hasonlóan működik. Ezt Jaffe specifikációs magnak nevezte 
el [27]. Leginkább a specifikációs magot érdemes vizsgálni a biztonságosság szempontjából, 
mivel ez általánosan felhasználható minden hasonló program esetében. Természetesen az átme-
net a specifikációs mag és a többi rész között nem egyértelmű, ez a határ nem merev elválasztó 
vonal, így a vizsgálatok egy része átnyúlik az alkalmazás-specifikus területre is. 

2.2. Biztonságossági kritériumok 

2.2.1. Ökölszabályok 
Leveson a balesetek tanulmányozása során úgy találta, hogy a specifikáció teljességén túl to-
vábbi olyan szabályok fogalmazhatók meg jórészt a specifikáció magra vonatkozóan, melyek 
jelentősen csökkentik a hibák valószínűségét (így közvetve a megbízhatóságot is javítják). 

- A bejövő értéteket, adatokat mind idő-, mind pedig értéktartományban ellenőrizni 
kell. Ebbe beletartozik a hibás adat, a helyes, de rosszkor érkező adat és a váratlan 
pillanatban érkező adat kiszűrése is. Ez a megoldás próbálja garantálni, hogy a kör-
nyezet hibája nem terjedhet át a szoftverre. 

- A kimenő vezérléseket ellenőrizni kell biztonságossági szempontból. Ez azt jelenti, 
hogy a nyilvánvalóan balesethez vezető kimeneti kombinációt vagy szekvenciát ak-
kor sem engedi át a védelem, ha a vezérlő mag történetesen mégis megpróbálná ki-
adni. 

- A szoftver hibás döntéseket hozhat akkor, ha korlátozzák a külvilágból érkező infor-
mációit. Ekkor a belső állapot jelentősen eltérhet a külvilág valós állapotától, így a 
program szükségszerűen rosszul dönt. Hogy ez ne okozhasson balesetet, ezért a 
szoftvert fel kell készíteni arra a szituációra, amikor nincs elegendő érvényes infor-
máció a döntéshez. 

- A szoftver figyelheti, hogy beavatkozáskor mennyire volt a művelet sikeres. Ehhez 
egyrészt a kimeneteket kell úgy kialakítani, hogy azok állapotát figyelni lehessen, 
másrészt a bemeneti érzékelőket úgy kell kialakítani, hogy a kimeneti beavatkozókat 
is figyelhessék. Ez egyfajta felügyeleti visszacsatolást épít a rendszerbe, aminek sta-
bilitásáról ugyan külön gondoskodni kell, de a program felderítheti a környezet hibáit 
még azelőtt, hogy azok valóban bajt okoznának. 
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- Attól, hogy a szoftvert túlterhelik, még biztonságosnak kell maradnia. Ez elsősorban 
a megszakításos rendszerekre igaz, de más esetben is lényeges. Általában egy szoft-
ver úgy terhelhető túl, hogy a bemenetén olyan sok adatot adnak neki, melyet nem 
képes feldolgozni, vagy a kimenetén kiadni. Ha ilyen szituáció előállhat, akkor gon-
doskodni kell róla, hogy ne okozhasson hibás működést. 

- A szoftverekben megkülönböztetnek veszélyes és biztonságos állapotokat. Ha csak 
lehet, akkor a rendszert a biztonságos állapotokban kell tartani. Emellett vizsgálni 
kell azt is, hogy a szoftver mennyire képes a biztonságos állapotból a nem biztonsá-
gosba átjutni, illetve onnan visszatérni még a környezet hibái ellenére is. A biztonsá-
gos szoftver mindig visszatérhet egy biztonságos állapotba, ami lehet akár biztonsá-
gos leállás is.  

2.2.2. A kritériumok csoportosítása 
A disszertációban leírt munka elsődleges feladata a Leveson által megadott biztonságossági kri-
tériumok vizsgálata, kiegészítése, alkalmazása, ellenőrzése és betartatása az UML különféle 
formalizmusai esetében. 
Ehhez a kritériumokat érdemes csoportosítani aszerint, hogy a kritérium milyen jellegű hibák 
elkerüléséről, vagy felderítéséről szól.  

1. a problématér rossz körbehatárolása miatti hibák elkerülése (ilyenek tipikusan a kezelői 
felület operátori hibát kiprovokáló tulajdonságai),  

2. a specifikáció belső összefüggéseiből kikövetkeztethető hiányosságok felderítése (ilyen 
például az átmenet-definíciók hiánya, vagy a biztonsági szintek kezelésének elmulasztá-
sa), 

3. a biztonságkritikus szoftverekre speciálisan, illetve az ipari szoftverekre általánosan jel-
lemző specifikációs hibák megtalálása (mint például az indeterminizmus, vagy az inkon-
zisztens megadás). 

Az egy csoportba tartozó kritériumokat érdemes együtt vizsgálni, mivel jellemzően ugyanannak 
a specifikációs résznek a teljességéről, helyességéről szólnak. 
Egy másik csoportosítási szempont, hogy a kritérium mi alapján próbálja a hibát kiküszöbölni. 

1. A specifikáció és a problématér belső összefüggései alapján kimutatható hibák felfedése. 
Ilyen pl. a hiányos állapotgráf, vagy az elérhetetlen állapotok megtalálása. 

2. A biztonságossággal kapcsolatos problématér- és specifikációs hibák kimutatása. Ilyenek 
pl. az útvonalak a biztonságos és a nem biztonságos állapotok között, vagy például a bel-
ső modell frissítése. 

3. A tipikus programrészek jellemző hibáinak kimutatása. Ilyen pl. a kezelői felület vala-
mely operátori hibát kiváltó tulajdonsága, a belső üzenetkezelés jellemző hibái, a meg-
szakítások hibái, vagy az I/O adatok ellenőrizetlensége. 

Az előző két megközelítés egymástól független. A továbbiakban a második csoportosítás alap-
ján fogok haladni, de amennyire csak lehetséges, igyekszem a hibaforrás alapján is csoportosíta-
ni a kritériumokat. 

2.2.3. Ellenőrzési mód 
A specifikáció belső szabályszerűségeinek vizsgálata automatizálható, matematikai jellegű fel-
adat. Ezek a hibák tipikusan lokálisak, így kicsi a hibaváltozatok halmaza. Ezért a specifikáció 
formális leírásában jól kereshetők a hibás minták. Így ellenőrizhető pl.: 

• Az állapottér átmenet-megadás teljessége 
• Az állapottér átmenet-megadás konzisztenciája és determinisztikussága 
• Az állapotok biztonságosságának megadása. 
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A biztonságossággal kapcsolatos specifikációs hibák jellemzően valamilyen komplex tulajdon-
ság vizsgálatával találhatók meg. Ezek jellemzően nem lokális hibák, ezért a hibaváltozatok 
száma nagy. Mivel az ilyen hibáknál az egyszerű mintakeresés rossz hatásfokú, ezért előtte va-
lamilyen algoritmussal (pl. transzformációval) redukálni kell az ellenőrizendő specifikációt vagy 
a keresett mintákat. Ez járulékos vizsgálati algoritmusokat vagy transzformációt feltételez, va-
lamint gyakran szükség van a környezet leírására is. Így ellenőrizhető pl.: 

• Állapot nem nyilvánvaló elérhetetlensége 
• Útvonalak robusztussága a nem biztonságos és a biztonságos állapotok között 
• Katasztrófaállapotok elkerülése 

 
A tipikus programrészek jellemző hibáinak keresését megnehezíti, hogy az egyes programrészek 
implementációja nagyon sokféle lehet, így mind a vizsgálandó tér, mind pedig a hibaváltozatok 
száma nagyon nagy. Az ilyen problémák megtalálása jellemzően valamilyen intelligenciát (pl. 
emberi beavatkozást) igényel, amit ki kell egészíteni az állapottér vizsgálata vizsgálatával is. Az 
utóbbi már önállóan is igen lassú és erőforrás-igényes feladat, nem is szólva az emberi beavat-
kozásról.  
Teljes automatizált és gyors megoldás csak akkor adható, ha valamilyen gyengítést alkalma-
zunk. Íme két lehetséges út: 

1. Nagyon szigorú előírásokat kell tenni, így a vizsgálandó specifikációs tér és a hibaváltoza-
tok tere is elfogadható méretűre csökkenthető. Ez a megoldás a gyakorlatban nem mindig 
fogadható el. 

2. Gyengíteni kell az ellenőrzést, és csak részleges tulajdonság-vizsgálatokat végzünk. A 
gyakorlatban ez nem mindig elegendő. 

Az eredeti cél az, hogy emberi beavatkozás és a teljes elérhetőségi gráf generálása nélkül végez-
zünk ellenőrzést, ezért a szigorítás nem elkerülhető. 
 
Sajnos a Leveson által ajánlott kritériumok teljessége nem garantálható, Leveson is megjegyzi, 
hogy lista tovább bővíthető lenne (bár nem bővítette tovább). Egy adott konkrét formalizmus és 
adott kritérium esetén az ellenőrzés viszont már lehet teljes. Ehhez szükség lehet az alkalmazott 
formalizmus vizsgálatára, kiegészítésére, esetleg teljesen új háttér kialakítására. Amennyiben a 
kritérium olyan messze van a specifikációs magtól, hogy a teljes ellenőrzése nem- vagy csak 
elfogadhatatlan áldozatok mellett lehetséges, akkor a cél a kritériumok betartásának elősegítése. 

2.2.4. Kritériumok; összefoglalás 
A továbbiakban az alábbi lépéseket fogom elvégezni: 

1. A kritériumok további csoportosítása, vizsgálata, az ellenőrzés vagy betartatás lehetséges 
módjainak átgondolása; 

2. A Leveson által ajánlott kritérium-ellenőrzés implementálása az UML állapottérképekre; 
4. Amennyiben lehetséges, az ellenőrzést a specifikációs rendszer részévé tenni; 
5. A javasolt eljárás továbbfejlesztése a többi kritérium, különösen a tipikus, vagy bizton-

ságosság-specifikus hibák elkerülését célzó kritériumokra; 
6. A kritériumok filozófiája alapján további kritériumok és ellenőrzési technikák kidolgo-

zása az UML egyéb formalizmusaira is. 
Az 1. táblázat a kritériumok csoportosítását foglalja össze. Az áttekinthetőség kedvéért az össze-
tartozó kritériumokat csoportba foglaltam. A táblázat csak az áttekintést szolgálja, a részletes 
leírások a következő fejezetben olvashatók. 
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1. táblázat: kritériumcsoportok és módszerek összefoglalása 

Kritériumcsoport Illusztráció Ellenőrzés 

Biztonságos indulás   
A rendszernek biztonságos álla-
potból kell indulnia. 

<<Safe>>  Statikus ellenőrzés

A belső modellnek érvényesnek 
kell lennie “Unknown” TimeOut

ModelState

 
Tervezési minta + 
Statikus ellenőrzés

Minden váltózót inicializálni kell /a=0

 

Statikus ellenőrzés

Teljesség   
A specifikációnak teljesnek kell 
lennie. 

e1
e2
e3

e1
e2
e3

Any States

 

Statikus ellenőrzés

Léteznie kell időhatárnak minden 
állapot esetében 

Any States TimeOut
 

Statikus ellenőrzés

Determinizmus   
A specifikációnak determiniszti-
kusnak kell lennie. 

e1
e1Any States

 

Statikus + elérhe-
tőségi ellenőrzés  

Útvonal teljesség   
Nem vezethet út katasztrófát oko-
zó állapotba 

<<Critical>>Never
 

Elérhetőségi analí-
zis 

Minden állapotnak elérhetőnek 
kell lennie 

Any States  Elérhetőségi analí-
zis 

Útvonala a biztonságos és nem 
biztonságos állapotok között (soft 
és hard failure módok) 

<<Safe>><<UnS afe>>
 

Célalgoritmus 

Túlterhelés és degradáció 
Az adatátviteli sebességet limi-
tálni kell  

FIFO<X baud X baud
 

Tervezési minta 
+ OCL feltételek 

A túlterhelési paramétereket spe-
cifikálni kell. 

OverLoad:??  OCL feltételek 

Túlterhelés esetén a működésnek 
specifikáltnak kell lennie 

State OverLoad
 

Tervezési minta 

Akciók és vezérlőhurkok   
Minden kimeneti működésnek 
megfordíthatónak kell lennie 

/ON
/OFF  

Elérhetőségi analí-
zis 

Ismétlődő akcióknak élő hurkok-
ban kell lenniük. 

st1

st2
st3

/ON

/OFF
 

Elérhetőségi analí-
zis 

A vezérlő hurkoknak élőknek és 
ellenőrzöttnek kell lenniük. 

st1

st3

st2

st4  

Elérhetőségi analí-
zis 



Pap Zsigmond   18/152        Biztonságossági kritériumok ellenőrzése UML környezetben 

18 

Kezelői felület   
Operátori visszajelzések 

 
Tervezési minta + 
Statikus ellenőrzés

Virtuális inkonzisztencia =
 

Tervezési minta + 
Statikus ellenőrzés

Mellékhatások elkerülése 
 

Tervezési minta + 
Statikus ellenőrzés

Automatikus adatfrissítés 

 

Tervezési minta + 
Statikus ellenőrzés

Ergonómiai kritériumok Cancel Warning  Tervezési minta 

Művelet-visszavonás 
 

Tervezési minta + 
Statikus ellenőrzés

Egyebek   
Minden bejövő információt vala-
hol fel kell használni 

In1
In2
In3  

Statikus + elérhe-
tőségi ellenőrzés  

Csak érvényes kimeneti állapotok 
generálhatók 

Out1
Out2
Out3  

Elérhetőségi analí-
zis 

Minden bejövő adatot ellenőrizni 
kell 

self->OCLValid  
OCL feltételek 

2.2.5. Alapkritériumok és az állapottérkép 
Az eredeti Leveson-féle kritériumokat a természetes nyelvi forma miatt nem lehetett automati-
kus ellenőrzésre használni, ezért Leveson az RSML, illetve a későbbi SpecTrml nyelveihez a 
legfontosabb kritériumait formalizálta. 
A specifikáció leírásához David Harel állapottérkép-formalizmusát használta fel, ami igen haté-
kony állapot-modellező rendszer. Lényege, hogy a program egyes állapotait adja meg, s defini-
álja, hogy a kívülről érkező események hatására a program az aktuális állapotból melyik másik 
állapotba menjen át. Ez hasonlít az elérhetőségi gráfhoz, de a hierarchia, s különösen a konku-
rencia és az őrfeltételek bevezetésével sokkal tömörebb leírást képes adni. Egy 100000 állapotú 
program lerajzolható például 4 A4-es oldalon. A formalizmus precíz leírása az [5]-ben olvasha-
tó. 

2.2.6. RSML és SpecTRML tapasztalatok 
Fontos kérdés, hogy a modell ellenőrzése mennyi időt és erőforrást vesz igénybe. Leveson célja 
az volt, hogy a modell a program elérhetőségi gráf generálása nélkül is ellenőrizhető legyen. Az 
elérhetőségi gráf analizálása lassú művelet az exponenciális robbanás miatt, ezzel szemben egy 
olyan ellenőrző, mely közvetlenül a modellen ellenőriz, lineáris időben dolgozhat. Az ilyen 
módszert a továbbiakban (az 1. táblázattól kezdve) statikusnak hívom. 
Levesonnak meg kellett oldania az őrfeltételek problémáját is. Az őrfeltételek tetszőleges logi-
kai kifejezések, melyek képesek az állapottérkép állapot-átmeneti lehetőségeit tiltani vagy enge-
délyezni. Rendkívül jól használható modellező eszközök, de van velük két gond: 

1. Modellen kívüli változók használatával gyakorlatilag úgy bővítik a program lehetsé-
ges állapotinak számát, hogy azok csak egy szimbolikus név alapján jelennek meg. 
Ha tehát definiálunk egy változót, amire őrfeltétel hivatkozik, akkor ennek összes le-
hetséges állapotát is vizsgálni kell a modellel együtt. 
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2. Az őrfeltételek rendkívül bonyolult kifejezések lehetnek, melyek kiértékelése hatal-
mas problémát jelent, főleg ha minden eshetőséget vizsgálni kell. Emellett leírni is 
igen nehéz a bonyolult kapcsolatokat, ezért a hagyományos formula szinte használha-
tatlan. 

Leveson táblázatos leírási módot vezetett be az őrfeltételek megadásához. Ebben bináris logikai 
változók ÉS kapcsolatának VAGY kapcsolatait lehet leírni. Az ellenőrzőprogram kiértékeli a 
táblázatokat a vizsgálat során, így az őrfeltételek minden lehetséges esetét figyelembe tudja 
venni. Ez a módszer jól bevált az RSML és a SpecTRML esetében, az UML-nél viszont még-
sem ezt alkalmazták. 
Leveson nem adta meg pontosan, hogy az ellenőrző a konkurens automatákat miként ellenőrzi, 
illetve hallgatott számos olyan kérdésről, mely ezzel kapcsolatban még felmerül. A dolog azért 
érdekes, mert az RSML-lel kapcsolatban leírta, hogy a saját kritériumait miként kell értelmezni, 
hogyan kell formalizálni. Ebből a leírásból viszont kimaradt a kritériumok túlnyomó része és a 
konkurens automaták ellenőrzésének kérdésköre is.  
Járulékos probléma, hogy az SRML és a SpecTrml ellenőrző programjának helyessége nem bi-
zonyított, tehát nem lehet tudni, hogy valóban minden hibát megtalál-e, illetve nem jelez-e nem 
létező hibákat. (Tudjuk például, hogy az ellenőrző programok a változók értéktartomány-
specifikációjának hiánya miatt téves hibajelzéseket generálnak, melyeket egyenként, kézzel kell 
vizsgálni.) 
Ugyanakkor Leveson specifikációs nyelvei és ellenőrzői sok hasznos tapasztalttal szolgáltak, 
melyeket lehetőség szerint ki is használok a továbbiakban. Például kiderült, hogy a belső ese-
ménygenerálás, tehát amikor valamilyen átmenethez egy új esemény generálását rendelik hozzá, 
igen veszélyes eszköz, ezért (követve Leveson példáját) ki is tiltottam ezt az eszközt. 

2.2.7.  Kritériumellenőrzés és UML 
A célom az, hogy a kritériumokat az UML (Unified Modeling Language) formalizmusai eseté-
ben is betartsák.  
Az UML egy bizottsági nyelv, melynek konstruálása során igyekeztek a szoftverek modellezé-
sének különböző aspektusaihoz a leghatékonyabb, már létező formalizmusokat felhasználni. Így 
került be a nyelvbe Harel állapottérképe is, ami lehetővé tette Leveson tapasztalatainak és mód-
szereinek felhasználását a mára de-facto ipari szabvánnyá nőtt UML-ben is.  

2.3. Az eredmények összefoglalva 
Ebben a fejezetben leírtam a biztonságosság problémakörét, Leveson eredményeit, valamint az 
őáltala definiált biztonságossági specifikációs kritériumok vizsgálhatóságát, betarthatóságát. Ez 
alapján meghatároztam a kritériumok főbb csoportjait: 

- matematikai tulajdonságot előíró kritériumok. 
- struktúrát, elemek létezését és/vagy tulajdonságait előíró kritériumok. 
- általános elvek. 
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3. Kritériumok értelmezése az UML állapottérképen és egyéb 
modelleken 

3.1. Cél, Jelölések 
A biztonságossági kritériumokat az ellenőrzéshez formalizálni kell, valamint az UML állapot-
térkép esetére pontosítani, kiterjeszteni. Szükség van az állapottérkép formalizmus vizsgálatára 
is, hogy az UML specialitásai miatti esetleges biztonságossági problémákra fény derüljön. 
A következő fejezetekben gyakran fognak megjelenni Leveson kritériumai. Hogy ezeket el le-
hessen különíteni a szöveg többi részétől, idézőjelek közé téve, courier betűkkel fogom őket 
írni.  
Szintén szükség lesz OCL, LTL, C, stb., tehát formális nyelvű kijelentések használatára is. Eze-
ket szintén courier betűtípussal, de idézőjelek nélkül fogom megadni. 

3.2. Az UML 
Az UML objektum-orientált szoftver- modellező és specifikáló nyelv. Alapfilozófiája az, hogy 
egyszerre igyekszik ábrázolni a szoftver különböző aspektusait, s ehhez mindig a leghatéko-
nyabb formális leírási módot használja. Alapvetően grafikus nyelvről van szó, tehát a programot 
elsősorban ábrák írják le. Részletes leírása a [40, 41, 42]-ben (1.x verziók) és a [43]-ban olvas-
ható. Ezekhez magyarázatok és vélemények is születtek, mint például [20] és [22]. 
Tekintettel az UML elterjedtségére, ebben a dolgozatban csak egy rövid összefoglalást adok a 
tárgyhoz kötődő UML formalizmusokról. A többi modellezési módszerről, illetve a részletekről 
az imént felsorolt irodalomból lehet tájékozódni. 
Az UML az objektum-orientált szemléletből adódóan a szoftvert egymással együttműködő ob-
jektumok halmazaként fogja fel, mely kölcsönhatásban áll a külvilággal. Az objektumok típusá-
nak és összefüggéseinek megadására, tehát lényegében az objektum-struktúra megadására a már 
jól bevált Osztálydiagram szolgál. Ez specifikálja, hogy milyen típusú objektumok lehetnek a 
rendszerben, és ezek miként kapcsolódhatnak egymáshoz. Az osztálydiagram a pontos műkö-
dést nem írja le, erre más diagramok szolgálnak.  
Az egyes osztályok, objektumok önállóan működő entitásként jelennek meg, melyek rendelkez-
nek valamilyen belső állapottal, s képesek a külső eseményekre reagálni. Ennek mechanizmusát 
a Harel-féle [5] állapottérképpel lehet megadni. Lényegében ez a diagram írja le az objektumok, 
s rajtuk keresztül a teljes program viselkedését.  
A legtöbb szoftver viselkedése igen bonyolult, így az azt leíró állapottérkép is igen komplex 
lehet. Habár az eredeti állapottérkép önállóan is igen hatékony leírási forma, ezt az UML még 
további konstrukciókkal egészítette ki. Ezek még tömörebbé, még hatékonyabbá teszik a leírást, 
ezzel gyorsítják a tervezési és specifikálási munkát. Sajnos a tömörebb leírás és a nagyobb ter-
vezői szabadság rontja az áttekinthetőséget, így növeli a hibalehetőséget. 
Megjegyzendő, hogy további modellek is vannak az UML-ben, mint például a Use-Case model 
[2], vagy az akció-szemantika. Ez utóbbival a dolgozat végén foglalkozom. A Use-Case forma-
lizmus sok esetben hatékony leíró eszköz lehet, amiből sokféle következtetés vonható le a leen-
dő szoftver viselkedésére nézve. A szakirodalomban találhatók is erre a diagramra épülő anali-
záló programok, de sajnos bonyolult esetben a Use-Case hatalmas mennyiségű folyamat-
specifikációt igényelne, amit jellemzően nem adnak meg. Emiatt a teljesség nem garantálható. 

3.3. Az állapottérkép 
Az UML az állapottérképet az egyes objektumok belső működésének leírására használja. Ez a 
formalizmus felel tehát a model működésének leírásáért. A gyakorlat azt mutatja, hogy a valós 
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beágyazott programok esetében az állapottérképpen megfogalmazott specifikáció jelentősen 
bonyolultabb, mint a többi specifikációs rész, így a hibák túlnyomó része is itt fofdul elő. 
Az UML állapottérkép részletes leírása a szakirodalomban megtalálható [40, 41, 42], így ezt itt 
nem részletezem, de a biztonságosság, illetve az ellenőrzés szempontjából lényeges tulajdonsá-
gokról érdemes pár szót szólni: 

1. Az állapotgép mindig egy állapot-konfigurációban tartózkodik. Innen egy másik konfi-
gurációba egy esemény hatására kerül. Tehát magától nem lép tovább. Ez azt jelenti, 
hogy az időhatárolást is eseménynek fogom fel. 

2. A következő esemény csak azután érkezhet, hogy az előző esemény okozta konfigurá-
ció-változás már teljes egészében befejeződött. Tehát átmenetileg fennálló konfiguráció-
ban nem érkezhet esemény. 

3. Ha egy állapotból több egyenrangú átmenet is indulhat ugyanazon esemény hatására, ak-
kor a döntés véletlenszerű. Ez nemderminisztikus viselkedést eredményezhet. 

4. A párhuzamos automaták léptetésének egymáshoz viszonyított sorrendje nem specifi-
kált, ami szintén nemdeteminisztikus viselkedést okozhat. 

5. Ha egy adott állapotból egy adott esemény érkeztekor nincs használható átmenet, akkor 
az automata helyben marad. Ezt a szituációt az UML megengedi. Ez azért gond, mert 
nem lehet tudni, hogy a hiányzó átmenet szándékosan nincs megadva, vagy ez specifiká-
ciós hiányosság. 

6. A különböző hierarchiaszinten lévő, egyazon eseményre reagáló átmenet között fix prio-
ritás van, ami lehetőséget teremt a kis prioritású átmenetek elérhetetlenné tételére. 

7. Az UML két módon is lehetővé teszi párhuzamos állapotok elérését: fork átmenet hasz-
nálatával, és indulási állapotok megadásával is. A kettő keverhető, ami szélsőséges eset-
ben áttekinthetetlenné teszi a modellt. 

8. Az UML több módon is lehetőséget teremt a párhuzamos ágak elhagyására: használható 
join átmenet, a közös ős ehagyása, vagy egyoldalú kiugrás valamelyik ágból. 

9. Az őrfeltételek szintaktikája nem definiált. 
10. Az őrfeltételek kiértékelése a forrásállapot elérésénél történik, tehát esemény nélküli át-

menet és tiltott őrfeltétel esetén az automata elakadhat. 
11. A külvilág felé az egyetlen kapcsolat az Akció. A UML nem definiálja a párhuzamosan 

végrehajtódó akció sorrendjét. Ez is indeterminizmust okozhat. 
12. Az Entry és az Exit akciók miatt a belső esemény nem működik ugyanúgy, mint az ön-

hurok.  
13. Deferred esemény egy teljesen specifikált rendszerben nem fordulhat elő. 
14. A History lehetővé teszi, hogy a végrehajtás nem az indulási állapotban kezdődjön. Ez 

egy nem látható (rejtett) állapot. 
A felsorolt tulajdonságokról a kritériumok részletes vizsgálatánál még lesz szó. 
 

3.3.1. Az OCL nyelv 
Az OCL az UML belső szabály-leíró nyelve. Megalkotásának célja nem csak az volt, hogy ha-
tékony ellenőrző nyelvet biztosítson a modellező mérnöknek, hanem az is, hogy az UML diag-
ramjainak és modelljeinek jólformáltsági szabályait formális nyelven lehessen megadni. 
Mivel az OCL az UML szerves részét képezi, így a használata kézenfekvő a különböző járulé-
kos szabályok megfogalmazásához.  
Az OCL leírása az UML szabványok része, így például megtalálható [43]-ban. Ezért itt nem 
részletezem a nyelv szabályait és szintaktikáját, csak a cél szempontjából lényeges 
tulajonságokat emelem ki: 
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1. A nyelv egy osztálydiagram modell elemei közötti összefüggések, megkötések leírására 
alkalmas.  

2. Alapvető szabály, hogy az OCL kifejezés sosem befolyásolja a modellt, így az ellenőrzé-
se semmilyen mellékhatással sem járhat. Egy OCL kifejezés mindig egy állítást fogal-
maz meg a modell egy adott részére vonatkozóan, melynek értéke vagy igaz, vagy ha-
mis.  

3. Az asszociációk mentén a . jellel lehet navigálni. Lehetőség van a többszörös hivatkozású 
asszociációk iterálására is. A . jel többször egymás után is használható. 

3. Itt mutatkozik meg az OCL egy nagy hiányossága: nem lehet egy osztály minden ősét 
egy halmazba vagy csomagba gyűjteni. Bármelyikre lehet hivatkozni kellően sok . jellel, 
de nincs eszköz a láncon való iterálásra. 

4. Az OCL kifejezéseket fel lehet használni eljárások működésének ellenőrzésére, illetve a 
bementi vagy kimeneti paraméterek ellenőrzésére. Ekkor az eljárás elején PRE:, a végén 
pedig POST: előzi meg az ellenőrző kritériumot. 

5. Az OCL felhasználható a biztonság-kritikus kimenetek és bemenő értékek idő- illetve érték-
tartománybeli vizsgálatára. Ilyen kifejezések képesek meggátolni például egy présgép működte-
tését nyitott biztonsági burkolat mellett még akkor is, ha a vezérlő mag –valamilyen hiba miatt- 
erre parancsot ad. 

5. Az elő- és utóellenőrző kifejezéseken túl az OCL kitűnően használható még modellezési 
rendszerek jólformáltsági szabályainak megadására is. Ekkor a cél az, hogy egy adott 
modellezési technika, például az állapottérkép működési- illetve használatai szabályait 
adja meg a kifejezés. Az UML minden diagramjához léteznek az előbbihez hasonló kife-
jezések, melyek a diagram felhasználási szabályait írják le formálisan, OCL-ben. Mivel a 
szabályok alanyai az adott formalizmus modellelemei, így a szabály a formalizmust leíró 
osztálydiagramon értelmezendő. Ezt az osztálydiagramot metamodellnek hívják. 

Habár az UML a saját szemantikáját is OCL kifejezések adják meg, a gyakorlatban is létező 
UML modellező környezetek sajnos nem képesek ezek értelmezésére. Vannak viszont igen jó 
OCL kiértékelő programok (mint például az OCLE, http://lci.cs.ubbcluj.ro/ocle), melyek a fel-
használói modellen kívül képesek tetszőleges metamodellre megfogalmazott szabályokat is 
vizsgálni. Ezek a programok gyorsan fejlődnek, így célszerű megvizsgálni ezt a lehetőséget is. 

3.4. Kritériumok értelmezése 
Leveson mindazon kritériumai, melyek értelmezhetők az állapottérképpen, alapvetően a szoftver 
elérhetőségi gráfján vannak megfogalmazva. Az állapottérkép vizsgálatához további átalakítá-
sok, illetve kiterjesztések szükségesek. Sok esetben az állapottérkép saját szintaktikája sem meg-
felelő, ezért járulékos kritériumokat, szigorításokat kell bevezetni. 

3.4.1. Alapkritériumok: teljesség és konzisztencia 
Az alapkritériumok azt mondják ki, hogy a program minden lehetséges állapotban minden el-
képzelhető esemény hatására definiált és determinisztikus működésű legyen Ennek vizsgálatá-
hoz minden egyes állapotot meg kell vizsgálni minden egyes esemény érkezésének szempontjá-
ból, az összes elképzelhető őrfeltétel-állapotban. 
Megjegyzendő, hogy kiszámíthatóságról nem csak matematikai értelemben beszélhetünk. Elő-
fordulhat olyan szituáció is, mikor a program kívülről nézve nem determinisztikus, pedig mate-
matikai értelemben igen. Az ilyen szituációk a megfigyelhetőség nem teljes voltából adódnak, 
tehát egyfajta specifikációs hiányosságról van szó.  Mivel az ilyen, úgynevezett látszólagos in-
konzisztencia elsődlegesen a kezelői felületeknél okoz gondot, így majd ott térek rá vissza. 
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Sajnos az UML állapottérkép már a legalapvetőbb kritériumokat sem támogatja, inkább definiál 
a nem teljes, illetve nem egyértelmű esetekre egy működésmódot. Ez a megoldás biztonságos-
sági szempontból két ok miatt sem fogadható el: 
1. Nem garantálja, hogy a program működését a tervező minden esetre vonatkozóan végig-

gondolta, tehát nem lehet eldönteni, hogy szándékosan hiányzik-e egy átmenet a modellből, 
vagy véletlenül. 

2. Véletlenszerű (mindegy, hogy a véletlenszerűség a program elkészítésénél –a fordítás-
nál- vagy a futás során jelenik meg) működés a programot kiszámíthatatlanná teszi, ami a 
balesetek egyik legfőbb forrása. Emellett a modell nem okvetlenül felel meg a valós prog-
ramnak, mert a kétértelmű részeket az implementálás egyértelművé alakíthatja. 

A teljességet és az egyértelműséget érdemes együtt vizsgálni, mert jelentős kapcsolat van a két 
fő alapkritérium között.  
A teljességi kritérium lényegi mondanivalója az, hogy a rendszer sosem kerülhet a működése 
során olyan helyzetbe, hogy a beérkező esemény hatására abban a szituációban nincs továbblé-
pési út megadva: 

„Minden állapotban, minden eseményre kell valamilyen belső vá-
laszt specifikálni.” 
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1. ábra: a specifikáció teljesség megoldásai 3 esemény esetén 

Ezt a kritériumot az RSML kialakításakor Leveson szigorította: 
„Minden állapotban minden eseményre kell átmenetet definiálni.” 
(1. ábra) 
A továbbiakban én a szigorúbb változatot fogom használni. 
 
 
Az egyértelműség azt jelenti, hogy a rendszer a működése során sosem kerülhet olyan helyzetbe, 
hogy két egyenlő prioritású működési út közül kelljen választania, mert ekkor véletlenszerű 
döntés születhet. A véletlenszerűség szempontjából mindegy, hogy az a program fordításakor 
eldől, vagy csak működés közben választ a gép; egyik megoldás sem engedhető meg: 

„Az állapotgépnek determinisztikusnak kell lennie.” 

Az UML állapottérképének ütemezője akkor dönt véletlenszerűen, ha egyszerre több átmenet is 
használható egy adott esemény megérkezésekor, vagy ha több completion átmenet is működésre 
kész egyidőben. Ez nem okvetlenül jelent gondot, de a következő szituációkban igen: 

- Amennyiben a két működésre kész átmenet kizárja egymást (tehát csak az egyikük mű-
ködhet). Ekkor nem definiált, hogy melyikük fog érvényesülni. 
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- Amennyiben egyszerre legalább két olyan konkurens átmenet  működhet, melyekhez kü-
lönböző akció van rendelve. Mivel az átmenetek működési sorrendje ekkor nem specifi-
kált, így az akciók működési sorrendje sem az. Ez azért különösen nagy gond, mivel az 
akciók sorrendje kívülről megfigyelhető, így a sorrendjük nem felcserélhető (2. ábra: az 
akciók sorrendje éppúgy lehet [a1;a2], mint [a2;a1]).  
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2. ábra: nemdeterminisztikus akciósorrend 
A hierarchiaszintek közötti prioritási rendszer ugyan mérsékeli a nemdeterminizmus okozta 
problémát, de ez nem elég. Az egyes állapotokra többféle átmenet is hatással lehet: 

1. Közvetlen átmenet, akár feltételes elágazáson át 
2. Belső átmenet 
3. Átmenet valamelyik ősállapotból 
4. Konkurens állapotgép közvetlen kilépése a konkurens rendszerből. Az 3. ábra mutat egy 

példát erre. Látható, az események sorrendjétől függően különböző hibákba botlunk. Pl. 
[S2,S5]-ből indulva az [e2,e2] eseménysor hatására előbb [s4,s6] lesz, majd vagy s7, 
vagy s8. Ez nem determinisztikus működés. Hasonló állapotból indulva az [e1,e2] ese-
ménysorozat után az eredmény egyértelműen s8 lesz, ami korrekt működés. Az 
[e1,e1,e1,e1] sorozat hatására viszont az automata [s5,s3] állapotba kerül, ahol nem ké-
pes teljes egészében reagálni egy e2 eseményre. Tehát a specifikáció hiányos. 
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3. ábra: kilépés konkurens állapotgépből: az események sorrendjétől függően okoz külön-

féle problémákat (nemdeterminizmus, nem teljesség) 

Ebből az első két eset összevonható és együtt vizsgálható. Az eltérő hierarchiaszinten lévő át-
menetek egy hierarchiaszintre nézve szintén együtt kezelhetők. Ekkor a teljességi kritérium lé-
nyegében azt mondja ki, hogy az első 3 típusú átmenet közül minden állapotra nézve minden 
őrfeltétel állapot esetén bármely eseményre vagy esemény nélküli esetre legalább egy átmenet-
nek definiáltnak kell lennie.  
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A determinizmus miatt viszont egy hierarchiaszinten belül legfeljebb 1 átmenet lehet engedélye-
zett. Ennek az őrfeltételekre nézve is következménye van (1. ábra,4. ábra): 

„A logikai OR feltételeknek minden átmenet esetében tautológiát 
kell képezniük.”  

(Tautológia= ”azonosan igaz”, tehát legalább egyikük igaz.)  

s1
e1

e2 [!a]

Hierarchia

e2

s2
s1

e2

e2

Hiba

s1

e1

e2 [!c&!b]

e2
[c&b]

[!c&b]

Feltételes elágazás

[c&!b]

e2 [a]
 

4. ábra: példák őrfeltételes automatákra 
Eddig még nem esett szó a konkurens állapotgép közvetlen kilépéséről. Ilyen szituáció akkor áll 
elő, amikor egy konkurens állapotgépben az egyik konkurens ág közvetlenül kilép az automatá-
ból, ezzel lezárva a többi párhuzamos ág futását is (3. ábra). Azok számára ez az átmenet egy 
nagyon nagy prioritású átmenetként jelenik meg. Mivel minden automatának külön is teljesnek 
és egyértelműnek kell lennie, így minden esemény minden párhuzamos ágat léptet. Ha valame-
lyik kilép, akkor nem lehet tudni, hogy a többi már megtette-e a lépést vagy sem, ami 
nemdeterminisztikus működést jelent. Ez két esetben probléma: 

1. A véletlenszerűen végrehajtódó átmenethez akció van rendelve vagy hasonló hatású 
Entry/Exit hajtódna végre 

2. Egyszerre két konkurens állapotgép is ki akar lépni két különböző helyre egyazon ese-
mény hatására. 

Ez a lehetőség biztonságossági szempontból mindenképp aggályos, mert a determinizmus stati-
kusan nem bizonyítható, továbbá nem is lehet statikusan vizsgálható lefedést adni. Ráadásul 
előfordulhat, hogy kisebb hierarchiaszinten lévő átmenet léptet ki egy nagyobb hierarchiaszintű 
állapotgépet, ami még az UML alapfilozófiájának is ellentmond. Ezért az eszköz használatát 
kerülendőnek minősítettem. 
Külön érdemes még pár szót szólni a completion átmenetekről, és a Deferred eseményekről. A 
completion átmenetek jellegzetessége, hogy nem tartozik hozzájuk esemény, így a rendszer, 
amint teheti, azonnal használja azokat (és továbblép rajtuk). Amikor az automata megérkezik 
egy olyan állapotba, melyből ilyen átmenet visz tovább, akkor kiértékeli az őrfeltételeket, majd 
továbblép az engedélyezett completion átmeneten. Amennyiben nincs ilyen, akkor a futás leáll, 
mert az őrfeltételek többet nem értékelődnek ki, külső esemény pedig nem érkezhet (ideiglenes 
állapotban, tehát amelyikből csak completion átmenet vezet tovább, nincs üzenetkezelés). Ezért 
a completion átmenetek őrfeltételeinek is teljesnek és egyértelműnek kell lennie, és ez az átme-
net típus nem keverhető az esemény-vezérelt átmenetekkel. 
A késleltetett esemény akkor késleltethető, ha nem volt rá reakció az automata részéről, tehát 
nem volt eredménye az eseménynek. Mivel egy teljesen specifikált állapotgépben ilyen nincs, 
ezért ez az eszköz elvesztette az értelmét. 
 
A rendszer működését időben is korlátozni kell, tehát ilyen szempontból is teljesnek kell lennie 
a modellnek: 
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„Minden állapotra definiálva kell lennie egy Timeout átmenet-
nek.” 

Ez egyszerűen teljesíthető TimeOut átmenetekkel. Tehát ha egy adott állapotban túl sokáig idő-
zik a rendszer, akkor egy idő után aktivizálódik a TimeOut átmenet, s az állapotgép tovább lép-
het. A kritérium szerint ennek a rendszernek minden egyszerű állapotra működnie kell. A 
TimeOut átmenet lehet örökölt is (5. ábra). 
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TimeOut
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e2e1
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TimeOut

e2

TimeOut
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TimeOut

 
5. ábra: példák TimeOut átmenetekre 

A kritérium ebben a formában úgy tekinthető, mint egy esemény, amit TimeOut-nak hívnak, 
vagy aminek a típusa TimeOut. Ha a modell teljes és determinisztikus, akkor minden állapothoz 
tartozik egy ilyen átmenet, kivéve a completion átmeneteket, mert azok nem keverhetők hagyo-
mányos átmenetekkel. Megjegyzendő, hogy az UML-ben van TimeOut átmenet, annak műkö-
dése viszont eléggé definiálatlan, ráadásul a legtöbb létező modellező program nem képes a ke-
zelésére.  

3.4.2. Biztonságos és veszélyes állapotok 
A szoftver, illetve a teljes rendszer állapotait veszélyességi szint szerint minősíteni kell. A ve-
szélyességi szint arányos lehet annak a valószínűségével, hogy az adott állapotban balesetet 
okoz a rendszer, de arányos lehet a rendszer terhelésével, összefügghet a körülményekkel, illet-
ve a következmények súlyosságával is. 
A veszélyességi szint pontos meghatározása általános esetben meglehetősen nehéz, ezért a spe-
cifikáció során megengedhető pontatlanabb megadási lehetőség is. 
Alapvetően a következő biztonságossági besorolások használhatók: 

1. Biztonságos. Ebben az állapotban a rendszer meghibásodás esetén sem okoz balesetet, il-
letve kicsi a baleset valószínűsége. Pl.: a mozdony áll, fékezve van, árammentes. 

2. Veszélyes. Ebben az állapotban létezik meghibásodások vagy más környezeti beavatko-
zások olyan kombinációja vagy sorozata, mely balesethez vezet, tehát a baleset bekövet-
keztének valószínűsége nem elhanyagolható. Biztonságkritikus alkalmazások esetében a 
legtöbbször a normál működési állapot is ilyen. Pl.: a mozdony áram alatt van és mozog. 

3. Neutrális. Ezen az állapoton áthaladva nem változik a rendszer biztonságossági állapota. 
Pl. pusztán a motorok kikapcsolása nem állítja meg azonnal a mozdonyt, de ez a művelet 
nem is lendíti azonnal mozgásba. 

4. Katasztrófa. Ebben az állapotban bekövetkezett a baleset, vagy nagy valószínűséggel be 
fog következni. Ez egy kerülendő állapot, tehát a rendszert mindenképpen úgy kell ter-
vezni, hogy ilyen állapotba sose kerülhessen. („Ki kell tervezni” ezt az állapotot a rend-
szerből, tehát egyéb tervezői eszközzel el kell érni, hogy ilyen állapot egyáltalán ne is lé-
tezzen.) Pl.: a mozdony mozog, és fékezhetetlen.  

Általános elv, hogy csak akkor lépjünk veszélyes állapotba, ha biztos, hogy ez nem jár baleset 
kockázatával, s ha bármi gond van, akkor azonnal visszatérhetünk a biztonságos állapotba. En-
nek az elvnek az egyik feltétele az, hogy még esetleges hibák dacára is legyen lehetőség kilépni 
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a veszélyes állapotból, tehát a programnak hibatűrőnek kell lennie a lekapcsolás irányába. Ér-
demes észrevenni, hogy a biztonságos állapotból nem biztonságosba vezető útvonal esetén a 
hibatűrés pont szembeáll a biztonságossággal: hiba esetén kerülni kell a veszélyességi szint nö-
velését.  
A katasztrófa állapot tényleges állapotként is megjelenhet a specifikációban. Ez több előnnyel 
jár. Először is a környezetből nem mindig lehet „kitervezni” a katasztrófa állapotot, különben 
„kitervezzük” vele együtt a fő funkcionalitást is. Természetesen sokat lehet tenni a katasztrófa 
elkerüléséért, ám sok esetben a környezet katasztrófa-állapota okozza a gondot, azt pedig vég-
képp nem lehet eltávolítani. Ráadásul, amennyiben a specifikációban benne marad a katasztrófa-
állapot, akkor a szoftver további fejlesztési lépései során is szem előtt van, jobban inspirálja a 
tervezőket. A fő előny viszont az, hogy ha a specifikációban szerepel a kerülendő állapot, akkor 
elérhetőségi analízissel bizonyítható, hogy oda sosem tud eljutni a rendszer. Ennek feltétele ter-
mészetesen a környezet modelljének hozzátétele a szoftver specifikációhoz. Érdemes észreven-
ni, hogy az első fejezetekben említett HAZOP, illetve FMEA algoritmusok is felhasználják a 
katasztrófa-állapotot, és az oda vezető útvonalakra próbálnak akadályokat görgetni. 
Sajnos az UML nem biztosít közvetlen eszközt az állapotok biztonságossági szint szerinti meg-
különböztetésére, ezért erre a sztereotípiákat kell igénybe venni. Legalább a fent felsorolt álla-
pot-típusokat meg kell különböztetni. Sztereotípia rendelhető a modell minden eleméhez, tehát 
az egyszerű vagy összetett állapotokhoz is. A hozzárendelt sztereotípia megadja az állapot biz-
tonságossági szintjét, így a továbbiakban lehetőséget teremt ezzel kapcsolatos vizsgálatok vég-
zésére. 

3.4.3. Indulás, inicializálás 
A rendszernek mindenképpen biztonságos állapotból kell indulnia, valamint az indulási folya-
matnak is teljes egészében determinisztikusnak kell lennie. Ennek egyik aspektusa az, hogy 
minden belső változót inicializálni kell, de van egy további is: mivel a program indulása előtt is 
történhettek események a világban, ezért indulás után a rendszert szinkronba kell hozni a való-
sággal. 
A rendszer indulása alapvető fontossággal bír a biztonságosság szempontjából.  

„A rendszernek biztonságos állapotból kell indulnia.” 
A szoftverek induláskor általában alapbeállításokat végeznek, így a programindulás alatt még 
nem képesek kontrolálni a külső eseményeket. Ezután két eset lehetséges: 

a. A program adja meg a környezetének állapotát, ezért alaphelyzetbe kell azt állítania. Alap-
vető szabály, hogy a hardver környezetnek is biztonságos állapotból kell kezdenie a mű-
ködést, illetve a szoftver teljesen üzemkész állapotának eléréséig nem is kerülhet veszélyes 
állapotba.  

b. A program induláskor beolvassa a környezet állapotát, szinkronizálódik hozzá, majd meg-
kezdi a beavatkozást. Ezt a megoldást általában akkor használják, ha a programtól függet-
lenül változhat annak környezete, így az induláskor bármilyen állapotban lehet. A program 
mindaddig nem ismeri a környezet állapotát, míg be nem olvassa azt, ezért úgy kell tekin-
tenie, hogy nincs információja a környezetről. Ellenkező állapotban hamis információkat 
használhatna döntésre. Ennek az információ nélküli, ideiglenes állapotnak is biztonságos-
nak kell lennie, hiszen a program nem döntésképes és ez az állapot tetszőleges ideig fenn-
állhat. 

 
Az indulás másik aspektusa a program belső változóinak inicializálása.  

„Minden belső változót inicializálni kell induláskor.” 
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Belső változók tárolják az állapotgépek éppen aktuális konfigurációját (tehát a pillanatnyi álla-
potát). Belső változók szerepelhetnek az őrfeltételekben, ilyenek tárolnak átmeneti értékeket, 
valamint belső változók hivatkozhatnak más objektumokra is. Az állapotgép konfigurációját 
tároló változó inicializálását az állapottérképben lévő Start állapot határozza meg, ennek egyér-
telműnek kell lennie. A többi változó az osztálydiagramban jelenik meg, és ott adható meg az 
alapértékük is. Sajnos az UML nem követeli meg a belső változók inicializálását, ezért ezt külön 
ellenőrizni kell.  
Az állapottérképben szereplő indulási értéket a Start állapot határozza meg, ami lényegében csak 
jelzésre szolgál. Ezért nem lehet akció és őrfeltétel megadva a Start-tól az első állapotba mutató 
átmeneten. Mindemellett a jelenlegi belső ábrázolás (metamodell) lehetővé teszi akció, illetve 
feltételes elágazás beiktatását, de az UML CASE eszközök egy része ezt nem engedi meg.  

 

s1 

[c] 

[!c] 
s3 s4 

«safe»«safe»«safe» 
 

6. ábra: indulási állapotok és teljességük 
A biztonságossági kritériumok alapján minden állapottérképnek rendelkeznie kell egy abszolút 
indulási ponttal, aminek biztonságosnak kell lennie. Ebből következően a Start jelből közvetle-
nül elérhető állapothoz tartoznia kell egy „safe” sztereotípiának (6. ábra).  
Amennyiben a program nem maga állítja be a környezetét, hanem annak állapota alapján magát 
állítja be, akkor gondoskodni kell róla, hogy indulás után (és időleges leállás, lekapcsolódás után 
is) a belül esetlegesen tárolt információt érvénytelenítsük. Ezért az adatmodellben, tehát a prog-
ram azon részében, ahol a külvilág modellje megjelenik, egy olyan állapotot kell definiálni, 
melynek jelentése „Ismeretlen adatállapot”, és mindaddig ebben az állapotban kell a program-
nak tartózkodnia, amíg új információt nem kap a külvilágról. Ezt az állapotot a szakirodalomnak 
megfelelően ([32]) „Unknown” állapotnak hívom, és az adatmodellként szereplő osztályok ese-
tében a Start címkének ide kell mutatnia, akárcsak az időtúllépést jelző „TimeOut” átmenetnek 
(7. ábra).  

Unknown

Normál

Új 
adat

Time
Out

 
7. ábra: "Ismeretlen" állapot az adatmodellekben 

3.4.4. Idő- és értéktartomány-határok 
A programnak fel kell ismernie a beérkező hibát, s akadályoznia kell annak továbbterjedését. Ez 
azt jelenti, hogy minden lehetséges bemeneti értékre fel kell készíteni a programot, még a hibá-
sakra is. Ezzel kapcsolatban figyelembe kell venni az időbeliséget is, hisz egy rosszkor érkező, 
de egyébként helyes bemenő jel is okozhat bajt. Itt egyébként a szakirodalom aleseteket külön-
böztet meg, miszerint lehet az adat jó, de rosszkor, lehet rossz, de jókor, és lehet rossz adat, 
rosszkor. Az is lehet, hogy semmilyen adat sincs, amikor kellene.  
Mindezek általában más-más elbírálást és beavatkozást igényelnek, de hogy mit, az a tárgyaltnál 
eggyel alacsonyabb szintű kérdés, amivel most nem foglalkozom. 
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Hasonló a helyzet a program kimeneteinek esetében is. Kerülni kell a hibás, illetve az adott szi-
tuációban hibás kimeneti vezérlések kiadását, tehát a programnak ellenőriznie kell a kimenő 
értékeket, mielőtt azok elhagynák a programot. Ez valamilyen szintű robusztusságot jelent. 

„Az indulás előtti, leállítás utáni, illetve off-line állapotban 
érkező bemeneti jeleket is fogadnia kell tudni a programnak, és 
biztonságosan eldobni.” 

A program indulása előtt érkező adatok a program működését azért befolyásolják, mert: 
- a program változói és egyéb beállításai még nem inicializáltak, így a beérkező adat kezelése 

nem garantáltan helyes; 
- a beérkező adat a program inicializálódása alatt érkezik, ami az inicializálási állapotot in-

konzisztenssé teheti; 
- a beérkező adatok csak részlegesen érkeznek meg, mert közben a program inicializálása mó-

dosítja a rendszerállapotot.  
Emiatt az inicializálódás alatt a külső jelek érkezését tiltani kell. Sajnos az UML-ben ez a krité-
rium nem definiálható egyértelműen, mert az UML specifikációjából eleve hiányzik az „iniciali-
zálás alatt”, illetve az „indulás előtt” fogalma. Tervezési minta szinten adható megoldás a prob-
lémára, erről később lesz szó. Másik oldalról közelítve a problémát, a kritérium minden osztály 
esetében alkalmazható, illetve minden osztály minden eljárására betartható. Ekkor lehet olyan 
OCL kifejezést adni az eljárásokhoz, melyek biztosítják a túl korán érkező adatok érvénytelení-
tését:  

pre: not self.isStart 
Sajnos ez a módszer csak akkor hatásos, ha: 

- üzemszerűen sosem érkezhet kívülről adat; 
- van kiépített kivétel-kezelési mechanizmus a nem teljesülő OCL kifejezések miatt keletke-

ző kivételekhez. 

 

„Az első bejövő adat előtti maximális időt specifikálni kell.” 
A kritérium egy speciális esete a „minden állapotban definiálni kell az időhatárokat”, illetve az 
„a bejövő adatokat időben teljesen specifikálni kell” kritériumoknak. Lényege az, hogy adni kell 
egy korlátot, hogy a program mennyi ideig várjon az első adatra. Ha az idő lejárt, akkor hiba-
üzenet generálható.  

 

„Minden bejövő értéket ellenőrizni kell, és fel kell készülni az 
értékhatár túllépés esetére.” 
„Minden bejövő adatot időbentartományban teljesen specifikálni 
kell.” 

A két kritérium azt mondja, hogy a rendszerbe beérkező adatokat szigorú ellenőrzésnek kell 
alávetni mind érték-, mind pedig időtartományban. Ez a rendszer védelme szempontjából lénye-
ges. Megjegyzendő, hogy ez a két kritérium a specifikáció teljesség egyik változatát írja elő, 
azzal a feltételezéssel, hogy a bemeneti értékek nem minden lehetséges értéke illetve időpontja 
érvényes a rendszer szempontjából, illetve az érdektelen vagy érvénytelen kombinációkra a 
programot fel kell készíteni.  
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A kritériumok ellenőrzésére a legegyszerűbb megoldás az OCL kifejezések használata. A prog-
ram minden objektuma esetében minden eljárásnál meg kell adni előfeltételekként a beérkező 
adatok vizsgálatát. (pre: self.isCorrect(input)) 
 

„A rendszernen a bemenő adat érkezésének hiányára vonatkozóan is 
teljes egészében specifikáltnak kell lennie” 

Ez a kritérium, akárcsak az előzőek, annak az elvnek az egyik megtestesülése, hogy a programot 
fel kell készíteni a környezetének hibáira. Előfordulhat, hogy a beérkező adat elmarad, ekkor – 
adott idő lejárta vagy egyéb feltétel teljesülése után - korrekciós intézkedéseket kell végezni. Ez 
a legegyszerűbb esetben egy időhatár megadását jelenti, amit a TimeOut átmenetek használata 
teljesít. 
 

„A biztonságkritikus kimeneteket ellenőrizni kell érték- és idő-
tartományban.” 

A biztonságos programok esetében feltételezni kell, hogy minden óvintézkedés megtétele elle-
nére is előfordulhatnak hibák a program futása során. Ezek a hibák lehetnek programhibák, vagy 
valamilyen hardver-eredetű rendellenességek is, de származhatnak a hibás vagy hiányos specifi-
kációból. Az ilyen hibák érvényesülését gátló utolsó eszközök egyike a kimeneti értékeket el-
lenőrző eljárás. Ez még a kimenetre kerülése előtt megállíthatja a hibás kimeneti értéket. A leg-
hatékonyabb ilyen ellenőrzést általában a szoftvertől független, külső védelmi berendezés tudja 
végezni (például mechanikus eszköz), de ettől még a program minden osztálya és minden eljárá-
sa számára meg kell adni a kimeneti OCL utófeltételeket, melyek korlátozásokat fogalmaznak 
meg az eljárás visszatérési értékével kapcsolatban. 

3.4.5. Kerülendő állapotok 

 „Az elérhető veszélyes állapotokat eliminálni kell, de leg-
alábbis minimalizálni a bennük eltöltött időt és gyakoriságot.” 
„Nem lehet útvonal a nem kívánatos veszélyes állapotokba.”  
A veszélyes és nem kívánatos állapotot nem fizikailag elérhetetlen állapotként kell megadni, 
hanem fizikailag ugyan elérhető, de logikailag – tehát a rendszer vagy a környezet belső tulaj-
donságai miatt - kerülendő állapotként. Amennyiben az ellenőrzőprogram utat talál ilyen álla-
potba, akkor azt is meg tudja adni, hogy milyen feltételek mellett következik be a katasztrófa.  

3.4.6. Túlterhelési esetek 
Túlterheléskor a program túl sok adatot ad át a környezetének, vagy éppen fordítva: a környezet 
ad túl sok adatot a programnak. Az első eset egyik jellegzetes példája az emberi operátor túlter-
helése, de természetesen nem csak itt jelenik meg a túlterhelési kérdéskör: egy mechanikai esz-
köz, egy kommunikációs vonal, vagy bármilyen erőforrás túlterhelhető, még a programot futtató 
processzor is: gondoljunk csak a megszakításokra. Ehhez tartozó kérdéskör, hogy mi történjen 
túlterheléskor. Általában ilyenkor működési degradációt szoktak alkalmazni, tehát a program 
áttér egy nem normális működési állapotba, s megpróbálja valami más rovására a túlterhelést 
átvészelni. A specifikáció teljességéhez tartozik, hogy ennek a folyamatnak ellenőrzött keretek 
között kell végbemennie, beleértve a visszatérést is ebből az állapotból. 
A túlterhelés a biztonságosság szempontjából igen veszélyes állapot, akárcsak a többi nem-
normális működési mód. Ennek oka az, hogy ilyenkor a program gyakran kevésbé tesztelt, illet-
ve kevésbé átgondolt, mint a normális üzemmódok esetében. 



Pap Zsigmond   31/152        Biztonságossági kritériumok ellenőrzése UML környezetben 

31 

„Léteznie kell nem-normális működési állapotnak, mint például 
degradált működés vagy időleges leállás.” 
„Definiálni kell a rendszer viselkedését a túlterhelés hatására 
is.” 

A kritérium nyilvánvalóan azokra az esetekre vonatkozik, amikor egyáltalán előállhat ilyen szi-
tuáció. Sajnos a biztonságkritikus szoftverek szinte mindig ilyenek. Ezekben gondolni kell a 
csökkentett működési módokra is (8. ábra). 

s1 s2
«degraded»

overload

 
8. ábra: degradált működési mód túlterheléskor 

 

„Ha a program degradálja magát a túlterhelés hatására, akkor en-
nek megtervezettnek kell lennie, és értesítenie kell az operá-
tort. (Tehát a degradációnak ellenőrzött keretek között kell 
végbemennie, itt is kerülve az indeterminizmust.)” 
„Ha funkciócsökkentéssel reagál a program a túlterhelésre, akkor 
hiszterézist kell alkalmazni a visszatérésre, valamint minden 
feltételt specifikálni kell.” 
Ezek a kritériumok azt írják elő, hogy a degradált módba kapcsolás, illetve az onnan való vissza-
térés normál módba ugyanúgy specifikálandó, mint minden más üzemmód váltás a rendszerben. 
Emellett az ilyen átkapcsolás gyakran önműködően megy végbe a rendszer működőképességé-
nek vagy biztonságosságának fenntartása érdekében, tehát nem operátori beavatkozás történik, 
így lehet, hogy a kezelőszemélyzet nem is tud a módosult állapotról. Ezért kell az operátort érte-
síteni.  
 

„A minimális és a maximális terhelést specifikálni kell minden 
megszakítás-meghajtású rendszerben.” 

A túlságosan gyakran érkező megszakítások akadályozzák a főprogram működését, valamint 
kiéheztethetik egymást. Ezt elkerülendő, minden olyan rendszerben, ahol megszakítások érkez-
hetnek, garantálni kell, hogy ezek sűrűsége a biztonságos szint alatt marad. Ez az adott alkalma-
zási terület ismeretében az alkalmazott számítógép sebessége, a lehetséges megszakítási forrá-
sok száma és a környezet ismerete alapján számolható, biztosítható. 
 

„Minden kommunikációs vonalra definiálni kell a minimális adat-
érkezési időt.” 
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Tehát a beáramló adatok mennyisége nem léphet túl egy adott korlátot. Ellenkező esetben a 
program túlterhelődhet. A szituáció nagyban hasonlít a megszakítások-okozta túlterhelési szitu-
ációra; gyakran szoros korreláció is fennáll közöttük (például ha a vevő hardver megszakítással 
jelzi, hogy új adat érkezett). Ennek megfelelően a kritérium vizsgálatára is ugyanazok vonat-
koznak. Sőt, erre az adatra szükség van a megszakításos kiszolgáláshoz. 
 

„A leghosszabb olyan időszakra, amikor bementi jelek és kimeneti 
jelek is vannak egyidőben, a környezet fogadóképességének na-
gyobbnak kell lennie, mint a bejövő adathalmaznak.” 
„Vész-akciókat kell definiálni arra az esetre, ha a környezet 
adatfogadási limitjét elérnénk.” 

Az előbbi két kritérium lényege az, hogy amennyiben a program adatok továbbításával foglal-
kozik, akkor semmilyen lehetséges esetben, még a legszélsőségesebbekben sem nőhet a progra-
mon belül átmenetileg tárolt adatok mennyisége korlátlanul. Ha ez mégis így történne, akkor is 
specifikáltnak kell lennie a működésnek. Ennek legegyszerűbb változata a felesleges adatok 
törlése, de mindenképpen alaposan át kell gondolni a szituációt. 

3.4.7. Elérhetőség 
Amennyiben a program egy belső állapota nem érhető el semmilyen útvonalon sem, akkor fel-
merül a kérdés, hogy miért van ott. Tehát a program valamennyi kívánatos állapotának és álla-
potátmenetének elérhetőnek kell lennie valamilyen útvonalon át. 
Amennyiben egy programban elérhetetlen állapotok vagy használhatatlan átmenetek vannak, 
akkor az specifikációs hibára utal. 

„Minden specifikált állapotnak elérhetőnek kell lennie.” 

Tehát ha egy állapot nem elérhető, akkor nincs helye a specifikációban, ha pedig fontos az álla-
pot, akkor elérhetőnek is kell lennie (9. ábra). A nem kívánatos veszélyes állapotokra természe-
tesen akerülendő állapotoknál leírtak érvényesek. 
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átmeneten át

 
9. ábra: példák állapotok elérhetőségére 

3.4.8. Útvonalak, robusztusság 
A programnak hibatűrőnek kell lennie. Ez azt jelenti, hogy egy esetleges hiba dacára még vissza 
kell tudnia térni biztonságos állapotba. Ennek megfelelően minden veszélyes állapotból kell 
útvonalnak vezetnie veszélytelenbe, méghozzá úgy, hogy bármely átmenet esetleges használha-
tatlanná válása ezt ne akadályozhassa meg.  
A szakirodalom megkülönbözteti a hard és a soft failure módokat. Az utóbbi esetben egy hiba 
esetén egy, az előbbiben egy hiba esetén minden olyan útvonal használhatatlanná válik, amelyik 
a biztonságos és a nem biztonságos állapotok halmaza között vezet.  
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Biztonságos állapotból nem biztonságosba menő esetben a hard failure mód a kívánatos, fordí-
tott esetben pedig még a soft is kerülendő.  
A program a működés során állapotról állapotra „vándorol” az állapottérben. Az eközben bejárt, 
vagy bejárható útvonalak a biztonságosság szempontjából igen fontosak. 

„Kockázatot növelő kimeneteknek erős hibaérzékenységűnek kell 
lennie. Kockázatot csökkentő módoknál mind a a hibaérzékenység 
kerülendő” 
„Többszörös útvonalnak kell vezetnie a veszélyes állapotból a 
veszélytelenbe, többszörös input és trigger kell a biztonságos 
állapotból veszélyesbe menő úton.” 

Az első kritérium lényegi mondandója az, hogy a program csak akkor mehessen át a biztonságos 
állapotból a veszélyesbe, ha minden rendben van, a veszélyes állapotból pedig még a legna-
gyobb meghibásodás dacára is vissza tudjon térni biztonságos állapotba. Ehhez szükséges, hogy 
az állapotok biztonságosság szempontjából megkülönböztetettek legyenek. Amennyiben csak 
„safe” és „unsafe” jelöléseket alkalmazunk, akkor a második kritérium az elsőből következik, a 
harmadik betartása pedig a legtöbbször szükséges az első kritérium teljesítéséhez (10. ábra). 
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10. ábra: példa rendszer az útvonalak bemutatására 

 

„Ha egy veszélyes állapotból nincs elérhető út biztonságosba, 
akkor is lennie kell minimum kockázatú állapotba vivő útnak.” 

Bizonyos esetekben, az előbbiekben említett 3 kritérium nem tartható be maradéktalanul a rend-
szer jellegzetességei miatt. Például egy forgógép nem állhat meg nulla idő alatt, valamint a repü-
lőgép landolásához is idő és erőforrások szükségesek. Ellenben ezekben a szituációkban is gon-
doskodni kell arról, hogy vész esetén át lehessen juttatni a programot egy kevésbé veszélyes 
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állapotba. Ehhez mindenképpen finomítani kell az állapotok biztonságossági besorolását. Példá-
ul szükség lehet az eddigiek mellett egy „halfsafe” állapot-típusra is. 
 

„Az átmeneteknek ki kell elégíteniük a program további biztonsá-
gi követelményeit és megkötéseit.” 

Tehát az alkalmazás-specifikus, további biztonságossági követelmények is kielégítendők. 

3.4.9. Kimeneti és bemeneti értékek 
Mint szó volt már róla, ellenőrizni kell a kimeneti és a bemeneti jeleket idő- és értéktartomány-
ban is.  
Szintén szó volt már az elérhetőség köréről is. A kettőt egyszerre vizsgálva kijelenthető, hogy ha 
a program sosem generál egy egyébként helyes kimeneti értéket, vagy valamelyik érvényes be-
menti jelet sehol sem használja fel, akkor a specifikáció valószínűleg hibás. 
Amennyiben olyan információ jelenik meg a rendszerben, melyet csak előállítanak, de nem 
használják semmire, vagy felhasználnak helyette nem létező információt, akkor az specifikációs 
hibára utal.  

„A szenzoroktól érkező minden információnak valahol meg kell je-
lennie a specifikációban.” 
Ez az UML statechart környezetében úgy értelmezhető, hogy ha van olyan esemény, mely meg-
érkezhet egy osztályhoz, de a statechart nem reagál rá, akkor az specifikációs hiba.  
 

„Olyan valós kimeneti érték illetve vezérlés, melyet a program 
sosem generál, specifikációs hibára utal.” 

Lehetnek olyan kimeneti vezérlések, melyek sosem generálódnak a működés során, de ők ma-
guk valós kimeneti értékek, esetleg fontosak is. Ezek a statechartok esetében akcióként –illetve 
üzenetküldésként- jelenhetnek meg. Ha egy átmeneten lévő akció nem használható, akkor az 
átmenet sem az. Ez a szituáció az elérhetetlenségnél leírtak szerint található meg. Másik lehető-
ség, hogy az akció Entry/Exit akció. Az Entry akció egy állapot elérésekor aktivizálódik, tehát 
ha az állapot nem érhető el, akkor az akció sem futhat sohasem. Az Exit akció ezzel szemben az 
állapot elhagyásakor hajtódik végre, így az állapot elérhetőségén kívül a továbblépési lehetősé-
gektől is függ. Tehát lényegében a specifikáció nem teljes volta akadályozhatja meg a futását.  
 

„Minden bejövő és kimenő adatot időbélyeggel kell ellátni, és 
specifikálni kell az érvényességük időhatárait.” 

Ez a kritérium azt a szituációt kívánja elkerülni, hogy egy már elavult, régi adat alapján hozzon 
döntéseket a program. A szituáció hasonlít az elavult belső állapotok felhasználásánál leírtaké-
hoz. A megoldás is hasonló lehet. Sajnos jelen esetben mindezt az UML ütemezőjére kellene 
alkalmazni. Jelenleg ez nem teljesen specifikált terület, ezért az elkészítendő program esetében 
ezt is a tervezőnek kell specifikálnia, illetve elkészítenie. Erről a későbbiekben még lesz szó. 
 

„Ha meglepetésszerűen, tehát nem várt időpontban vagy módon je-
lenik meg egy egyébként helyes input, azt hibaként kell felfog-
ni.” 
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A beérkező jel valószínűleg elkésett, vagy valamilyen hiba következtében jött létre. Elképzelhe-
tő, hogy érték szerint még helyes is, de akkor is valamilyen hibára utal. Amennyiben a rendszer 
bemenetei időben teljesen határoltak, akkor az ilyen bemeneti jel nem okozhat gondot. 

3.4.10. Akciók megfordíthatósága, elérhetősége 
A program belső akcióit időbélyeggel kell ellátni. Ennek az az oka, hogy ha kiadnak egy paran-
csot, de azt nem lehet azonnal végrehajtani, akkor ne okozzon gondot későbbi meglepetésszerű 
megjelenésével. Emellett, ha az akció nem hajtható végre, akkor erről értesíteni kell az operá-
tort.  
Általában célszerű, ha a beavatkozások megfordíthatók. Természetesen adódnak olyan esetek, 
amikor az akció szükségképpen nem fordítható meg, de az ilyen szituációkat lehetőleg kerülni 
kell. További kritérium, hogy ha egy esemény megfordítható, akkor a megfordító parancsnak 
elérhetőnek is kell lennie a program további futása során. 
Az akciók a környezet befolyásolására alkalmas eszközök, így biztonságos alkalmazásuk igen 
fontos. 

„A kimeneti parancsoknak visszafordíthatóknak kell lenniük.” 

Az állapottérképben a kimeneti parancsokat akciókkal implementáljuk. Amennyiben valahol az 
állapottérképen kiadjuk a BE parancsot, akkor valahol máshol ki kell adnunk a KI-t is, különben 
az akció (és a kimeneti parancs) nem megfordítható. 
 

„Ha x-et y-nal lehet megfordítani, akkor kell lennie egy útvo-
nalnak x generálási pontjából y generálási állapotába.” 

Tehát nem elég, hogy szerepel az állapottérképen a KI, útvonalnak is kell vinnie a BE-től a KI-
ig.  
 

„Állapotok nem akadályozhatják később szükséges kimenetek előál-
lítását.” 

Nem csak az útvonal a lényeges, hanem hogy az őrfeltételeknek is lehetővé kell ezt tennie. 
Mindehhez elsőként be kell vezetni egy új jelölésrendszert, mely a megfordítható akciókat és 
fordítottjukat jelöli. Erre jó megoldás, hogy az akció vagy akciósorozat sztereotípiájaként a 
megfordító akció vagy akciósorozat nevét adjuk. Ezzel megadhatók a nem megfordítható akciók 
is (pl. sípszó a hangszóróból, üzenet küldése, stb.). Ezután ellenőrizhető, hogy a megfordítható-
ként definiált akcióknak van-e párja. Ha van, akkor a biztonságos és nem biztonságos állapotok 
közötti útvonal vizsgálatánál alkalmazott módszerrel lehet a kritériumok folytatását vizsgálni. A 
harmadik részben a helyzet sajnos annyival bonyolódik, hogy itt már a környezet, illetve az őr-
feltételek belső szabályrendszere is vizsgálatra szorul, ezt pedig nem lehet statikusan ellenőrizni. 
 

„Minden ismétlődő akciónak legalább egy hurok részének kell len-
nie. A kívánt akció-szekvenciát átmenetekkel kell implementál-
ni.” 

Ez a kritérium olyan akciókra vonatkozik, melyek ismétlődő jelleggel hajtandók végre. Itt 
Leveson elsődlegesen beágyazott alkalmazásokban gondolkozott, olyan programokban, melyek 
normális körülmények között sosem állnak le. Ekkor az ismétlendő szekvenciának az átmene-
tekből következőknek kell lenniük. (Kerülendő például a belső eseményküldés, mint indirekt 
működtetés.) A kritérium vizsgálatához először ki kell terjeszteni az UML adta lehetőségeket. 
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Az ismétlődő akciókhoz rendelni kell egy „!repeat” sztereotípiát, mely majd mutatja az ellenőr-
ző programnak, hogy az akciót ilyen szempontból (is) vizsgálni kell (11. ábra). 
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11. ábra: ismétlődő (Z) és megfordítható (X,Y) akciók egy példa állapottérképen 

  

„Késési faktorral kell számolni akkor, amikor egy kimenetet va-
lamilyen időintervallum triggerel és az időintervallum felső ha-
tára nem egy megfigyelhető esemény.” 

Tehát ha valamilyen művelet eredményét nem lehet látni, így nem lehetünk biztosak benne, 
hogy timeout miatt nem futott-e, vagy akadt-e el, akkor erre külön fel kell készülni. 
 
„Visszavonási akciókat kell definiálni arra az esetre, ha a spe-
cifikált késési időn belül valamilyen esemény történik.” 

Ez a két kritérium tehát tipikusan arra az esetre vonatkozik, amikor egy adott időn belül vár a 
program egy eseményt, aztán az idő lejárta után valamilyen műveletsorba kezd – hozzálát a 
timeout lekezeléséhez. Ilyen eset tipikusan az aszinkron programok kommunikációja. A gyakor-
latban előfordulhat, hogy a várt esemény a küldő számára még éppen időben bekövetkezik, de a 
fogadó processz már időn túlinak minősíti. Amennyiben az időhatár lejártáról a küldő értesül, 
akkor a probléma elkerülhető lenne, így viszont a fogadó oldalon ellenintézkedéseket kell tenni: 

1. Nagyobbra venni a fogadási időhatárokat, mint a legnagyobb adási késés, hogy az idő-
ben érkező esemény még biztosan beleférjen. Ez nem mindig oldja meg a problémát. 

2. Amennyiben már lejárt az idő, de közben megjön az esemény, akkor azt kezelni kell: 
a. biztonságosan eldobni vagy 
b. visszavonni az időhatár-túllépési akciókat és elfogadni az eseményt. 

3. Megfelelő kommunikációs struktúra alkalmazásával a sok esetben a probléma elkerülhe-
tő. 

Az ilyen hibákat első sorban kézi ellenőrzéssel, vagy megfelelő program-struktúra alkalmazásá-
val lehet kiküszöbölni. 

3.4.11. Felhasználói felület kérdései 
A felhasználói felületek az operátorral tartják a kapcsolatot. Az operátor lehet ember vagy szá-
mítógép, de mindenképp csak annyit lát a rendszerből, amennyit a felhasználói felület mutat, s 
csak annyit tud tenni, amennyit a felhasználói felület lehetővé tesz. Mindez potenciális hibafor-
rás, nem véletlen tehát az operátori hibák nagy száma. Leveson a következő tényezőket tartja a 
hibák legfontosabb okainak: 
• Nem egyértelmű kijelzési kép, illetve hibás jelzés-értelmezés 
• Üzemmód váltás mellékhatásként 
• Váratlan, automatikus üzemmód váltás 
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• Nem várt mellékhatás valamilyen funkció használatakor 
• Kijelzési visszajelzés hiánya 
• Inkonzisztens működés 
• Kezelői jogosultságok hiánya. 
Ehhez szokták még hozzávenni (lásd [36, 16]) az operátor túlterhelését, a rutinműveletek okozta 
problémákat és a látszólagos inkonzisztencia kérdését. Ez utóbbi esetben arról van szó, hogy a 
felhasználó végrehajt egy beavatkozás-sorozatot kétszer ugyanúgy, ugyanabból az indulási álla-
potból, de az eredmény nem azonos. Ennek oka pedig az, hogy az eredmény még egy belső vál-
tozótól, üzemmódtól is függ, amiről a felhasználónak nincs tudomása. 
A felhasználói felületek biztonságossági tulajdonságai igen súlyos problémákat okoznak mind a 
tervező, mind pedig a biztonságosságért felelős szakemberek számára. A fő probléma az, hogy a 
felhasználói felületek egyik részegysége jellegzetesen egy ember, a maga speciális és igen ösz-
szetett tulajdonságaival. Gyakorlatilag nem lehet tökéletes kezelői felületet készíteni, de vannak 
jellegzetes hibák, melyek a következő kritériumok segítségével elkerülhetők. 

„Rendszer frissítési- illetve operátori esemény-túlterhelés ha-
táraira specifikációnak kell lennie.” 

Tehát a rendszer nem terhelheti túl sem az emberi operátort, sem pedig az nem terhelheti túl a 
rendszert. Mindkét esetben gondoskodni kell megfelelő védelmekről. 
 

„Automatikus frissítési és törlési műveletnek kell léteznie a 
felhasználói felület esetében.” 
„Elvavult információk megjelenítését és törlését specifikálni 
kell.” 

Minden, a megjelenítőn látható információt folyamatosan karban kell tartani. Gondoskodni kell 
a megjelenítéséről, a frissítéséről, illetve a törléséről is. 
 

„A változó felhasználó felület esetében is késési idővel kell 
számolni, továbbá intézkedéseket kell tenni arra az esetre, ha a 
késési idő alatt új adat érkezne.” 
„Időzítéseket kell beiktatni a felhasználói felületbe, hogy ér-
demi beavatkozásra legyen lehetőség. Specifikálni kell, hogy mi 
történjen, ha ez alatt az idő alatt változik a helyzet.” 

Az emberi reakcióidő a változások érzékelésével kapcsolatban elég nagy, ezért a véletlen be-
avatkozások elkerülésére a változások után adott ideig a beavatkozásokat tiltani kell. Emellett az 
információ változása sem lehet túl gyors ahhoz, hogy azt az emberi operátor felfogja, és szükség 
esetén még be is avatkozhasson. Amennyiben gyorsabb változásra van szükség, akkor specifi-
kálni kell, hogy mi történjen a túl gyorsan változó adatokkal. 

3.4.12. Belső állapotok érvényessége 
Ha a program nincs tisztában a valósággal, akkor nem tud helyes döntéseket hozni. Mivel a 
program csak a valóság egy részét tudja figyelemmel kísérni, így szükségképpen valamilyen 
szintű hiba van a belső modelljében, amivel foglalkozni kell.  
A folyamatirányítással foglalkozó programok általában rendelkeznek egy belső modellel az irá-
nyítandó folyamatról (12. ábra). Ez a belső modell szükségképpen eltér a valóságtól, mivel egy-
részről nem minden apsektusát figyeljük, másrészt a megfigyelt jellemzők mérése sem végtelen 
pontos. Ez az eltérés drámai mértékben megnőhet akkor, ha valamilyen hiba miatt a megfigyelés 
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leáll. Ennek megfelelően a rendszer indulásakor, illetve átmeneti leálláskor a belső modell meg-
bízhatatlan.  (7. ábra). 

„Induláskor és időleges leállás után a belső modellt frissíteni 
kell.” 

Belső modell

Operátor
Vezérlő

Vezérelt
rendszer

Érzékelők

Beavatkozók

 

12. ábra: általános folyamat irányító program szerkezete 
Ez a már említett megoldással, az „Unknown” állapot bevezetésével és időhatárolással oldható 
meg.  

3.4.13. Visszacsatolások 
A rendszerbe visszacsatolások építhetők. Ezek lehetőséget adnak arra, hogy a program ellen-
őrizze saját, a szenzorok, illetve a beavatkozók működését. Ekkor viszont ügyelni kell arra, hogy 
az így kialakult hurok strukturálisan stabil (pozitív visszacsatolás-mentes) legyen, vagy ha nem 
az, akkor is gondoskodni kell a stabilitás fenntartásáról. 

„Alapvető visszacsatolásokat kell a rendszerbe építeni, melyek-
kel a program érzékelni tudja a külső és a belső hibákat.” 
Itt tehát nem szabályozás-technikai értelemben vett visszacsatolásról van szó, hanem csak a 
szoftver saját kimeneteinek megfigyeléséről és ellenőrzéséről. Elsődlegesen megbízhatósági 
okokból érdemes minél több ilyen visszacsatoló hurkot kialakítani. Így az esetleges hiba helye 
pontosabban meghatározható. 

„Minden olyan kimenet esetében, mely valamely input által megfi-
gyelhető, definiálni kell a helyes és a helytelen működésre 
adott választ is.” 

Amennyiben egy visszacsatolás jóvoltából a program érzékelni tudja egy kimenetének az állapo-
tát, akkor azt ellenőrizni is kell. Ezzel sok olyan szituáció elkerülhető, mely biztonságosság 
szempontjából aggályos.  
 

„Stabilitási követelményeket kell előírni arra az esetre, ha a 
visszacsatoló hurok potenciálisan instabil.” 

A visszacsatolások bizonyos esetekben instabilitás okozójává válhatnak. Ez a szituáció akkor áll 
elő, ha a kimeneti jel valamilyen módon a visszatérő ellenőrző jeltől függ. Ez különösen veszé-
lyes lehet, mert a gerjedés pont akkor következik be, amikor egy másik hiba már fennáll.  

3.4.14. Akciósorozatok 
Az akciósorozat azért jelent különleges problémát, mivel előfordulhat, hogy egyes lépései nem 
hajthatók végre. Ekkor viszont az egészet meg kell szakítani, sőt, vissza kell vonni a már elvég-
zett akciókat, hogy a rendszer ismét konzisztens állapotba kerülhessen. 
Az akciósorozatok több lépéses beavatkozást jelentenek, melyekre jellemző, hogy: 

• Több önálló akcióból állnak 
• Kötött sorrendben hajtandók végre 
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• Ha már egy elemük nem hajtható végre, akkor az egész nem hajtható végre 
• Visszavonáskor a már megtett lépéseket is vissza kell vonni. 

Általában komoly gondokat okozhat a legutolsóként említett tulajdonság, mivel gyakran nincs 
lehetőség a már elvégzett akciók visszavonására. 

„Visszavonandó részlegesen teljes akciósorrend esetén specifi-
kálni kell azokat az időket és feltételeket, melyek mellett kü-
lönféle módokon az akciósorozat automatikusan visszavonható, to-
vábbá amikor az operátort is értesíteni kell.”  
„Félbe maradt akciófolyamat esetén egy specifikált idő után az 
egész folyamatot félbe kell szakítani, és értesíteni kell az 
operátort.” 

A kritériumok lényege, hogy specifikálni kell az akciósorozat visszavonási lehetőségeit, továbbá 
ha nincs mód visszavonásra, akkor értesíteni kell az operátort. 
 

„A több lépésből álló akciósorozatokra definiálni kell a 
preemptivitási feltételeket.” 
Ez azt jelenti, hogy specifikálni kell, hogy az akciósorozat végrehajtása felfüggeszthető-e átme-
netileg más folyamatok végrehajtásának idejére, illetve ha igen, akkor miként.  
Például ha az akciót megbonthatatlannak vesszük, akkor ez annyit jelent, hogy az akciósorozat 
egyes lépései közé bekeveredhet-e egy másik (konkurens) akciósorozat pár eleme, vagy nem. 
Megjegyzés: az UML az akciókat megszakíthatatlannak definiálja, de nem mond semmit a pár-
huzamosan végrehajtódó akciósorozatok tényleges végrehajtási sorrendjéről (tehát a 
preeemptivitási feltételekről). Ezért az akciók, akciósorozatok párhuzamos végrehajtását 
nemdeterminizmusnak veszem. 
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4. Kritériumellenőrzés 

4.1. Környezet 
A továbbiakban tárgyalt módszereket a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem 
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszékének informatikai csoportján belül dolgoz-
tam ki. Az itt folyó munka elsődleges iránya a szoftverek megbízhatóságának, ellenőrizhetősé-
gének javítása, valamint az ezt lehetővé tevő módszerek alkalmazhatóságának megteremtése. 
Ennek egyik része a nemzetközi együttműködésben zajló HIDE project, melynek fő célja egy 
olyan keretrendszer kialakítása, mely lehetővé teszi, hogy az UML-ben megfogalmazott szoftver 
modellen a tervező anélkül tudjon különböző matematikai vizsgálatokat végezni, hogy meg kel-
lene ismernie ezen módszerek pontos működését, illetve az ellenőrző eszközök használatát. A 
keretrendszer tehát „eltakarja” a szoftver modellező elől a bonyolult matematikát, miközben 
lehetővé teszi annak használatát. Ennek a munkának része a specifikáció teljességének és kon-
zisztenciájának ellenőrzése is.  
A HIDE keretrendszer legfontosabb eleme egy gráftranszformációs környezet, a VIATRA [8, 
9]. Ez, a Tanszéken kifejlesztett univerzális modelltranszformátor program alakítja át az UML 
modellt a matematikai ellenőrző program számára elfogadható formátumra – például Petri-
hálóra, Promela kódra, vagy más, valamilyen szempontból hasznos ábrázolási formára. Ez alap-
ján a modellanalizáló szoftverek a program különböző aspektusait vizsgálják, kimutatják az 
esetleges hibákat, futási időket mérnek, illetve hibaanalízist végeznek. Ezen programok műkö-
dése jellemzően az elérhetőségi gráf analizálásán alapszik, ezért az analízis futási ideje általában 
igen nagy, akár több nap is lehet. Ez a valós alkalmazások esetében komoly használhatósági 
korlát, ezért a specifikáció teljességi- és konzisztencia vizsgálatoknál igyekeztem elkerülni az 
elérhetőségi gráf felépítését. 
Én a HIDE project keretén belül egy olyan ellenőrző részt készítettem, mely a szoftver specifi-
káció biztonságossági hibáit mutatja ki.A kialakított ellenőrző szoftvert több gyakorlati project-
ben is felhasználták: egy művesegép vezérlésének kialakításánál, egy vasúti engedélykérő rend-
szernél, illetve egy tűzjelző rendszer központjában. Ezekről a későbbiekben még lesz szó. 

4.2. Statikus vizsgálat 
Mint szó volt róla, ebben a dolgozatban statikus vizsgálaton olyan módszert értek, mely nem 
igényli az elérhetőségi gráf generálását, illetve analizálását, tehát a kritériumokat közvetlenül a 
modellen ellenőrzi. (A szakirodalomban léteznek a „statikus vizsgálat” kifejezésnek más értel-
mezései is.) Az általam alkalmazott megoldás leírása az [55]-ban és az [56]-ben is megtalálható. 
A kritériumok akkor ellenőrizhetők kényelmesen, ha a bennük szereplő fogalmak megegyeznek 
az ellenőrzött formalizmus fogalmaival. A matematikailag ellenőrizhető kritériumokban a kö-
vetkező modellelemek szerepelnek: 

1. Program állapot, mely lehet 
a. Biztonságos, 
b. Nem biztonságos, 
c. Biztonságossági szempontból semleges, 
d. Kerülendő. 

2. Külső esemény, mely időnként triggerként szerepel, 
3. Átmenet, 
4. Időhatár, 
5. Indulási állapot, 
6. Feltételes elágazás, 
7. Akció és megfordítása. 
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Ezek mellett a strukturális kritériumok további fogalmakat adnak, melyekről egy későbbi feje-
zetben lesz szó. 
Amint látható, a kritériumok nem szólnak a hierarchiáról és a konkurenciáról. Mivel Leveson is 
problémákba botlott az őrfeltételekkel kapcsolatban (lásd a [31, 34]-ben), így ezekre vonatkozó-
an kiterjesztette a teljességi és egyértelműségi szabályokat. Ezek önállóan is megjelennek a 
vizsgálandó modellelemek között, „feltételes elágazás”-ként.  
Az állapottérképhez képest pluszként jelenik meg az állapotok veszélyességi osztályozása és az 
események megfordíthatósága. Az állapottérkép eszközkészlete az időzítés terén a Timeout át-
menetben merül ki, ami a legalapvetőbb szinten elég is. Ha ennél több kell, akkor felhasználható 
az UML real-time alnyelvi kiegészítése [45]. 
Mindebből tehát látható, hogy az UML állapottérkép 

- összetett konstrukcióit, 
- hierarchiáját, 
- konkurenciáját, 
- őrfeltételeit, 
- és mindent, ami ütközik a kritériumokkal 

helyettesíteni kell a felsorolt elemekkel. A helyettesítést úgy kell elvégezni, hogy a modell mé-
rete ne növekedhessen túlságosan, mert ez adott esetben lehetetlenné teheti az ellenőrzést. 
Első közelítésben látható, hogy a feltételes elágazás, a fork és a join, valamint az ideiglenes ál-
lapot, a pont átmenet és a szinkronállapot helyettesítése legfeljebb lineárisan növeli a modell 
méretét.  
Többbemenetű átmenetek használatával ez oly hierarchikus rendszerben is igaz, ahol az egyes 
átmeneteket több állapot is használhatja. 
Az őrfeltételek átalakítása a kifejezés bonyolultságától függ, de ha nincs hiba, akkor nem igé-
nyel több átmenetet, mint 2n, ahol n a kifejezést alkotó belső logikai változók száma. Ez lehet 
nagyon sok is, de a gyakorlatban nem jelentősen több, mint a modellben már ténylegesen létező, 
az adott őrfeltétel-csoportba tartozó átmenetek száma (mivel teljesség és az egyértelműség ese-
tén pont ennyi van).   
Az igazi gond a konkurencia, mert ennek korrekt átalakítása csak az összes automata összes 
elképzelhető állapot-konfigurációjának képzésével oldható meg, ami óriási vizsgálandó állapot-
teret eredményezhet. Leveson a kibontás helyett azt javasolja, hogy a párhuzamos ágakat külön, 
önállóan vizsgáljuk. Ez a megoldás a pontos vizsgálat egy tágabb lezárása, tehát megtalál min-
den hibát, de adott esetben téves jelzéseket is adhat.  
Például a 13. ábra szerinti elrendezésben az E1 események hatására mindenkoron történik vala-
milyen változás. Az automata átmegy az indulási [St1,St3] állapotból [St2,St4] állapotokba. In-
nen a következő E1 esemény az automata felső részét nem viszi tovább, de az alsót igen: az 
[St2,St5] állapotokba jut az automata. Ez egyben a végállapot is. Globálisan vizsgálva tehát a 
modellt, minden szituációban, minden eseményre van belső válasz: legalább az egyik rész-
automata lép. Ugyanakkor látható, hogy St2 nem reagál az E1-re, így az automata felső ága egy 
ütemnyi időre sehová sem fog menni, mivel nincs számára engedélyezett továbblépési állapot. 
Leveson értelmezése szerint tehát az automata nem teljes, az eredeti kritériumok szerint viszont 
igen; ám ennek kimutatása általános esetben, elérhetőségi analízis nélkül nem lehetséges. 
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13. ábra: példa állapottérkép, mely mindig jól működik, de Leveson értelmezésében hibás. 
További probléma (amiről egyébként Leveson sem ejtett szót), hogy ki kell bővíteni a determi-
nizmusról szóló kritériumot az akciók sorrendjével, és gondoskodni kell a párhuzamos állapot-
gépből való közvetlen kiugrás korlátozásáról is.  
Az elsőként említett megoldás az elérhetőségi analízis, melyre már létezik általános szoftver 
támogatás (lásd később, vagy [7]-ben). Ennek ellenére szükség van átalakításokra, ám erről a 
módszerről később lesz szó. A másik megoldási lehetőség a statikus vizsgálat, ami jóval gyor-
sabban működik. Sajnos, mint később látni fogjuk, nem mindig alkalmazható. Ennek ellenére, 
amíg csak lehet, érdemes ezt használni. 

4.3. Inhomogenitás, ábrázolási formák 
Leveson kritériumai a program állapottérre vonatkoznak, tehát a lapos, hierarchia-, konkurencia-
, és egyéb extra konstrukciók nélküli állapotgépre. A gyakorlatban ilyet csak az elérhetőségi 
analízis során használnak, bemeneti modellként nem. Az UML állapottérkép sem ilyen, számos 
konstrukciója van a modell tömörségének növelésére. A hierarchia, a konkurencia, a különleges 
átmenetek, a speciális állapotok mind-mind az áttekinthetőség javítását, a modell kompaktabbá, 
tömörebbé tételét szolgálják. Sajnos ezeknek az elemek és megoldási lehetőségek bővítése, il-
letve a tömörebb leírásmód alkalmazása rontja a modell, illetve specifikáció ellenőrizhetőségét.  
Már korábban is szó volt róla, hogy a konstrukciók vegyes alkalmazása jelenti a legnagyobb 
problémát az ellenőrzés szempontjából [54]. Pl. a 1. ábra 4 olyan konstrukciót mutat, melynek 
minden lehetséges kombinációját egyszerre figyelembe kell venni az ellenőrzéshez. 
A vegyes konstrukciók, tehát a modellező formalizmus inhomogenitása úgy szűntethető meg a 
legegyszerűbben, ha minden hasonló célú konstrukciót egy közös formára konvertálunk. Ez a 
közös forma bármi lehet, mely képes az összes megszüntetendő UML állapottérkép-konstrukció 
helyettesítésére.  
Lássuk példának a feltételes elágazást! A cél az, hogy egy állapotból egy másikba jussunk át 
valamilyen őrfeltételek szerint. Ezt meg lehet oldani úgy, hogy az adott indulási állapotból min-
den feltételes ág szerint egy önálló átmenetet használunk fel (14. ábra A), de megoldható úgy is, 
hogy feltételes elágazást használunk (14. ábra B. Az ábrán C-vel jelölt megoldásról később lesz 
szó.) Mivel a specifikáció teljesség- és egyértelműség szempontjából a két megoldás ekvivalens 
(más szempontból nem az!), ezért szabadon átalakíthatók egymásba. Ha meg akarjuk szüntetni 
pl. a feltételes elágazást, akkor azt helyettesíthetjük a különálló átmenetekkel. Ez a helyettesítési 
módszer általában egy összetettebb konstrukciót több egyszerűbbel helyettesít, tehát alacso-
nyabb szintű eszközökkel cseréli fel a bonyolultabbat (bár konkrétan ebben az esetben a 3 kü-
lönálló átmenet kevesebb helyet foglal el, mint 4 átmenet és egy áll-állapot). Ez a megközelí-
tésmód a Leveson és Harel által is alapelemeknek tekintett konstrukciók irányába viszi a modellt 
vagy specifikációt, tehát az egyre inkább olyan lesz, amilyenre a kritériumok vonatkoznak. Rá-
adásul az állapottérképben már létező elemekkel helyettesít egy szintén létező elemet, ami meg-
könnyíti az átalakítást és az értelmezést is. 
Mindemellett van egy másik megközelítési mód is: amikor nem a feltételes elágazást helyettesít-
jük egyszerű átmenetekkel, hanem az egyszerű átmenetet egy egy-kimenetű feltételes elágazás-
sal. Ahogyan azt a 14. ábra C is mutatja: a feltételes elágazást nem egyszerű átmenetekkel he-
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lyettesítjük, hanem egy új, még nem létező konstrukcióval, mely egyesíti az állapotot, a feltéte-
les elágazást és az átmenetet. Ilyen elem az állapottérképben még nincs, de az eredeti feladatot 
önállóan is meg tudja oldani: képes feltételes elágazásként és átmenetként is üzemelni – tehát a 
két konstrukcióból egy lett. Ennek a megközelítésnek is megvannak a maga előnyei és hátrá-
nyai, erről majd a Biztonságos Állapottérkép Metamodellnél lesz szó az 6. fejezetben. 

A, B, C,

[őr1]
[őr2]

[őr3]

[őr1]

[őr2]

[őr3]

[őr1]

[őr2]

[őr3]
 

14. ábra: Ekvivalens konstrukciók 
Az állapottérkép biztonságossági ellenőrzése szempontjából tehát az a kedvezőbb megoldás, ha 
az alacsonyabb szintű elemekkel helyettesítjük a magasabb szintűeket. A következő részekben a 
különböző UML állapottérkép-konstrukciók helyettesítéséről lesz szó.  
Már itt meg kell említeni, hogy a Harel-féle állapottérkép alapverziója nem alkalmas a különbö-
ző konstrukciók hatékony helyettesítésére, ezért egy kifejezetten erre a célra kialakított állapot-
térkép-szerű formalizmust kell használni. Ebben olyan konstrukciók is megengedettek, melyek 
az állapottérképek esetén nem (pl. egy átmenetnek több forrása és célja is lehet egyszerre), illet-
ve olyan ábrázolási formát használ, mely megkönnyíti az ellenőrzést. Ez a Redukált Alak, 
melynek ismertetése előtt pár szót kell ejteni az eredeti állapottérkép működéséről. 

4.3.1. Állapottérkép metamodel 
Mint már korábban is volt róla szó, az UML a formalizmusait egy osztálydiagram formájában 
írja le, egy absztrakciós szinttel feljebb. Ez az osztálydiagram nem a modell működését definiál-
ja, hanem például az állapottérképét, mint formalizmusét. Például a modell egy állapottérkép 
segítségével egy közlekedési jelzőlámpát ír le. Van zöld jelzési állapota, piros jelzési állapota és 
sárga jelzési állapota. Ezek ciklikusan követik egymást, adott szabályok szerint. Ez a modell 
tehát tartalmaz állapotokat (a sárga, a zöld és a piros állapotokat), valamint átmeneteket (és eset-
leg akciókat). Ezek a modellelemek nem tetszőlegesen kapcsolódhatnak egymáshoz, csak adott 
szabályok szerint: például az átmenetek mindig állapotokból indulnak, s szintén állapotokba 
érkeznek meg. Ezeket a modellszerkesztési szabályokat egy olyan osztálydiagram írja le, mely a 
modell elemeit osztályokként, azok összefüggéseit, alkalmazási szabályait pedig asszociációként 
írja le. Ez az osztálydiagram az állapottérkép (mint formalizmus) metamodellje – tehát a modellt 
leíró modellező formalizmus modellje. A metamodel egy absztrakciós szinttel áll a felhasználói 
modell felett. Még egy absztrakciós szinttel feljebb már arról van szó, hogy a metamodel milyen 
részekből áll, például osztályok (melyek az állapotot, az átmenetet, az eseményeket modellezik), 
illetve az ezek kapcsolatait megadó asszociációk, stb. Ez folytatható lenne még tovább is, erről 
bővebben az UML2 infrastruktúra leírásában lehet olvasni [43]. 
A lényeg az, hogy az UML minden diagramja esetében definiálja a metamodelt, azaz az adott 
diagramhoz tartozó belső ábrázolási formát (ez tehát megtalálható a szabványban, pl. [42]). A 
metamodel önállóan is tartalmaz szabályokat, ám további előírásokra is szükség van. Ezek a 
jólformáltsági kifejezések.  
Az UML törekszik a formális leírásra, így a járulékos szabályok megadására a formális OCL 
nyelvet alkalmazza. A metamodel osztálydiagramja és a jólformáltsági szabályok együttesen 
definiálják egy adott UML formalizmus működését. Ez vonatkozik az állapottérképre is. A 15. 
ábra az UML állapottérkép metamodeljének egy egyszerűsített változatát mutatja, mely az OMG 
honlapról letölthető a különböző CASE eszközök formátumában. (Meg kell jegyezni, hogy az 
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UML modellező programok nem mindig tartják magukat szorosan a szabványos formához. Rá-
adásul maga a szabvány sem mindig egyértelmű, tehát még pontos implementáció esetén is le-
hetnek működési eltérések. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a modellező személy is befolyá-
solhatja kis mértékben az ábrázolást, a kiterjesztett szolgáltatások ábrázolása pedig teljesen 
egyedi. Ennek megfelelően a különböző gyártók UML CASE eszközei szinte mind önálló, a 
többitől kicsit eltérő metamodelel dolgoznak, de még egy terméken belül is lehetnek különbsé-
gek. Az ábrán látható metamodel a tapasztalatok szerint a gyakorlatban is használható.) 
Az UML 1.x nem teszi lehetővé a modellezési rendszer, tehát a metamodelek megváltoztatását, 
így ez a forma jól hordozható. A későbbiek során azonban lehetőség lesz alternatív 
metamodelek definiálására és felhasználására is, ezt az UML 2.0 támogatja. 
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15. ábra: Állapottérkép metamodel 

A metamodel, mint osztálydiagram példányosításából kialakuló objektum-diagram az állapot-
térképen megadott modellnek egy belső ábrázolási formája. Ez azért lényeges, mert ezt használ-
va a modell szabványosan exportálható, így kívülről is elérhető. 
Fontos észrevenni, hogy a metamodel alapján ábrázolt szoftver modell egy gráf, mely csomó-
pontokból és élekből áll. A csomópontok a modellelemek példányai, az élek pedig a modellele-
mek közötti asszociációk példányai.  
A 16. ábra minderre egy példát mutat. A felső részen az állapottérkép, alul pedig az állapottér-
kép gráf-ábrázolása látható, az utóbbi az átláthatóság növelése érdekében egyszerűsített formá-
ban. 
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16. ábra: állapottérkép modell és metamodel példányosítás 

Ez az ábrázolási mód kitűnően alkalmas további feldolgozási célokra, például a biztonságossági 
kritériumok gépi ellenőrzésére. Mint szó volt róla, ehhez célszerű előzetes átalakításokat végez-
ni, így alakul ki a Redukált Alak [54, 56].  

4.3.2. A Redukált Alak metamodellje 
Az általam definiált Redukált Alak a következőkben tér el az állapottérképtől (lásd még az [54]-
ben): 

- A hierarchia ábrázolása nem csak lánc segítségével történik, hanem közvetlen hivatkozás 
is van minden ősre. Így elkerülhető a láncnavigálás, amiről az OCL esetében már volt 
szó (3.3.1 fejezet). 

- A hierarchia és a struktúra szét van választva egymástól, így lényegében egy független 
lapos modell és egy független hierarchia-leíró rész keletkezik. 

- Nincsenek pseudo-állapotok és átmenetek, tehát nincs fork, join, feltételes elágazás, 
szinkron- és pont átmenet. 

- Az átmenetek indulhatnak több állapotból és tarthatnak több állapotba. Ez a több állapot 
által is használható átmenetekre, illetve a fork/join helyettesítésére szolgál. 

- Nincsenek őrfeltételek. Ezek eseménnyé konvertálódnak. Ennek megfelelően két ese-
mény-szint is van: az esemény és annak a lokális esete. 

- Csak akció van, megszűnik az akciósor.  
- Nincs Entry/Exit/Belső akció, mivel ezek akadályozzák a vizsgálatot. 
- A konkurencia ábrázolása kicsit módosult a jobb ellenőrizhetőség és a szabványosított 

kezelés kedvéért. 
- Megszűnik a többszörös Start állapot és a Végállapot. 
- Nincs completion (esemény nélküli) átmenet, nincs deferred esemény, valamint nincs 

History. Az első normál átmenetté alakítható, az utóbbiak nem használhatók. 
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A redukált alak metamodeljét a 17. ábra mutatja. A rendszer működése pontosabban az egyes 
UML állapottérkép-konstrukciók visszavezetésének leírása során érthető meg. 
A Redukált Alak tulajdonságairól lásd még: 9.5. A Redukált Alak tulajdonságai. 
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17. ábra: A Redukált Alak Metemodelje 

4.4. UML konstrukciók visszavezetése 
A következőkben ismertetem az egyes UML konstrukciók visszavezetését és átalakítását Redu-
kált Alakra. Az átalakítás, helyettesítés során két fontos szempontot kell figyelembe venni: 

1. Az átalakítás, helyettesítés egyértelmű, még a gráfillesztések nemdeterminisztikus visel-
kedése mellett is. 

2. Az átalakítás megőrzi a teljességi és egyértelműségi tulajdonságokat, illetve ezek hiá-
nyát. Tehát az átalakítás nem fed el hibát, illetve nem hoz létre korábban nem létezőt. 

Ezen két tulajdonság bizonyítása (a Local Church-Rosser tétel alapján) a transzformáció lépései-
re a 9.4. fejezetben olvasható. 
További tulajdonságok bizonyítása az említett fejezetben található módszerek szerint történhet. 

4.4.1. Completion átmenet és állapot 
A completion átmenethez nem tartozik esemény. Akkor használja a rendszer, ha a hozzá tartozó 
őrfeltétel igaz. Ha a működés során a rendszer egy olyan állapotba lép be, ahonnan indul 
completion átmenet, akkor nem vár újabb eseményre: azonnal továbblép. Amennyiben több 
ilyen átmenet is van, akkor ugyanazon szabályok alapján dönt, mint a többi átmenet-típus eseté-
ben. Fontos különbség viszont, hogy az UML állapottérkép filozófiája szerint mindaddig nem 
történik új esemény elővétel, míg van továbbvezető esemény nélküli átmenet. Ez biztosítja, 
hogy a következő esemény csak az összes (lánc)reakció befejezése után érkezhessen. Ha viszont 
továbbvezető completion átmenet őrfeltétele hamis, akkor a rendszer ezt nem használhatja, így 
megáll, s megvárja, míg az őrfeltétel igazzá válik. Az őrfeltételek kiértékelése viszont az átme-
neti állapotba való belépés előtt történik meg, így ha a továbblépési lehetőség őrfeltétele hamis, 
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akkor az is marad, így az állapotgép végleg elakad. Ennek megfelelően tervezési hibát jelent, ha 
az esemény nélküli átmenetek őrfeltételei nem képeznek egyértelmű tautológiát (tehát közülük 
nem pontosan egy igaz), vagy ha az esemény nélküli átmenetek mellett eseményekkel vezérel-
tek is indulnak ugyanabból az átmenetből.  
Természetesen az előzőekben leírtak a működés kis szemantikus módosításával javíthatók (ezt a 
modellező is megteheti), de az UML szabályai miatt a Redukált Alak kialakítása során ezt a 
hibalehetőséget figyelembe kell venni. 
Alapvetően kétféle átalakítási módszer kínálkozik: 

1. Az ideiglenes állapot átalakítása feltételes elágazássá, a belőle induló esemény nélküli 
átmeneteké pedig feltételes ágakká. Ez a megközelítés elég közel áll az UML filozófiá-
jához, s elvégezni sem bonyolult: egyszerűen le kell cserélni az állapotot egy feltételes 
elágazással, amit a későbbiekben majd tovább lehet alakítani. A módszer hátránya, hogy 
nem képes kezelni az esemény-vezérelt átmeneteket. Így ezeket tiltani, és az átalakítás 
előtt szűrni kell. 

2. Mivel az átalakítás célja az egyszerűbb ellenőrzés, így nem kell mereven ragaszkodni az 
eredeti szemantika pontos megtartásához. Elegendő, ha az átalakítás utáni modell az el-
lenőrzés szempontjából ugyanúgy viselkedik, tehát megtartja az ellenőrzés szempontjá-
ból kritikus tulajdonságait. Nem kell, hogy a működése is ugyanaz legyen. Ennek megfe-
lelően egy esemény nélküli átmenet felfogható úgy is, mint egy minden eseményre indu-
ló átmenet. Ez ugyan egy eseménnyel többet igényel a működéshez, de mivel az ellenőr-
ző mindig a legrosszabb esetet feltételezi, ez mindegy. Ebben az esetben az átmeneti ál-
lapot megmarad állapotnak (bár jelölni kell, hogy ez ideiglenes állapot volt), a belőle in-
duló esemény nélküli átmenetek pedig egyenként annyi eseményvezérelt átmenetre cse-
rélődnek le, ahány esemény van a modellben. Természetesen az akciókat és az őrfeltéte-
leket ezek öröklik. Mindezt a 18. ábra szemlélteti. Az egyértelműség és tulajdonságmeg-
tartás bizonyítása a 9.4.1. fejezetben található. 
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18. ábra: esemény nélküli átmenet átalakítása 

4.4.2. Konkurens állapotok előkészítése 
A konkurenciát nem érdemes kibontani, mert ez hatalmasra növelné a modellt és az átalakítási 
időt. Ezért a konkurens automaták állapotai érintetlenek maradnak, a konkurens régiók pedig 
kikerülnek a modellből. Mivel ettől kezdve a hierarchia és a konkurencia nem különböztethető 
meg egymástól, így a felbontás előtt jelölni kell, hogy mely állapotok konkurensek melyekkel. 
Ez megoldható úgy, hogy minden konkurens állapot és az ős régiója közé egy járulékos asszoci-
ációt helyezünk. Ha több ilyen van, akkor mindegyikhez.  Így a továbbiakban bármely két álla-
potról eldönthető, hogy konkurensek-e vagy sem: ha van közösen mutatott ősállapotuk, akkor 
konkurensek. Mindezt a 19. ábra szemlélteti. A bal felső sarokban látható, a szemléletesség mi-
att 3 dimenziós ábrázolású állapottérkép St3, St4 és [St1,St2] állapotai konkurensek egymással, 
ezt a szaggatott vonal jelzi (Az ős állapotot a szaggatott vonal 3 párhuzamos régióra bontja.) A 
modell belső ábrázolását az UML szabvány szerint a bal alsó sarokban lehet látni. Ezzel szem-
ben a plusz asszociációk hatását a jobb oldali ábra-pár szemlélteti. 
Sajnos a módszer növeli a modell méretét a sok járulékos asszociáció miatt. Ha M konkurens 
automata van, melyekben átlagosan N állapot van, akkor átlagosan M*N új asszociáció kell, 
miközben a konkurencia teljes kibontása NM új konfigurációs állapotot igényelne, plusz E-szer 
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ugyanennyi átmenetet (ahol E az események száma). Ez már kis konkurencia esetén is nagy kü-
lönbséget jelent, masszív konkurencia esetén pedig a teljes kibontás már nem járható út. 
Az átalakítás nem érinti a vizsgált kritériumokat, mivel gyakorlatilag csak a model ábrázolás-
módját változtatja meg, a modellt, magát nem. Az egyértelműség és tulajdonságmegtartás bizo-
nyítása a 9.4.2. fejezetben található. 

St1

St2

St3

St4

St1

St2

St3

St4

St1 St2

St3 St4

St1 St2

St3 St4
 

19. ábra: konkurencia felbontása 

4.4.3. Hierarchia 
A hierarchia feloldható úgy, hogy az átmeneteket a szabályok szerint örökíteni kell. Eközben 
figyelni kell a konkurencia kezelésére is. A hatékonyság miatt a továbbiakban érdemes bevezet-
ni, hogy az átmeneteknek több forrása és több célja is lehessen. A több forrás azt jelenti, hogy 
bármelyik használhatja az átmenetet, a több cél pedig azt, hogy azok konkurens módon egyszer-
re aktiválódnak. Ezzel a technikával elérhető, hogy a modellelemek ne szaporodjanak az átalakí-
tás során; az asszociációk száma nőni fog, de az is csak lineárisan. Mindez nem csak azért lé-
nyeges, hogy a modell mérete ne nőjön, hanem, mert így elkerülhetők az átalakítással bevitt 
konkurens akciók is. Ez utóbbi kijelentést a 20. ábra szemlélteti. Ha az A részben ábrázolt mo-
dellt úgy alakítanánk át, ahogy a C ábrarész mutatja, akkor az A1 akció duplázódna. Ezért a B 
ábrarész szerinti átalakítás jobb, még akkor is, ha ez az átmenet fogalmának kiterjesztését igény-
li. 

/A1

S1

S2

S3 /A1

S1

S2

S3

/A1
S1

S2

S3/A1

A, B, C,

 
20. ábra: hierarchia és konkurencia konvertálási módjai 

Fontos megemlíteni, hogy a sztereotípiákat is konvertálni kell. Habár a sztereotípiák nem többek 
egy adott objektumhoz csatolt tetszőleges szövegnél, de a jelentőségük mégis nagy: az UML 
szabvány hiányosságait és kiterjesztéseit a leggyakrabban sztereotípiák alkalmazásával oldják 
meg. Az UML minden objektumához kapcsolható ilyen szöveg, s ezt érdemes az átalakítások és 
feldolgozások során megtartani. A hierarchia felbontása viszont igényli, hogy a gyerekállapot az 
ősök sztereotípiáját is örökölhesse. Ezért az állapothierarchia átalakítása során ezeket is örökíte-
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ni kell minden gyermekállapotra. Ez a gyakorlatban mindössze annyit jelent, hogy a szülő szte-
reotípiáját a gyermekeihez is hozzá kell csatolni, ahogy azt  a 21. ábra is mutatja. A hierarchia-
átalakítás egyértelműségének és tulajdonságmegtartásának bizonyítása a 9.4.3 fejezetben talál-
ható. 

STi

STj

Állapot1

Állapot2

Sztereotípia1

Sztereotípia1

STTYi

STTYi

STi

STj

Állapot1

Állapot2

Sztereotípia1

Sztereotípia1

STTYi

STTYi

Őse Őse

STi
«STTYi»

STj
«STTYi» 
«STTYj»

STi
«STTYi»

STj
«STTYj»

 
21. ábra: Sztereotípia konvertálása 

4.4.4. Kimenő átmenetek prioritása 
Mint az imént már volt róla szó, a kimenő átmeneteket örökíteni kell minden egyszerű állapotra. 
A hierarchia miatt a különböző szintekről induló átmenetek között fix prioritás van, ám a hierar-
chia törlésével ez elveszne. Ezért mindenek előtt ezt az információt át kell menteni. Ennek leg-
egyszerűbb módja egy segéd-asszociáció létrehozása az eredeti komplex állapot és az átmenet 
között (22. ábra). 

Ős Állapot

Gyermek
Célállapot

Ős Állapot

Gyermek
Célállapot

A, B,

Segéd

 
22. ábra: Segéd asszociáció a prioritási szint megtartásához 

Az átalakítás során az összes olyan átmenetet, mely komplex állapotból indul, örökíteni kell az 
összes alállapotához. Ezt ismételve végül a hierarchia minden felső állapota használni tudja az 
átmenetet. Mivel a komplex állapotból nem kell átmenetnek indulnia, így ezek az élek törölhe-
tők.  

4.4.5. Bemenő átmenetek és Start állapotok 
A bemenő átmenetek átalakítása nem jelent problémát, kivéve a komplex állapotba érkező át-
menetek esetét. Ekkor: 

1. A komplex állapotba vezető átmenet a helyi Start állapotban folytatódik. 
2. Ha a komplex állapoton belül konkurens régiók vannak, akkor azokat párhuzamosan in-

dítani kell. 
Ennek megfelelően az átalakítást a szituációtól függően kétféle módon lehet elvégezni, s ráadá-
sul ezek keveredhetnek is. 
Elsőként minden konkurens komplex állapotba menő átmenetet át kell alakítani Fork átmenetté. 
Ennek ugyan alapértelmezés szerint csak egy ága lesz, de ez bővülhet a továbbiakban. (Ez az 
úgynevezett implicit Fork átmenet része az állapottérkép szemantikájának, de explicitté kell 
alakítani az ellenőrzéshez.) 
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Ha a konkurens állapotba már csak Fork átmeneten át lehet eljutni, akkor ezt bővíteni kell az 
indulási állapotból induló konkurens ágakkal is. Tehát a Fork átmenetből a további konkurens 
rész-automatákba is vinni kell kimenetet. 
Mindezt ismételgetve előbb vagy utóbb már csak Fork segítségével lehet konkurenciát létrehoz-
ni, így a konkurenciát tartalmazó komplex állapotokba vezető átmenetek törölhetők: ezeket a 
Fork helyettesíti. 
A következő lépésben a nem konkurens komplex állapotokba vezető átmenetet kell feloldani. 
Ezek a belső Start állapotban folytatódnak, tehát az átmenetek végcélját át kell állítani a komp-
lex állapotról a belső Start állapotra. Mivel a Start állapot nem létező, fiktív állapot, így ezt is 
törölni kell. Ezért a bele vezető átmenetet és a belőle induló átmentet közösíteni kell egyetlen 
átmenetté. Ez érinti az őrfeltételeket és az akciókat is. Az indító esemény egyértelmű, mivel a 
Start állapotból induló átmenet mindig esemény nélküli.  
A 23. ábra mutatja a konkurens implicit fork átalakítását explicit forkká. Mivel a Fork-ot a to-
vábbiakban a több kimenetű átmenet helyettesíti, és az implicit fork működése megegyezik a 
normál Forkéval, így az átalakítás során csak az ábrázolási forma változik. 
Fontos megjegyezni viszont, a művelet felfed egy potenciális indeterminizmust. A probléma 
lényege az, hogy a konkurens ágakban lévő akciók az automata indításakor párhuzamosan in-
dulnak, és a sorrendjük sem determinisztikus. Ez olyan hiba, amit a későbbi vizsgálatok kiderí-
tenek majd, de már itt tetten érhető. Az átalakítás egyértelműségének és tulajdonságmegtartásá-
nak bizonyítása a 9.4.4. fejezetben található. 

ST1

STn

/A1

/An

Ei/Ai [Gi]

ST1

STn

/A1

/An

Ei/Ai,A1,..An [Gi]

Figyelem! Indeterminizmus, 
ha {A1,An} halmaz egynél több elemet tartalmaz!  

23. ábra: konkurens belépő átmenet átalakítása 

4.4.6. Komplex állapotok 
Mivel a továbbiakban szükség lesz a hierarchia-hordozta információra, miközben a hierarchia 
megszűnik, az információt át kell menteni. Ennek egy része már kialakult, ugyanis az előző lé-
pések után már csak egyszerű állapotból indul átmenet, és csak ilyenbe érkezik. Tehát a régi 
komplex átmenetekre már csak a hierarchikus lánc, a konkurens ősök és az átmenetek segédhi-
vatkozásai mutatnak. Ezt ki kell terjeszteni úgy, hogy az egyszerű állapotok minden ősükre hi-
vatkozzanak, ugyanis a továbbiakban erre szükség lesz: így lehet egyszerűen megmondani, hogy 
két egyszerű állapotnak van-e közös őse. (Valamint az Entry/Exit akcióknál is szükséges ez az 
információ.) A művelet csak az ábrázolási formát módosítja, ezt a 24. ábra mutatja. 
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24. ábra: komplex állapotok átalakítása 

4.4.7. Akciók 
Akciók rendelhetők átmenethez, állapot elhagyásához, állapot eléréséhez, illetve belső ese-
ményhez. Az állapot elérést és elhagyást a komplex állapotokhoz is hozzá lehet rendelni. Az 
állapottérkép többféle akciót is megkülönböztet, de ez az ellenőrzés szempontjából közömbös. 
Sokkal fontosabb, hogy minden magányos akciót akció-sorozattá kell konvertálni, mert a továb-
biakban egy átmenethez több akció is kötődhet.  
További lényeges feladat, hogy az egyszerű akciókat kötni kell az őket indító átmeneten kívül a 
forrás állapotokhoz is. Ennek az a szerepe, hogy ne keveredjenek össze az Entry/Exit akciókkal. 
A probléma oda vezethető vissza, hogy a normál akció csak akkor indul el, ha az automata vé-
gigmegy az őt indító átmeneten. Ha az átmenetet több állapot is használhatja, akkor bármelyik-
ből felhasználva az átmenetet az akció is indulni fog. Ellenben ha az állapotok közül valamelyik 
rendelkezik egy Exit (Kilépési) akcióval, akkor ebből áthaladva az átmeneten, mind az átmenet, 
mind pedig a kilépési akció indulni fog – egyébként csak az átmeneté. Mivel a kimeneti akciók-
ból normál akciók lesznek, így gondoskodni kell ezek megkülönböztetéséről. Ez a látható az 
alábbi ábrán is (25. ábra). Az eredeti (bal oldali) modellben minden állapotból indulva működne 
az Ai akció. Az új modellben (jobb oldal) az akciók az állapotokhoz is kötődnek, ezért az egyet-
len Ai akció helyett n darab független akcióra van szükség. Mivel az akciók az átmeneten kívül 
a forrás állapothoz és az indító eseményhez is kötődnek, így a kapcsolatok érzékeltetéséhez az 
Aieist1, Aieist2 neveket használtam. 
A bizonyítások a 9.4.5. fejezetben találhatók. 

ST1

STn

Ei/Ai [Gi]

ST1

STn
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STi

Ej

Ak

STi

Ej

Ak
 

25. ábra: Közös használatú akciók konvertálása önálló akciókká.  

4.4.8. Entry és Exit akciók 
Az Exit akciókat kimenő élekre, az Entry akciókat bemenő élekre lehet konvertálni. Ennek 
egyetlen alapvető feltétele, hogy a konkurens állapotokat csak Join átmenettel, vagy közös kilé-
péssel lehessen elhagyni – tehát egyoldalú kilépéssel nem. Ez azért nem probléma, mert a ko-
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rábbi lépések során az implicit fork és join átmeneteket már megszűntettük, az egyoldalú kilépés 
pedig egyébként sem biztonságos, így tiltott. 
Az Entry/Exit akció átalakítása során egyenként végig kell menni minden átmeneten. Amennyi-
ben az átmenetnek több bemenete vagy kimenete van, akkor ezeket mind külön esetként kell 
értelmezni. Így minden átmenetnek lesz egy forrása és egy célja. A forrásnak és a célnak van 
egy közös őse. Ezután a forrás oldalon a közös őstől (őt magát kivéve) a forrásig a hierarchia 
minden komplex és egyszerű állapotának Exit akcióját csatolni kell az átmenetre, az állapot 
eseményéhez és a forrás állapothoz.  
Ehhez hasonlóan a cél oldalon is az őstől kezdve a célállapotig a hierarchia minden állapotának 
Entry akcióját az átmenetre kell csatolni, valamint az átmenet eseményére és cél állapotára. 
Legvégül az Entry és Exit hivatkozások törölhetők (maguk az akciók persze nem). Ezzel ez a 
fogalom eltűnt a modellből. Ezt szemlélteti a 26. ábra is. Az átalakítás egyértelműségét és tulaj-
donság-megőrzését a 9.4.6. fejezetben bizonyítom. 
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26. ábra: Entry/Exit akciók átalakítása 

4.4.9. Belső akciók 
A belső eseményekre induló akciók önhurokká konvertálhatók akkor, (és csak akkor) ha már az 
Entry és az Exit akciókat átalakítottuk. Minden belső akció a belső eseményhez és az akciót 
tartalmazó állapothoz kapcsolandó. Továbbá létre kell hozni egy önhurkot. Ez is ugyanarra az 
eseményre indul, így ehhez kapcsolandó a régi belső esemény is, ahogy azt a 27. ábra mutatja. 
Az átalakítás után az eredeti belső események hivatkozásai törölhetők. 
Így minden akció átmenethez kötődik, egységes lett az akciók kezelése. A bizonyítások a 9.4.7. 
fejezetben találhatók. 
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Ej/Aj

STi

Ej/Aj

 
27. ábra: Belső akció átalakítása 
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4.4.10. Különleges átmenetek 
Az UML állapottérkép számos olyan konstrukciót tartalmaz, melyek az átmeneteket egészítik ki 
valamilyen járulékos funkcióval (Fork, Join, Feltételes elágazás, Szinkron, Pont). Habár az áb-
rán ezek átmenetekként jelennek meg, a belső ábrázolásban állapotként, mégpedig ál-állapotként 
kell ábrázolódnak. Jellemző tulajdonságuk, hogy egy vagy több hagyományos átmenet vezet az 
ilyen állapotokba, s szintén egy vagy több hagyományos átmenet vezet tovább. Ezekre az UML 
külön megszorításokat is ad, de sajnos sok UML CASE eszköz nem tartatja be ezeket maradék-
talanul.  
Közös tulajdonság továbbá, hogy a kimeneti éleken az UML nem enged meg indító eseményt. 
Ez azt jelenti, hogy az ilyen ál-állapotok mindig ideiglenes állapotként működnek, tehát az au-
tomata mindig megállás nélkül átmegy rajtuk. Ezért – a valóságos ideiglenes állapotnál leírtak 
szerint lehet ezeket az állapotokat konvertálni. Mivel az UML szintakszisa nem engedi meg, így 
nem is kell felkészülni az esemény nélküli és a hagyományos átmenetek keveredésére, tehát az 
ál-átmenetek hagyományos átmenetekké konvertálhatók.  
Ezzel kapcsolatban felmerül az a kérdés, hogy mi van akkor, ha valamelyik speciális átmenet 
(tehát a bevezető és kivezető élek plusz az ál-állapot) bevezető átmeneteihez nem tartozik indító 
esemény, így a konverzió után ugyanaz az állapot áll elő, mint az egyszer már a modellből eltá-
volított ideiglenes állapotok. Szerencsére nincs szükség az első transzformációs lépés megismét-
lésére, mivel az megszűntetett minden olyan hagyományos átmenetet, melyhez nem tartozott 
esemény. Mivel a különleges átmenetek is mindig egy vagy több hagyományos átmenettel kez-
dődnek, így az első transzformációs lépés ezeket is átalakította, tehát a műveletsor ezen szaka-
szában már csak az átmenetek lehetnek esemény nélküliek, melyek viszont integrálva lesznek a 
bemenő átmenetekhez – így eltűnnek a modellből. 
Megjegyzendő, hogy az UML megenged több különleges átmenetet is egymás után, ezért a kö-
vetkezőkben ismertetett átalakítást addig kell folytatni, míg végleg el nem tűnik az összes ál-
állapot a modellből.  

4.4.11. Pont átmenet 
A Pont (Junction) átmenet több bemenettel és több kimenettel is rendelkezik. Az első UML ver-
ziókban még nem volt benne, a modell további egyszerűsítése érdekében jelent meg. Valószínű-
leg a cél az eredeti Harel-féle állapottérkép busz-konstrukciójának pótlása volt. Használható 
statikus és dinamikus elágazásra is. Az első azt jelenti, hogy mielőtt az automata belemenne az 
átmenet végrehajtásába, már el van döntve, hogy melyik végállapotba fog megérkezni. Ezzel 
szemben a második esetben a végrehajtás során dől el a folytatási irány, például a bevezető át-
menet akciója állít be változókat, melyeket az őrfeltételek a kimeneti átmeneteken felhasznál-
nak. A kritériumok ellenőrzése szempontjából mindegy, hogy melyik eset áll fenn, mert a teljes-
ségnek és egyértelműségnek mindkét esetben egyformán teljesülnie kell. 
A Pont átmenet tehát úgy viselkedik, mintha annyi feltételes elágazás lenne, ahány bemenő át-
menet van. Minden ilyen feltételes elágazás annyi és olyan kimeneti átmenetet tartalmaz, ahány 
kimenete az eredeti Pont átmenetnek volt. Tehát lényegében az átmenet a bemeneti és a kimene-
ti átmenetek kereszt-szorzatából előállítható normál átmenetek halmazával helyettesíthető. Ezt a 
helyettesítést ugyanúgy kell elvégezni, mint a feltételes elágazásoknál: generálni kell az új he-
lyettesítő átmeneteket, majd a régieket a Pont átmenettel együtt törölni kell.   
Fontos megjegyzés, hogy az átalakított modell működési szempontból nem fog tökéletesen meg-
egyezni az eredeti konstrukcióval, mivel például a dinamikus elágazás lehetősége megszűnik. Ez 
az ellenőrzés szempontjából lényegtelen, mivel a konverzió egyértelmű eredményre vezet, a 
hibát hibává, a jót pedig jóvá alakítja. Ez a 9.4.8 fejezetben mutatom meg. 
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4.4.12. Feltételes elágazás 
A feltételes elágazás egy közös átmeneten indul a hozzárendelt esemény hatására, s végrehajtja 
a hozzárendelt akciót is. Ezután több célállapotba juthat el az őrfeltételek szerint, valamint vég-
rehajtja a választott kimeneti átmenet akcióit is. Az UML szintaktika szerint az automata addig 
nem kezdi meg az átmenet végrehajtását, míg valamelyik kimeneti átmenet őrfeltétele nem telje-
sül.  
Ez a működés pontosan megegyezik két különálló átmenetével, ahol mindkét átmenet a közös 
átmenet eseményére indul, s a sajátján kívül még a közös átmenet akcióját is végrehajtja.  
Az átalakítást több közös átmenet esetén mindegyikre egyenként kell elvégezni. A műveletek 
során megmaradnak a kimeneti átmenetek, de a közös átmenetek kezdőpontjaival (ilyen több is 
lehet!). Eltűnik az összes közös él, de az akcióik, az őrfeltételeik és az eseményeik öröklődnek a 
kimeneti átmenetekre (lásd: 28. ábra). Az átalakítás után az áll-állapot eltűnik a modellből. Az 
átalakítás megőrzi a biztonságossági jerllemzőket, és egyértelmű. Ennek bizonyítása a 9.4.9 fe-
jezetben található. 

/A1 [G1]

/A2 [G2]

/Am [Gm]

Ei/Ai [Gi]

Ei/Ai,A1 [Gi AND G1]

Ei/Ai,A2 [Gi AND G2]

Ei/Ai,Am [Gi AND Gm]

ST
j

S
Tj

 
28. ábra: Feltételes elágazás átalakítása 

4.4.13. Join átmenet 
Habár a többszálas végrehajtás három eltérő módon zárható le, ebből csak kettőt engedélyezünk, 
mivel a harmadik eleve sérti a kritériumokat (mint erről már korábban szó volt). Emiatt az egy-
oldalú kiugrást egy konkurens szálból hibaként kell felfogni, miközben a teljes konkurens álla-
pot elhagyása és a Join átmenet engedélyezett. Míg az előbbinek nincs külön hatása a teljességre 
(csak amit már korábban kezeltünk), addig az utóbbi explicit módon megjelenik a modellben, s 
külön szabályok vonatkoznak a működésére.  
Join átmenet csak akkor indulhat, ha mindegyik forrásállapota aktív, az összes bemeneti átmenet 
őrfeltétele igaz, és még a megfelelő esemény is megérkezik. Az UML előírja, hogy nem lehet 
különböző indító eseményeket tenni a Join bemenő átmeneteire és ezt a legtöbb UML környezet 
be is tartatja. Az őrfeltételek kiértékeléséről később lesz szó.  
Az igazi probléma inkább az, hogy statikusan, tehát az elérhetőségi gráf generálása és ellenőrzé-
se nélkül nem lehet meggyőződni arról, hogy egyáltalán előállhat-e olyan szituáció, mikor a Join 
minden forrásállapota része az aktív konfigurációnak. Erre a modell alapján elég egyszerűen 
lehet Temporális Logikai kifejezést adni, de ezt ellenőrizni már lassú és erőforrás-igényes, en-
nek ellenére szükséges lehet (lásd később). 
A Join átmenet az ellenőrzés szempontjából (működési szempontból nem!) helyettesíthető egy 
sor olyan átmenettel, melyek az eredeti forrásállapotokból a célállapotba vezetnek, és öröklik az 
eredeti Join aktuális bemeneti- és a közös kimeneti állapotának őrfeltételeit és akcióit, valamint 
az eseményt. Ezt mutatja a 29. ábra is. 
Megjegyzendő, hogy a Join átmenetnek is teljesnek kell lennie. Ez azt jelenti, hogy ha van egy 
komplex konkurens automata N konkurens al-automatával, akkor a kilépő Join minden belépő 
ágának ettől az automatától kell indulnia, valamint az N konkurens szál mindegyikétől pontosan 
egynek kell indulnia. Ellenkező esetben ugyanaz a problematikus szituáció áll elő, mint az egy-
oldalú kiugrások esetében. Ezt a tulajdonságot tehát a későbbiekben ellenőrizni kell. 
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ST1 

ST2 

STn 

STi

E/ A 1  [G1] 

E/ A n  [ Gn ] 

E/ A 21  [G2] A i  [ Gi ] 

ST1

ST2

STn

ST i

E/A1,Ai  [G1 AND  Gi ] 

E/A n,Ai [ Gn AND  Gi ] 

E/A2,Ai  [G2 AND  Gi ] 

Elérhetőség: EF(ST1 & ST2 & … &  STn ) 
 

29. ábra: Join konstrukció átalakítása 

4.4.14. Fork átmenet 
A Fork átmenet egy lehetséges módja a többszálas műveletsor megkezdésének. Mivel korábban 
a többi lehetséges módot már átalakítottuk, így ebben a fázisban már csak a Fork átmenet transz-
formálásával kell foglalkozni (30. ábra).  
A Fork átmenet alapvetően helyettesíthető egy több kimenetű, egy bemenetű átmenettel, mely 
örökli az eredeti Fork átmenet eseményét, akcióit és őrfeltételeit. Habár az UML nem engedé-
lyezi őrfeltételek elhelyezését a Fork kimeneti átmenetein, sok UML CASE eszköz mégis meg-
engedi. Mivel nem túl bonyolult felkészülni erre a szituációra, az ellenőrző eszköz megengedi a 
konstrukció használatát. Akció ugyan lehet a kimeneti átmeneteken, de ezek végrehajtási sor-
rendje nem definiált. Ezért ha nincs akció, vagy csak egy van, akkor nincs gond. Ha viszont több 
van, akkor ez specifikációs hiba, hiszen indeterminisztikus a végrehajtás. 
Mindennek megfelelően az ábrán látható mindkét automata az Sti állapotból a konkurens 
ST1..STn állapotokba lép át, ha minden őrfeltétel igaz. Eközben lefut az Ai akció is. Az átalakítás 
egyértelműségéről a 9.4.11. fejezetben írok még. 

ST1

ST2

STn

ST i 
A 1  [G1] 

A n  [ Gn ] 
A2 [G2] E/A i  [ Gi]

ST1 

ST2 

STn 

STi
E/Ai,A1,A2,…An
[Gi AND G1 AND 
G2 AND…AND Gn]

Figyelem! Indeterminizmus,  
ha {A1,An} halmaz egynél több elemet tartalmaz!  

30. ábra: Fork átmenet átalakítása 

4.4.15. END állapot 
Az END állapot azt fejezi ki, hogy a program futása itt véget ér. Az END állapotból nincs to-
vábbvezető él, így matematikai értelemben nem felel meg a teljességi kritériumnak. Ez folya-
matirányító rendszerek esetében könnyen be is látható: a program leállása után már semmilyen 
külső eseményre nem képes reagálni a vezérlő, így a biztonságosság szempontjából lényegesek-
re sem. Ennek megfelelően a szakirodalom megkülönbözteti a legális és az illegális végállapo-
tokat; ez utóbbi sosem fordulhat elő.  
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Az esetek túlnyomó részében a biztonságkritikus programok beágyazott alkalmazásokban for-
dulnak elő. Az ilyen rendszerek szoftverei viszont sosem állnak le üzemszerűen (csak félbesza-
kadnak az eszköz kikapcsolásakor). Ha mégis, akkor is csak igen szigorú feltételek mellett: pél-
dául egy abszolút biztonságos állapotban hagyva a környezetet.  
Az End állapot kezelhető specifikációs hibaként is (sosem leálló szoftverek esetében), de leg-
alább azt meg kell követelni, hogy az összes olyan valódi állapot, melyből End állapotba visz 
átmenet, Safe sztereotípiával jelölt legyen. Ez akkor ellenőrizhető, ha az End állapotot valós 
állapotként benne hagyjuk a modellben. 

4.4.16. Őrfeltételek 
Az őrfeltételek sok gondot okoztak már az UML megjelenése előtt is. Ezek a kifejezések tilthat-
nak, illetve engedélyezhetnek átmeneteket a működés közben, tehát megváltoztathatják az álla-
pottérkép struktúráját. Ez úgy is felfogható, hogy az őrfeltételek által használt változók konku-
rens, de nem látható állapotokat visznek a rendszerbe, csökkentve a grafikus megjelenítés hatás-
fokát, átláthatóságát. Mindemellett az őrfeltételek alkalmazása igen kedvelt és gyakran használt 
megoldás, tehát nem lehet kihagyni őket. Ráadásul az őrfeltételek igen bonyolultak lehetnek, s 
az UML lényegében semmilyen korlátozást nem ír elő a lehetséges formájukra nézve. Leveson 
szerint ([31]) az őrfeltételek megadására az egyszerű logikai kifejezés nem is megfelelő (mivel 
nehezen átlátható), sokkal inkább valamilyen táblázatos formát kellene használni a logikai felté-
tel leírására. Ezt az UML nem teszi lehetővé.  
A teljes és determinisztikus őrfeltétel-specifikációhoz az szükséges, hogy az egyazon állapotból, 
egyazon esemény hatására induló átmenetek őrfeltételei teljesek és kölcsönösen kizáróak legye-
nek. Ezt szigorúan ellenőrizni kell, mivel a valós programok esetében igen könnyű hibásan 
megadni a feltételeket. A tervező hajlamos csak a normális működésért felelős ágak végiggon-
dolására, míg a kivételes, esetleg abnormális esetek kimaradnak (ezért is veszélyes eszköz az 
„else” feltétel, mivel kitölti az átgondolatlan specifikációs réseket). Az is előfordul, hogy a ter-
vező azt hiszi, hogy a megadás teljes, miközben szó sincs róla; ezért az őrfeltételek gépi ellenőr-
zése létfontosságú művelet. 
Mivel az UML által engedélyezett tetszőleges kifejezés a gyakorlatban kezelhetetlen és ellen-
őrizhetetlen, a vizsgálatokhoz korlátozásokat kell bevezetni. Ennek legjobb hatásfokú változata, 
ha csak logikai változók ÉS/VAGY/NEM kapcsolatát engedélyezzük. Minden egyéb logikai 
forma átalakítható ilyenné, de többértékű logikák, függvényhívások, mellékhatással rendelkező 
kifejezések és néhány egyéb konstrukció használata lehetetlen (ez nem is okvetlenül baj, lásd a 
[31]-ben). 
A kiértékelőnek nem kell vizsgálnia, hogy egy logikai változó belül hogyan épül fel, a lényeg, 
hogy az értéke vagy igaz, vagy hamis. Az ilyen logikai változókból felépített kifejezés jól kiér-
tékelhető. Ez a megoldás nagyban egyszerűsíti a vizsgálóprogram munkáját, s mégis elég sok 
mozgásteret hagy a tervezőnek.  
Sajnos ez a módszer bizonyos esetekben rossz hatásfokú, mivel az ellenőrző program nem képes 
másodlagos információkat felhasználni. Például az [x<5, x=5, x>5] őrfeltétel-hármast bonyolult 
bináris logikai kifejezések segítségével megfogalmazni. Legalább két változó kell, pl. „x<5” és 
„x=5”.  Az ellenőrző nem tudja, hogy a kettő kizárja egymást, így ha nem adjuk meg, akkor 
hiányolni fogja a (nem létező) „x<5 AND x=5” esetet; ezért ezt is külön képezni kell, feleslege-
sen. 
Ez nem okvetlenül baj, de bonyolítja a tervező dolgát. Ilyen esetekben ezért célszerű máshogyan 
megfogalmazni a feltételt. A hagyományos programnyelvek CASE szerkezének mintájára a ki-
fejezés átalakítható egy hármas elágazás helyett két binárisra (azért nem háromra, mivel itt tud-
juk, hogy az felesleges). Ezt mutatja a 31. ábra. A további transzformációkat az átalakító elvégzi 
a megfelelő ágak ÉS kapcsolatba hozásával. Így a tervező nincs rákényszerítve a kifejezés kon-
vertálására és az eredmény is áttekinthető marad. 
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[(x<5)]

[!(x<5)]

[(x=5)]

[!(x=5)]

 
31. ábra: Átlátható feltételes elágazás-rendszer az [x<5, x=5, x>5] hármas elágazáshoz 

Emellett fontos megjegyezni, hogy ez a megadási módszer nem mindig jó. Vegyünk példának 
egy vakok közlekedését segítő eszközt. 
Az eszköz a gyalogátkelőhelyhez érve meghatározza, hogy a piros és a zöld fények közül me-
lyik világít, és ennek megfelelő hangot ad ki magából. A piros fényt magas, a zöld fényt mély 
hanggal jelzi. Amennyiben egyik fény sem ég, akkor a berendezés csipogó hangot ad. Mindez a 
legtöbb esetben elegendő is, mivel Magyarországon a zöld, piros, villogó zöld és a teljesen sötét 
jelzéseken kívül más nem fordul elő. A tervező tehát hajlamos lehet kihagyni a többi esetet: 32. 
ábra.  

[Zöld] / MélyHang [Piros] / MagasHang

CsipogóHang

 
32. ábra: Jelzőlámpa-hangjelző bináris elágazásokkal 

Ha mindkét lámpa egyszerre világít, akkor ezt az esetet a 32. ábra feltételes elágazása egyszerű-
en besorolná vagy a zöld jelzés mellé, vagy a csipogó hanggal jelzett „egyéb” esetbe. Ez min-
denképpen potenciális hibaforrás. Ezért általános esetben jobb az összes eredő esetet külön meg-
fogalmazni. 
Meg kell jegyezni, hogy a kifejezések teljes kiértékelése optimalizáció nélkül exponenciálisan 
növekvő mennyiségű memóriát és gépidőt érint: ha N logikai változó szerepel az adott állapot-
ból induló átmeneteken található őrfeltételekben, akkor 2N eset lehetséges, melyeket nem csak át 
kell nézni, hanem az ellenőrzéshez még bele is kell konvertálni őket a modell gráfjába (lásd ké-
sőbb). Szerencsére a tapasztalatok szerint 3-5 logikai változónál többet nem használnak a gya-
korlatban egy összetartozó őrfeltétel-blokkban, mivel a tervező sem képes nagyobbat áttekinte-
ni. Emellett az őrfeltételek sem szoktak túlzottan bonyolultak lenni, a gyakorlatban a kifejezések 
90%-a bináris (kétkimenetű) elágazás, vagy azzal egyenértékű. 
Az őrfeltételek sokféle módon transzformálhatók más konstrukciókra. Például ha minden logi-
kai változót önálló konkurens állapot-párként modellezünk, majd használjuk az UML in_state 
őrfeltételét, mely Join-állapotra konvertálható, akkor az őrfeltételek vizuálisan is bekerülhetné-
nek a modellbe, és egységesíthető lenne a őrfeltétel-szintaktika. Ez a módszer sajnos igen bo-
nyolult, ráadásul a végén mindenképpen szükség van az elérhetőségi gráfra. 
Másik lehetséges módszer szerint az őrfeltételeket az események egy változatának tekintjük. 
Lássuk példának a 33. ábra által mutatott modellt! Egy E esemény érkezik az S állapotban, mely 
Gi őrfeltételekkel (bonyolult kifejezések) rendelkező átmeneteket indítana (felső ábrarész). Ezt 
tekinthetjük úgy is, hogy vagy EG esemény érkezik, melyre az átmenet reagál, vagy EnotG ese-
mény érkezik, amelyre nem reagál. Az előbbi modellezi azt az esetet, ha a G igaz, az utóbbi pe-
dig azt, ha hamis. Ez látható a 33. ábra alsó részén. Ez a módszer annyi új eseményt hoz létre az 
eredeti helyett, ahány különálló eset lehetséges az adott állapotból induló, az adott eseményre 
reagáló átmenetek őrfeltételeinél. A „különálló eset” azt jelenti, hogy az induló átmenetek őrfel-
tételeinek egy adott halmaza igaz. Két átmenet esetén ilyenből legfeljebb 4 lehet, 3 átmenet ese-
tén 8, N esetén pedig 2N, mivel az N átmenet ennyi kombinációban lehet engedélyezett vagy 
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tiltot. Ez kevesebb vagy ugyanannyi, mint az őrfeltételek logikai változóiból származó esetek 
száma. Helyes specifikáció esetében megegyezik az őrfeltételek számával, tehát N, mivel az N 
átmenetből mindig pontosan egy igaz. Ez jóval kevesebb, mint a 2N. Ez azt jelenti, hogy jelentős 
optimalizáció hajtható végre az őrfeltételek kiértékelése során, s optimális esetben nem nő a 
modell mérete, mert az őrfeltételek eltűnnek, de helyettük megjelennek az új események. Fontos 
megjegyezni, hogy az őrfeltételeket minden állapot és esemény esetében külön kell konvertálni, 
tehát külön al-események képződhetnek egyazon eseményből, de különböző állapotokban. 
Megjegyzendő továbbá, hogy az átalakítás során automatikusan fény derül az őrfeltételekkel 
kapcsolatos hibák egy részére (például, ha nem pontosan egy átmenet engedélyezett). Ez az in-
formáció kihasználható ugyan a továbbiak során, de mivel nem támogatja a hiba megmutatását a 
tervezőnek, így célszerű beiktatni az új események generálásának lépését. 
Az átalakítást a legjobb az őrfeltételek kiértékelésére optimalizált célprogrammal végezni. Így 
kihasználhatók az egyéb optimalizációs megoldások, mint például a bináris döntési fa módszere. 
Az átalakítás egyértelműségéről és a teljesség- és konzisztencia tulajdonságok megőrzéséről 
még a 9.4.12. fejezetben írok. 

S E [(T1 AND T2) OR NOT T3]

E [(NOT T1) AND T2 AND T3]

E [T3 AND (NOT T2)]

1

2

3

S ESTEset1

ESTEset2

ESTEset3
 

33. ábra: Őrfeltétel átalakítása 

 

2. táblázat: őrfeltétel igazságtáblája 

Kombináció T1 T2 T3 Átmenet1 Átmenet2 Átmenet3 Eset 
0 0 0 0 1 0 0 1 
1 0 0 1 0 0 1 3 
2 0 1 0 1 0 0 1 
3 0 1 1 0 1 0 2 
4 1 0 0 1 0 0 1 
5 1 0 1 0 0 1 3 
6 1 1 0 1 0 0 1 
7 1 1 1 1 0 0 1 

4.5. Megvalósítás: transzformáció-sorozattal 
Az állapottérképen megfogalmazott modell lényegében olyan gráf, melynek csomópontjai a 
modell elemei, az élei pedig a modell elemek közötti összefüggések. Tehát például egy jelző-
lámpa modellje esetében a zöld, sárga, piros-sárga és piros állapotok, az ezek közötti átmenetek, 
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valamint a bejövő események (ebben az esetben tipikusan időzítések) a gráf csomópontjai. Az 
élek a csomópontok közötti összefüggéseket adják meg, tehát például egy „állapot” típusú cso-
mópont és egy „átmenet” típusú csomópont közötti él lehet ”innen”, vagy „ide” típusú. Ez látha-
tó a 34. ábra példájában. A bal oldalon a jelzőlámpa modellje látható (ami szintén tekinthető 
gráfnak, de nem a modell gráfja, hanem a jelzőlámpáé), a jobb oldalon pedig ennek a 
metamodel alapján képzett gráfja. Ez utóbbi csomópontjai és élei már a metamodel típusai (pl. 
az „E” egy Esemény típusú csomópont, melynek neve „Idő”, a Trigger” pedig egy „T”  
(tranzíció, átmenet) és egy „E” csomópontot rendelnek egymáshoz: „T átmenetet az E esemény 
indítja”). 

Piros Piros
Sárga

ZöldSárga

Idő

Idő

Idő

Idő

S T S

T

S T S

TE
„Idő”

„Piros” „Piros Sárga”

„Zöld”„Sárga”

Innen

Innen

Innen

Innen Ide

Ide

Ide

Ide

Trigger

TriggerTrigger

Trigger

 
34. ábra: Állapottérképen megfogalmazott model és az állapottérkép metamodellje alapján 

képezett megfelelője 

Természetesen az állapottérképen megfogalmazott gráf lehetséges összeköttetései, elnevezései, 
illetve csomópont-típusai az állapottérkép definíciójától függnek. Mindezeket az információkat 
a már említett metamodel írja le, tehát ez adja meg a gráf szabályait is.  
Ez általánosságban is igaz: egy tetszőleges formalizmus esetében a formalizmuson gráfként 
megfogalmazott modell szabályait a formalizmus metamodellje adja meg. Mivel gyakorlatilag 
minden formalizmushoz rendelhető gráf, és az azt szabályozó metamodel, így ez a technika al-
kalmas tetszőleges modellábrázolási rendszer kezelésére.  
Amennyiben a modellünket egy gráfnak tekintjük, akkor esetében alkalmazható a gráf-
transzformáció technikája is. 

4.5.1. Gráf-transzformáció 
A gráf-transzformáció célja, hogy egy tetszőleges kiindulási gráfot adott szabályrendszer alapján 
egy másik gráffá alakítson át.   
Ez a technológia nagyon hasonlít a formális nyelveknél alkalmazott helyettesítéses átalakításra, 
ezért is hívják a gráf leíró- és transzformáló rendszert gráf-nyelvtannak. A transzformációs tech-
nika nem új, de a megjelenésekor még nem volt gyakorlati jelentősége, mivel abban az időben 
még nem terjedtek el a grafikus kezelői felületek, s számítógépek kapacitása sem volt elegendő. 
A formális szoftver tervezés előre törésével, valamint a szabványos formátumok megjelenésével 
új területeken is megjelent a gráftranszformációs technika. Mivel ma már a számítógépek telje-
sítménye lehetővé teszi, az elméleti jelentőségen kívül konkrét alkalmazásokban is használható.  
Elsőként Gogolla kötötte össze a gráftranszformációt az UML állapottérképekkel ([24, 25]), de a 
gyakorlatban is jól használható transzformációs eszközt Varró készített [10]. A tudományterület 
fellendülésével sok új elméleti eredmény született, de mivel ezek nem tartoznak szigorúan a 
tárgyhoz, itt nem részletezem őket.  
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4.5.2. Működési elv 
A gráf-transzformáció mindig egy forrás gráfból indul ki. Ezt a gráfot egy metamodel írja le, 
ami megadja a forrás oldali formalizmus belső szabályrendszerét. A transzformáció célja egy 
másik gráf létrehozása, mely az átalakítás célgráfja. Ezt is egy metamodel írja le, mely eltérhet a 
forrásgráf metamodeljétől. Tehát van egy kiinduló szabályrendszerünk és egy cél szabályrend-
szerünk, s szeretnénk a kiinduló szabályrendszer alapján megfogalmazott modellt átalakítani egy 
olyan gráffá, mely már a cél szabályrendszere alapján van megfogalmazva. A két szabályrend-
szer teljes mértékben eltérhet egymástól, de mindkettőnek jólformáltnak kell lennie, és léteznie 
kell olyan átalakítási sorozatnak, mely az egyiket a másikká alakítja. 
Ez az átalakítási sorozat adja a gráftranszformációs szabályok alapját. Szabályok írják le, hogy 
miként lehet a cél formalizmus elemeit megfeleltetni forrás formalizmus elemeinek, azaz a for-
rás gráf egy adott részét miként lehet megfogalmazni a cél szabályrendszer alapján. 
Ezek a szabályok hasonlítanak a formális nyelvek behelyettesítésekor alkalmazott szabályokhoz. 
Minden transzformációs szabálynak van egy bal oldala és egy jobb oldala, mely egy-egy gráf-
részletet tartalmaz. A szabály azt adja meg, hogy milyen forrás gráf-mintát milyen cél gráf-
mintával lehet helyettesíteni, ennek megfelelően a szabály bal oldala a forrás metamodel szerinti 
illesztendő gráf-részletet, a jobb oldal pedig a cél metamodel alapján megfogalmazott új gráf-
részletet tartalmazza. A 35. ábra egy ilyen szabályt mutat.  

State

State

SimpleState SimpleState

State

State

Parent

Parent

Parent

ParentParentParent

Left side Right side

 
35. ábra: Példa transzformációs szabályra 

A transzformáció során a transzformátor program megpróbálja a szabály bal oldalán található 
gráf-részletet megtalálni a forrás gráfban. Ez a 35. ábra példájában egy egyszerű állapot, mely-
nek szülője és nagyszülője van, de még nincs közvetlen hivatkozása a nagyszülőre. A bal oldali 
részlet keresését a forrás gráfban illesztésnek hívják, melynek végeredményeként az illesztő 
program vagy talál megfelelő részleltet a forrás gráfban, vagy nem. Az is előfordulhat, hogy 
több ilyet is talál, sőt az is, hogy a több megtalált részlet kizárja egymást.  
Ha sikerült az illesztés, akkor a megtalált gráf-részletet a transzformátor program kicseréli a 
szabály jobb oldalán található gráf-részlettel. Ez úgy történik, hogy a csak a bal oldalon található 
modellelemeket törli, majd a csak a jobb oldalon található elemeket létrehozza. A példában tehát 
létrehozza a közvetlen hivatkozást a nagyszülőre. 
Ha több helyen is sikeres volt az illesztés, akkor mindenhol el kell végezni a cserét. Kizárás ese-
tén a döntés nem determinisztikus. Megjegyzendő azonban, hogy a gyakorlatban az utóbbi eset 
elég ritka, mivel a transzformációt kezelhetetlenné tenné, így a szabályokat a legtöbbször úgy 
alakítják ki, hogy ne állhasson elő kölcsönös kizárás. Az általam alkalmazott szabályok is ilye-
nek. Az egyértelműség matematikai hátteréről a 9.4. fejezetben írok. 
A 36. ábra egy példát mutat a transzformációra (a példával kapcsolatban lásd még: [23, 25]). A 
cél: a feltételes elágazás transzformálása átmenetek halmazára. Az átláthatóság miatt a példa az 
állapottérkép jelöléseit használja. 
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A példából az is látható, hogy a legtöbb esetben a transzformáció nem egyetlen szabály alapján 
működik, hanem egy szabály-sorozat, illetve szabály-halmaz alapján. A szabályok sorrendjétől 
függ az eredmény, ezért a több szabályból álló transzformációk esetében a szabályillesztési sor-
rendet (ami egy bonyolult vezérlési szerkezet is lehet) külön definiálni kell. 
A példában a szabályokat szigorúan egymás után kell alkalmazni, s csak akkor szabad a követ-
kező szabályt elővenni, ha az előzőt már nem lehet illeszteni. Ez a szekvenciális vezérlési szer-
kezet gondoskodik róla, hogy a feltételes elágazás minden kimenő éle át legyen transzformálva, 
mielőtt magát az átmenetet törölnénk a modellből. 
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36. ábra: gráf-transzformációs szabályok feltételes elágazás átalakítására 

Az első szabály egy feltételes elágazást keres a modellben, bemenő és kimenő éllel. Ha van 
ilyen, akkor az átalakítható egy közönséges átmeneté: egyszerűen csak a TR2 átmenet forrása 
változik meg, valamint új élek jönnek létre az őrfeltétel, az akció és az esemény átalakítására. 
Megjegyzendő, hogy ez a szabály csak akkor működhet, ha van esemény, őrfeltétel és akció a 
TR1 átmeneten, valamint van akció és őrfeltétel a TR2 átmeneten. (Különben a bal oldal illesz-
tése sikertelen lesz. Ha tehát nem biztos, hogy az előbbi feltétel teljesül, akkor a szabályt több 
részre kell bontani.) Azt is érdemes megemlíteni, hogy – mivel a metamodel osztálydiagram – 
lehetőség van csomópont-típus öröklésre. Tehát megadható, hogy az ST3 állapot még akkor is 
ugyanolyan állapot, mint a másik kettő, ha nem is úgy néz ki. Tehát az illesztés akkor is sikeres 
lehet, ha például a transzformálandó gráfban az ST2 jelű állapot történetesen egy másik feltéte-
les elágazás. 
Az első szabály tehát a feltételes elágazás minden kimenő átmenetét áttranszformálja egy önálló 
éllé. A szabály többszöri alkalmazása után a kimenő átmenetek elfogynak, s megmarad a mo-
dellben a csak bemenő átmenettel bíró feltételes elágazás. Erre már nincs szükség, így a máso-
dik szabály ezeket megkeresi és törli.  
Mint látható, megadható negatív feltétel is, tehát valaminek a hiánya: a példában egy tetszőleges 
állapotba vivő kimenő átmenet hiánya a feltétel. Ezt jelöli az ábrán az áthúzott TR2: a szabály 
illesztése akkor sikeres, ha nincs olyan él, ami TR2-ként illeszkedhetne. 
Megjegyzendő, hogy a törlés után lebegő élek maradhatnak a gráfban. Például az első szabály 
EV1 jelű eseménye kapcsolódik a TR1-hez, amit a második szabály töröl. Így keletkezik egy 
üres él az EV1-ből a semmibe. Ezeket a transzformátor program automatikusan töröli. 

4.5.3. Transzformációs technika 
A transzformáció megadásához szükséges: 

1. A forrás gráf metamodellje 
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2. A cél gráf metamodellje 
3. A transzformációs szabályok bal és jobb oldallal, esetleg különálló negatív feltétel oldal-

lal 
4. Szabályvezérlés, mely megadja, hogy miként (milyen sorrendben) kell az egyes szabá-

lyokat illeszteni. 
A valós transzformációk esetében jellemzően két irányzat van. Az egyik szerint a modellt hely-
ben transzformáljuk, tehát a forrás és a cél gráfok metamodellje azonos, de legalábbis jelentős 
közös résszel rendelkezik. Az átalakítás a forrásgráfot módosítgatja addig, míg át nem alakul a 
célgráffá. Az előbbi példa is így működött.  
A másik elterjedt módszer szerint a forrás gráf sosem módosul, a transzformációs szabályok 
pedig a semmiből építik fel a cél gráfot. Ekkor általában először a csomópontoknak megfelelő 
gráf-részleteket hozzák létre, majd második lépésben az éleket illesztik közéjük. Ez a módszer 
akkor optimális, ha a forrás és a cél metamodellje alapvetően különbözik, tehát több részlet vál-
tozik, mint amennyi helyben marad. Ennél a technikánál a forrás és a cél metamodellen kívül 
szükség van még egy harmadikra is: a referencia metamodellre. Ez a forrás és a cél közötti kap-
csolatot adja meg, s segítségével megfogalmazhatók olyan feltételek is, melyek mind a cél, mind 
pedig a forrás metamodel elemeit tartalmazzák. Például egy állapottérkép Petri-hálóvá konvertá-
lása során az állapotokat helyek és átmenetek egy halmazává konvertálják. Ebben benne van az 
események és az őrfeltételek halmaza is, mivel ezek engedélyezik vagy tiltják (a tokenjeik szá-
mától függően), hogy az állapotot reprezentáló helyből induló átmenet tüzelhet-e. Tehát a forrás 
oldalon egy állapot, egy esemény és egy őrfeltétel lesz, miközben a cél oldalon egy sor hely és 
átmenet. Az átalakítás után is célszerű megőrizni azt az információt, hogy miből mi keletkezett, 
s pont erre szolgál a referencia-modell. Jelen példában ez egy sor él lehet, mely a forrás oldal 
állapotát a cél oldal helyeivel és átmeneteivel köti össze. 
Mindebből az is látható, hogy a gráf-transzformáció kitűnően alkalmazható különféle formaliz-
musok közötti modellkonverzióra. Osztálydiagram, adatfolyam-háló, processz-algebra vagy 
Petri-hálók mind egységesen kezelhetők, s konvertálhatók tetszőleges más formára. Ez lehető-
séget ad az egyes formalizmusok előnyeinek kihasználására. Lehetővé válik továbbá, hogy a 
szoftver modellt különféle ellenőrző programok bemeneti formátumára transzformáljuk, így 
például az állapottérkép a segítségével Kripke struktúrákká, illetve Promela nyelvű leírásra kon-
vertálható [8]. 
A gráf-transzformáció jól használható eszköz a Redukált Alak előállítására, illetve a biztonsá-
gossági szabályoknak ellentmondó modellrészek keresésére is.  

4.5.4. VIATRA, implementáció 
A biztonságossági kritériumok ellenőrzésére szolgáló program is elkészíthető gráf-
transzformációs alapon. Ekkor a program két fő részből áll:  
1. Lapos modellre alakító transzformáció. 
2. Biztonságossági problémákat azonosító gráf-minták jelölése hibaüzenettel. 
A transzformációt és jelölést is ugyanaz a program végezheti.  
A Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendsze-
rek Tanszékén kidolgozott VIATRA (Visual Automatic Transformation) elnevezésű programot 
használtam [10, 19]. Ez egy gráf-transzformációs programrendszer, mely lehetővé teszi tetsző-
leges gráfról másik tetszőleges gráffá konvertáló program generálását grafikus megadás alapján. 
A program célja a különböző formalizmusok közötti transzformáció megteremtése, de rugal-
massága folytán más feladatok elvégzésére is alkalmazható. 
A bemeneti formátuma szabványos XML, XMI, DTD fájl, mely a legtöbb UML CASE eszköz 
segítségével előállítható. Ilyen például a Rational Rose [46] program. A szabályokat és a 
metamodelleket speciális forma szerint, egy úgynevezett Profil alapján kell megadni. Ezeket a 
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Rose osztálydiagramként tárolja, s képes szabványos MOF XML formátumban exportálni. Az 
exportált változatot a VIATRA program beolvassa, és egy transzformációs programrészt állít elő 
belőle. Szükség van még a transzformáció vezérlésére is, ennek megadásához rendelkezésre 
állnak a legfontosabb konstrukciók:  

- egy szabály illesztése, amíg lehet,  
- egyszeri illesztés,  
- szabály-szekvencia,  
- szekvencia illesztése, amíg lehet,  
- stb.  

A vezérlésből is egy programrész generálódik, amit a transzformációs programrészhez kapcsol-
va előáll a kívánt gráftranszformációt implementáló program. A folyamat automatikus, és bizo-
nyítottan helyes. A jelenlegi VIATRA változatban a transzformátor program Prolog nyelven 
([29]) generálódik, valamint a gráfillesztést is a Prolog interpreter végzi el, mégpedig teljes bejá-
rás alapján. Érdemes észrevenni, hogy a VIATRA tulajdonképpen egy fordítóprogram: a grafi-
kus ábrázolást Prolog kódra fordítja. 
A gráfminta-illesztés viszonylag lassú művelet de a szabálygenerálás optimalizációjával (amit a 
VIATRA kódgenerátora elvégez) az illesztés lényegében egy mélységi bejárássá alakul. Folynak 
fejlesztések a Prolog kiváltására is, ami nagyjából tízszeres-százszoros sebesség-növekedést fog 
biztosítani (a transzformációs szabályoktól függően).  
A transzformálandó (forrás) gráf szintén grafikusan adható meg egy UML eszköz segítségével, 
például a Rational Rose-zal. Innen szabvány XMI formában [44] exportálható. Ezt a transzfor-
mátor program a szabályoknak megfelelően átalakítja az új formalizmusra. Az eredmény egy 
XML fájl, mely a cél gráfot írja le.  
A 37. ábra a VIATRA-ra épülő biztonságossági kritériumellenőrző rendszer felépítését mutatja. 
A forrás állapottérkép és a Redukált Alak metamodellje XML (MOF) formátumban kerül a 
VIATRA kódgenerátorába. A transzformációs szabályok és az ellenőrizendő kritériumok szin-
tén grafikusan készültek, és ugyancsak XML formában kerülnek felhasználásra. Ezek alapján a 
VIATRA elkészíti a konvertáló programot, mely az ellenőrizendő modellt Redukált Alakra 
transzformálja.  
A vizsgálandó modell XMI (XML Metadata Intercafe) formában érkezik a transzformáló prog-
ramhoz. Ezután az átalakítás két lépcsőben történik:  

1. Redukált Alakra konvertálás, az őrfeltételek kivételével. 
2. Őrfeltételek konvertálása célprogrammal. Erről a következő fejezetben lesz szó. 

A Redukált Alakra konvertált modellben gráfillesztéssel azonosíthatók a problémák. Ehhez 
szükség van a kritériumok gráfminta-alapú megfogalmazására, ami a 4.7 fejezetben található. 
A hibakeresés a gráfot csatolt hiba-objektumokkal egészíti ki, mely alapján egy szöveggenerátor 
készít olvasható hibaüzeneteket. Ez azt jelenti, hogy a hibát jelző objektum a hibás gráfponthoz 
kapcsolódik, így jelezve a hiba helyét. Ez a megoldás azért különösen előnyös, mert megnyitja 
az utat a visszacsatolás megoldása előtt.  
A visszacsatolás alapkérdése, hogy miként lehet a hibainformációt hatékonyan visszajuttatni a 
tervező számára, tehát pl. a forrás modellben megjeleníteni. Sajnos a jelenlegi UML szabvány 
ezt egyáltalán nem támogatja, így kénytelen voltam szöveges hibaüzenetekkel dolgozni. Az 
UML2 szabványban viszont már van lehetőség grafikus információ átvitelére is, így amint elké-
szülnek az UML2-re épülő CASE eszközök, megoldhatóvá válik ez a probléma is (hogy ho-
gyan, az egy elég összetett kérédés, ami nem témája ennek az értekezésnek). 
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37. ábra: A VIATRA rendszerre épülő modellellenőrző 

4.5.5. Őrfeltételek transzformálása 
Az őrfeltételek logikai kifejezések, melyeket elsőként ki kell értékelni, s igazságtáblává kell 
alakítani. A gyakorlati megvalósításban ezt egy (direkt erre készült) célprogram végzi, mivel a 
tisztán gráf-transzformációs megoldás túlságosan lassú és körülményes lenne. Az igazságtáblát 
legalább részben ki kell értékelni, majd gráf-reprezentációvá kell alakítani. Fontos észrevenni, 
hogy az őrfeltétel-kiértékelő is egy gráftranszformátor: a bemenő félkész modellt konvertálja át 
Redukált Alakra – közben eltűnteti belőle az őrfeltétel-modellelemeket, s létrehozza helyette az 
új esemény gráfpontokat. 
A célprogram beolvassa a tárba a modellt, mint gráfot. Ezután illesztést végez az összes állapot-
esemény párra, majd képezi az összes ehhez tartozó átmenet őrfeltételeinek halmazát. Minden 
halmazt külön értékel ki. Elsőként meghatározza a halmazban lévő őrfeltételekben szereplő lo-
gikai változókat. Ezután képezi az összes lehetséges logikai kombinációt, melynek darabszáma 
2N, ahol N a halmazban lévő logikai változók száma. Minden kombinációra kiszámolja a halmaz 
minden őrfeltételének logikai értékét, így kombinációnként előáll M bit, ahol M az őrfeltételek 
száma. Ha az előállított kombináció még nem állt elő a halmaz eddigi kiértékelése során, akkor 
az esemény nevéből és az M bitből képez egy szuper-eseményt, majd azt az eseményhez és az 
állapothoz csatolja. Ezen kívül csatolja minden olyan átmenethez is, melynek őrfeltétele az adott 
kombinációban igaznak bizonyult. Ha már az M bit mind a 2M kombinációja előállt vagy mind a 
2N kombinációt megvizsgálta a program, akkor a halmaz kiértékelése kész, jöhet a következő 
halmaz.  
A transzformáció végén előáll egy sor szuper-esemény, melynek mindegyike egy állapothoz, 
egy eseményhez és valahány átmenethez tartozik. Értelemszerűen lehet olyan szuper esemény 
is, mely nem tartozik átmenethez, és olyan is, mely egyszerre többhöz is; ezek specifikációs 
hibák, melyeket a későbbi illesztések fognak megtalálni.  
Megjegyzendő, hogy az UML engedélyezi az ELSE őrfeltétel használatát. Ha a kiértékelő ilyet 
talál, akkor a kiértékelések végén máshová nem tartozó szuper eseményeket csatolja az ELSE 
őrfeltételes átmenetekhez. Előfordulhat, hogy több ELSE van, ekkor vagy mindegyikhez csatol-
ni kell, vagy csak az egyikhez, mindegy – mindegyik specifikációs hibát okoz. 
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Az átalakító szoftverben a kiértékelés végén előáll egy belső gráf, mely a szuper események 
kivételével azonos a kiindulási gráffal, ezért elegendő az indulási gráfhoz csatolni a szuper ese-
mények csomópontjait és hivatkozásait. Ezzel a modell ellenőrzésre készen áll. 

4.5.6. Felhasználás a gyakorlatban 
A gyakorlati használat szempontjából két fontos tényező van: a transzformációs- és ellenőrzési 
idő, valamint a maximális méret. 
Például az elérhetőségi analízis esetében a szükséges idő igen nagy lehet, ami általában a leg-
szűkebb mag ellenőrzésére korlátozza a vizsgálatokat. Hasonló a helyzet a modellmérettel is. 
Mivel ezek a tipikus szűk keresztmetszetek, ezért a statikus működésű biztonságossági kritéri-
um-ellenőrző esetében is vizsgálni kell a futási időt és a megengedhető modellméretet. 
Az átalakítás során a méret nő, mivel segéd-élek jelennek meg a gráfban. Habár az elemek szá-
ma, tehát a csomópontszám nem nő jelentősen, a segéd élek száma, különösen az őrfeltételek és 
a konkurencia átalakítása során igen nagy lehet, ami korlátozza a modellméretet és a sebességet 
is. 
A gyakorlati tapasztalatok szerint a Prolog rendszer kb. 1.5-2 millió elemig képes működni, te-
hát az ellenőrizhető program mérete akár több ezer állapot is lehet. Mindemellett a modell mére-
tével együtt az átalakítási idő is megnő.  

4.5.7. Gyakorlati felhasználás 
Az ellenőrző rendszert három valós ipari szoftver esetében próbáltam ki.  
Vasúti engedélykérő rendszer 
A szoftver feladata az, hogy az egyes vasúti állomások között a szerelvénymozgás engedélyezé-
si információit átvigye. Ez egy nagy és komplex szoftver, melyből a működtető magot (amely 
egy biztonságkritikus programrész) ellenőriztük. Ez 2 osztályban megvalósított, 47 állapotú 
konkurens állapottérképet jelentett. 
Művese (dialízis) gép 
A szoftver egy komplex művese-kezelőgép működtetését végzi. Ennek magját ellenőriztük a 
biztonságossági kritériumok szempontjából. A szoftver 28 osztályt tartalmaz, melyek viszont 
külön-külön egyszerűbb állapottérképeket adtak. Ennek ellenére két konkurencia-szinten, 86 
állapotot kellett átnézni. 
Tűzjelző központ 
Az ellenőrzött szoftver egy tűz- és vagyonvédelmi jelzőrendszer központjának kommunikációs 
modulja. Ez a szoftver modul már az ellenőrző rendszer megszületése előtt elkészült hagyomá-
nyos programozási módszerekkel, de sajnos a megbízhatósága elfogadhatatlanul alacsony volt. 
Átlagosan hetenként egyszer egy átmeneti hiba a tűzjelző időleges leállását eredményezte, ami 
az alkalmazási környezetben nem volt elfogadható. Ugyanakkor a hiba megtalálása a ritka elő-
fordulás miatt szinte lehetetlen volt. Ezért a szoftver modult újraírtuk, felhasználva a biztonsá-
gossági kritériumokat, az UML támogatást és a formális vizsgálatokat. A 26 állapot ugyan nem 
tűnik soknak, ám az ellenőrző így is talált 7 olyan hibát, melyet szemrevételezéssel nem sikerült 
megtalálnunk. Azóta a szoftver hiba nélkül működik. 

4.5.8. Futási idők 
A gyakorlati projektek esetében az átalakítás kb. 25-200 másodpercet igényelt, beleértve az őr-
feltételek kiértékelését is – a három gyakorlati szoftver esetére lásd részletesen a 3. táblázatban. 
Az ezután következő kritériumillesztés már lassabb folyamat. Tipikusan a gráf módosításával 
járó illesztések lassúak mint pl. az útvonalkeresés, vagy az átmenet-takarás keresése. Az említett 
modellek esetében a kritériumok illesztése még további kb. 192-369 másodpercet igényelt.  
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Ez a futási sebesség többi modell-ellenőrzési módszerhez képest nagyon gyorsnak számít. Pél-
dául az elérhetőségi vizsgálatok esetében a modelltranszformációs folyamat az akár napokig is 
eltartó vizsgálati időhöz képest tipikusan kevesebb, mint 1%. 

3. táblázat: futási idők különböző rendszerek esetében (gép: PC, Win98, 650MHz Intel 
Celeron) 

Név Vasúti engedélykérő rendszer Dialízis gép vezérlő Tűzjelző rendszer 
Osztályok 2 28 1 
Állapotok 47 86 26 
Átmenetek 107 99 118 
Hierarchia szint 4 6 3 
Konkurencia szint 3 2 3 
Események 6 10 4 
Őrfeltétel változók 8 15 6 
Transzformáció 49s 53s 37s 
Kritériumillesztés 238s 369s 192s 
Megtalált problémák 12 20 7 

A jövőben a gráfillesztő rendszer fejlesztésével a futási idő legalább egy nagyságrenddel csök-
kenthető lesz, valamint legalább ennyit gyorsulnak a futtató PC-k is. 

4.6. Elérhetőségi Gráf vizsgálata 

4.6.1. Vizsgálati módszerek 
Egy modell elérhetőségi gráfja tartalmaz minden létező futási állapotot, valamint a közük lévő 
átmeneti lehetőségeket. Mivel az elérhetőségi gráf alapján bizonyítani lehet a program egy adott 
tulajdonságának meglétét vagy hiányát, így kézenfekvő megoldás lehet a biztonságossággal ösz-
szefüggő kritériumok bizonyítására is. 
Sok elérhetőségi analízist végző ellenőrzőprogram létezik, a legelterjedtebb közülük a SPIN 
[18]. Ez a program az alacsony szintű C-hez hasonló nyelven, Promela-ban leírt modellt olvassa 
be. Ez alapján felépíti az elérhetőségi gráfot, majd analizálja rajta a szintén Promela-ban vagy 
LTL-ben (Lineáris Temporális Logika, [31]) megfogalmazott vizsgálandó tulajdonságokat. A 
SPIN minden lehetséges esetet megvizsgál. Ha közben ellenpéldát talál valamelyik bizonyítandó 
állításra, akkor ezt az ellenpéldát meg is adja. Ha a bizonyítás sikeres, akkor ezt közli.  
Ebből az is látható, hogy a biztonságossági kritériumok is precízen ellenőrizhetők. Nincsenek 
kihagyott esetek, nincsenek felesleges hibaüzenetek vagy figyelmeztetések, ráadásul kritérium-
sértés esetén még egy példa is rendelkezésre áll. (Természetesen mindez csak akkor igaz, ha a 
vizsgáló feltételeket helyesn és hiánytalanul adták meg.) 
Gyakorlatilag minden megadott kritérium megfogalmazható a SPIN számára. Erre két lehetőség 
van: 

- LTL kifejezés. 
- Referencia automata, mely sosem érhet el a végpontjáig. 

Emellett a SPIN olyan vizsgálatokat is el tud végezni, melyekről eddig még nem volt szó: 
- Deadlock (holtpont) keresés 
- Érvénytelen megállás 
- Érvénytelen (előrejutás nélküli) végtelen ciklus 
- Nem megengedett ismétlődés 
- Kivételek keresése 
- Elérhetetlen állapotok keresése 

Az elérhetőségi analízis legnagyobb problémája az, hogy rendkívül nagy az erőforrás-igénye. 
Az elérhetőségi gráf az exponenciális robbanás miatt igen nagy lehet, ennek felépítése és vizsgá-
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lata mind időben, mind pedig számítógép-kapacitásban rendkívül nagy. A mai számítástechnikai 
szinten nem lehet pár millió állapotnál nagyobb programot vizsgálni, márpedig a valós alkalma-
zások ennél szinte kivétel nélkül nagyobbak. A módszer tehát csak a programok központi mag-
jának ellenőrzésére alkalmas, s itt is hatalmas futási időkkel kell számolni (több nap). 
Mindemellett vannak biztonságossági kritériumok, melyek csak az elérhetőségi gráf alapján 
vizsgálhatók teljes bizonyossággal, így az elérhetőségi analízis nem hagyható el. Lehetőség van 
viszont a vizsgálat gyorsítására, illetve a vizsgálható méret növelésére.  
Az analízis úgy gyorsítható fel, ha sikerül csökkenteni az állapottér méretét. Ehhez a vizsgálan-
dó modellből ki kell hagyni minden olyan részt, mely nem okvetlenül szükséges az adott kritéri-
um ellenőrzéséhez. Ez azt jelenti, hogy a modellt a Promela nyelvre konvertálás során szűrni, 
illetve alakítani kell.  
Habár léteznek más megoldások is, mint például a [7]-ben és a [6]-ban ismertetett eljárás, az 
eddig tárgyalt technikákhoz a legjobban a már ismertetett gráf-transzformációs módszer illik [7, 
8]. Ebben a rendszerben az állapottérképből kiterjesztett véges automatát állítunk elő gráf-
transzformációval, majd ezeket egy program lefordítja Promela eljárásokká. Ez a kód lényegé-
ben Kripke-struktúrákat valósít meg, ami alapján a SPIN már el tudja végezni az ellenőrzést. Ezt 
a folyamatot mutatja a 38. ábra. Az UML CASE eszközből exportált modellt a VIATRA (meg-
felelő szabályok alapján) EHA (Extended Hierarchical Automaton) formára alakítja. Az EHA 
alapján egy alkalmazás már egyszerűen generálni tudja a Promela kódot. Természetesen az el-
lenőrzéshez még szükségesek az ellenőrizendő szabályok is, amiket a statikus ellenőrző és 
transzformátor képes generálni. Ez lehetőséget teremt arra, hogy a modellt készítő szakember-
nek ne kelljen ismernie az analizáló technológiát, mégis felhasználhassa azt [1]. Erről a rend-
szerről részletesen Majzik cikkeiben, például a [7, 8]-ban lehet olvasni. 

UML statechart
(XMI) 

EHA forma 
(XML) 

Promela kód 

VIATRA szabályok Java alkalmazás 
Rational 

Rose 
(UML 
CASE 
eszköz)

 

SPIN 
(modell 

ellenőrző) 

 
38. ábra: Elérhetőségi analízis előkészítési folyamata 

4.6.2. Kritériumok 
Léteznek olyan kritériumok, illetve kritérium-részek, melyek közvetlenül a modellen, illetve a 
modellből transzformált Redukált Alakon nem ellenőrizhetők. Ilyen például az a kritérium-
részlet, mely szerint a konkurens automaták esetében sosem állhat elő olyan szituáció, hogy egy 
érkező esemény hatására legalább két konkurens automatában két különböző akció hajtódik vég-
re. Ezek végrehajtási sorrendje nem determinisztikus, ezért kerülendő.  
Ez a kritériumrészlet csak akkor állhat elő, ha: 
1. Van legalább két konkurens automata a modellben 
2. Mindkét konkurens automatában van legalább egy akció definiálva, akár átmenetre indított, 

akár Entry/Exit, akár belső akcióként van megadva. 
3. Az előbbi két akció legalább paraméterében eltér egymástól 
4. Az előbbi két akció egyazon eseményre indul. Ha Entry akcióról van szó, akkor azt bármely, 

az adott állapotba vivő esemény indíthatja, az Exit akciót pedig – teljes specifikációt feltéte-
lezve – bármely esemény. 

Ezek szükséges, de nem elégséges feltételek. A 39. ábra egy olyan automatát mutat, mely ugyan 
megfelel az előbbi feltételeknek, mégsem indulhat Akció1 és Akció2 ugyanabban a végrehajtási 
lépésben; tehát az automata jó, de a statikus vizsgálat ezt nem tudja kideríteni. Ezzel szemben az 
ábra B része képes indeterminisztikus akció-indításra: a belépés után a második E esemény ér-
kezésekor ez bekövetkezik. 
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Az A és B részek között csak egyetlen különbség van: más az indulási pozíció.  

E
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E E / Akció2
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E
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39. ábra: példa modell konkurens régiókkal 

Ebből látható, hogy például az akciók párhuzamos indulása nem vizsgálható modellillesztéssel 
(statikusan), mivel nincs N darab olyan modellelem, melyek egymáshoz viszonyított pozíciója a 
hibát azonosítaná: tetszőleges esetben rajzolható egy olyan változat, melyben az N elem ugyan-
olyan pozícióban van, de még egy N+1. elem is szükséges a statikus azonosításhoz. 
Ezért ennek a specifikációs hibának a kimutatásához fel kell építeni a két párhuzamos automata 
összes lehetséges konfigurációjából álló gráfot, tehát az elérhetőségi gráfot. Ez az előbbi két 
automatára vonatkozóan a 40. ábra két részén látható. 
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40. ábra: elérhetőségi gráf az előző példához 

Ez a gráf a jelen példában igen egyszerű felépítésű, mivel a két párhuzamos automata szimmet-
rikus felépítésű, és csak két esemény van – azok közül is csak egy lényeges. A valós programok 
esetében az elérhetőségi gráf természetesen sokkalta nagyobb, így az ellenőrzés is lassabb. En-
nek ellenére, ahogy a példából is látható, szükség van rá. 
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4.7. Kritériumok megfogalmazása 
A biztonságossági kritériumok megfogalmazhatóak OCL és gráf-minta formában is. Ezek a sza-
bályok a Függelék 9.1 pontjában vannak felsorolva. 

4.8. Az eredmények összefoglalva 
A biztonságossági kritériumok legnehezebben betartható csoportja a matematikai tulajdonságo-
kat előíró szabályoké (lásd 2.2.2. fejezet). Ezek a kritériumok elsősorban a teljesség és determi-
nizmus követelményeinek a specifikációs magra értelmezett változatai. Betartásuk meglehetősen 
nehéz, így szükség van a potenciális hibák gépi keresésére, tehát a kritériumok ellenőrzésére. 
Az ellenőrzés elvégezhető az elérhetőségi gráf generálásával, vagy anélkül. Az elérhetőségi gráf 
felépítése és analízise igen lassú művelet, így amennyiben csak lehetséges, célszerű statikus 
vizsgálati módszereket alkalmazni. Ezt az UML állapottérkép modellezési eszközeinek funkcio-
nális átfedései, ortogonalitásának hiánya akadályozza.  
Az ábrázolási forma megváltoztatásával, tehát a modell kedvezőbb formára alakításával az el-
lenőrzés jelentős mértékben egyszerűsíthető. Egy lehetséges alternatív ábrázolási mód a Redu-
kált Alak, mely kiküszöböli az ellenőrzést akadályozó tulajdonságokat. 
A modellező formalizmust és a modellt gráfként felfogva, a Redukált Alakra konvertálás gráf-
transzformációnak tekinthető. A transzformáció során az állapottérkép-konstrukciók olyan egy-
szerűbb elemekkel helyettesítődnek, melyek megőrzik a kritériumellenőrzéshez szükséges tulaj-
donságaikat. A Redukált Alakon egyszerűen elvégezhetők a biztonságossági vizsgálatok. 
Ebben a fejezetben: 

- ismertettem az ellenőrzés lehetséges megoldásait, 
- ismertettem a problémákat, melyek az állapottérkép-modell hatékony ellenőrzését gátol-

ják, 
- definiáltam egy alkalmas ábrázolási formát, mely mentes ezektől a problémáktól,  
- megadtam, hogy az egyes UML állapottérkép konstrukciók miként alakíthatók át erre az 

ábrázolási formára, 
- leírtam ennek a technológiáját, annak működését,  
- megadtam, hogy miként ellenőrizhetők a kritériumok a módosított ábrázolási formában. 
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5. Öröklés és biztonságosság 
Mivel az UML objektum-orientált modellező nyelv, ennek a megközelítésnek is megvannak a 
hatásai a biztonságossági kritériumok ellenőrzésére. Az egyik legfontosabb ilyen objektum-
orientált jellegzetesség az öröklés. 
Az öröklés történhet egyetlen őstől vagy többtől. Lehet korlátozó öröklés (’private’), lehet ki-
egészítő öröklés (‘public’), illetve lehet módosító öröklés (‘virtual’). Ezen kívül lehetőség van a 
védelem szelektív gyengítésére is (’protected’, ’friend’). Ezen lehetőségek legtöbbje egymással 
párhuzamosan is használható. 
Tekintsük azt az esetet, hogy a szülő vagy szülők állapottérképére már kimutattuk, hogy annak 
specifikációja teljes és egyértelmű. Az 41. ábra a továbbiakban felsorolt öröklési fajtákra mutat 
példákat. 
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41. ábra: Öröklési típusok 

5.1. Egyszeres öröklés 
Egyszeres öröklés esetén egyetlen szülő tulajdonságait veszi át a leszármazott. Ez a modell 
szintjén azt jelenti, hogy a gyermek működését leíró állapottérkép valamilyen kapcsolatban van 
a szülő állapottérképével. 

5.1.1. Korlátozó öröklés 
A korlátozó örökléskor a gyermek állapotgépe a szülőével alapvetően megegyezik, de bizonyos 
részei elérhetetlenek. Általában a szülő állapotai nem tűnnek el az öröklés folyamán, csak bizo-
nyos események kezelése letiltható. Események kivétele egy állapotgépből nem okoz indetermi-
nisztikus működést, valamint az eddig teljesen specifikált állapotok továbbra is azok maradnak. 
A gond az, hogy ekkor elérhetetlen állapotok képződhetnek.  
A korlátozó öröklést gyakran tartják nem biztonságos eszköznek, mivel programiba következté-
ben mégis elérhetővé válhatnak bizonyos állapotok vagy konfigurációk. Például ha egy négyze-
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tet egy téglalapból származtatunk, akkor hibás esetben képződhetnek olyan „négyzetek”, melyek 
oldalai nem egyforma hosszúak. Ilyen szituációk a védelem gyengítésével vagy rosszul megvá-
lasztott interfészekkel érhetők el. Amennyiben az öröklés során a nemkívánatos állapotokat pl. 
sztereotípiákkal megjelöljük, akkor számítógéppel bizonyítható, hogy ezek sosem aktivizálód-
nak. 
Sok esetben lehetőség van az „in_state” őrfeltétel alkalmazására, mely akkor igaz, ha a megadott 
állapot éppen része az állapotgép konfigurációjának. Korlátozó örökléskor viszont ezen állapo-
tok elérhetetlenné válhatnak, így az őrfeltétel sosem lesz igaz. Ekkor átmenetek használhatatlan-
ná válhatnak, ami specifikációs hiányosságot eredményezhet. Ezeket a hibákat külön keresni 
kell, viszont az ellenőrzés így is gyorsítható. 

5.1.2. Kiegészítő öröklés 
Kiegészítő öröklés esetén a gyermek állapotgépe tartalmazza a szülő teljes állapotgépét, emellett 
további események jelennek meg a rendszerben. Elképzelhető (csaknem biztos), hogy ezeket az 
új eseményeket a szülő osztály állapotgépe nem ismeri, így nincs is felkészítve a fogadásukra. 
Mivel viszont a szülő (eredetileg) nem is kaphat(ott) ilyen eseményeket, így az ilyenkor talált 
specifikációs hiányosságok nem számítanak hibának. Ez azt jelenti, hogy a szülőtől örökölt álla-
pottérképet helyesnek fogadjuk el, de a gyermek által behozott állapotoknak már teljes egészé-
ben specifikáltaknak kell lenniük (ez egy kicsit felemás helyzet, amit érdemes kerülni, ha van rá 
mód).  
Általában lehetőség van a védelem gyengítésére, ami hozzáférést tesz lehetővé a szülő bizonyos 
belső állapotaihoz is. Ezeket ennek megfelelően úgy kell kezelni, mintha azok a gyerekhez tar-
toznának, tehát teljes ellenőrzést kell rajtuk végezni. Ez technikailag azt jelenti, hogy a védelem 
gyengítésével elérhető állapotokat jelölni kell, így ezek a gyermek állapotaival együtt vizsgálan-
dók.  

5.1.3. Módosító öröklés 
A módosító öröklés során átdefiniálhatjuk, hogy az objektum egy adott eseményre miként rea-
gáljon. Ez azt jelenti, hogy a gyermek állapottérképén ugyanazon állapotok szerepelnek, mint a 
szülőén, ugyanazok az események érkezhetnek, csak éppen a módosított esemény által triggerelt 
átmenetek változnak meg. Mivel egy teljesen specifikált állapottérképen ilyen átmenet minden 
egyes állapotból indul, így lényegében a teljes gráf módosul, mindent újra kell ellenőrizni. 
Amennyiben a módosítás a gráfnak csak egy kisebb részét érinti tényelegesen (a többi állapot-
ban az esemény nem csinál semmit), akkor elegendő csak azokat az állapotokat ellenőrizni, me-
lyekből, vagy a szülei valamelyikéből ilyen eseménnyel indított átmenet indul, vagy oda érke-
zik, illetve amely konkurens részállapotban van ilyennel. 

5.2. Többszörös öröklés 
Többszörös öröklésnél a gyermek több őstől örökli egyszerre azok állapottérképét. Az eredmény 
az öröklés típusától függ, de az előbb leírtak szerint kezelhető, mert a két örökölt állapottérkép 
diszjunkt. Gond akkor van, ha a két ősnek is volt közös őse, mert ilyenkor az eredmény állapot-
gépnek közös része is van. Ennek mindkét ős esemény-készletét ki kell tudnia szolgálni, még-
pedig egyértelműen. Ezt ellenőrizni kell.  
Megjegyzendő, hogy a többszörös öröklés veszélyes eszköz, így biztonságkritikus alkalmazások 
esetében kerülendő. 

5.3. Az eredmények összefoglalva 
Az objektum-orientált rendszerben az öröklés igen elterjedten használt eszköz. Mivel ennek 
hatása van az egyes objektumok viselkedésére, így ebben a fejezetben megvizsgáltam, hogy 
miként lehet az ellenőrzést gyorsítani, hatékonyabbá tenni.  
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6. Az Állapottérkép módosítása az ellenőrizhetőséghez 
Mint látható, az eddig megvizsgált kritériumok alapvetően a program elérhetőségi gráfján, illet-
ve az állapottérkép lapos változatán vannak megfogalmazva. Mivel az állapottérkép sok szem-
pontból más működésű, így a kritériumok ezen a formalizmuson csak igen bonyolultan fogal-
mazhatók meg, illetve formalizálhatók. Ezért is kellett bevezetni a Redukált Alakot.  
Arról is szó volt már, hogy ennek a problémának az alapvető oka a konstrukciók vegyessége, 
tehát a homogenitás hiánya. Ez azt jelenti, hogy egy adott feladatot többféle modellezési konst-
rukcióval is meg lehet oldani. Például a feltételes elágazás helyettesíthető hagyományos átmene-
tetekkel, az Exit akció helyettesíthető az átmenetekre helyezett akcióval, stb. 
Ezzel szemben a lapos modell (mint amilyen például a Redukált Alak) sokkal homogénebb, 
mivel nem tartalmaz egyetlen olyan elemet sem, mely képes lenne bármely másikat helyettesíte-
ni: 

• Akciósorozat. Ez az egyetlen olyan elem, melynek direkt hatása van a külvilágra. Min-
dig átmenethez kötődik, így szemantikája egyértelmű. 

• Esemény. Absztrakt modellelem, mindig csak szuper-eseményhez kötődik.  Szemantiká-
ja teljesen kötött, nem használható szuper-esemény nélkül, tehát nem alkalmas annak he-
lyettesítésére sem. 

• Szuper-esemény. Az eseménnyel együtt az egyetlen olyan modellelem, mely a külvilág 
eseményeit a rendszerbe vezeti. Mivel szigorúan kötődik az eseményhez, így nem alkal-
mas annak helyettesítésére. 

• Egyszerű Állapot. Az egyetlen olyan modell elem, mely az automata állapotát írja le. 
• Komplex Állapot. Absztrakt elem, az állapotok összefüggéseit írja le. Csak ez alkalmas 

konkurencia megfogalmazására.  
• Átmenet. Az egyetlen olyan modell elem, mely képes az állapotok közötti mozgást leír-

ni. 
• Sztereotípia. Szabad szöveg, mely minden modell elemhez csatolható, akár több pél-

dányban is. Egyedül a név lenne alkalmas a helyettesítésére, de a szemantikai előírások 
alapján a két eszköz alkalmazási területe diszjunkt. 

Amennyiben egyik konstrukció sem helyettesíthető a többivel, akkor a modellezési rendszer 
ortogonális. Ez a tulajdonság megkönnyíti a kritériumok megfogalmazását, ellenkező esetben 
ugyanis minden nem hasonló funkciójú elem összes elképzelhető kombinációját fel kellene so-
rolni a kritériumokban, ami például csak az átmenetek esetében az 5 különböző konstrukcióra 
25, azaz 32 különböző esetet jelentene. 
Az átalakítások egyik célja tehát az, hogy az összes alternatív konstrukciót egyetlennel helyette-
sítse. A Redukált Alak az összetett konstrukciókat egyszerűekkel helyettesíti, tehát például mind 
az 5 konstrukciót kizárólag a legegyszerűbb megoldást, az egyszerű átmenetet használó össze-
tettebb elrendezéssel váltja fel. Így a modellelemek mennyisége (látszólag) nő, miközben az 
alkalmazott konstrukciók száma csökken. 
Arról is volt már szó, hogy ugyanez a hatás úgy is elérhető, hogy az állapottérkép egyazon célt 
szolgáló konstrukciói közül egy másikat alkalmazunk a többi helyettesítésére, esetleg egy új, 
nem létező konstrukciót alkalmazunk. 
Fontos megjegyezni, hogy bármilyen ortogonális elemkészlettel rendelkező modellezési rend-
szer alkalmas az előbb említett feladat megoldására, amennyiben az UML állapottérkép át-
transzformálható rá úgy, hogy az állapottérkép a kritériumokban megadott rendellenességei a 
transzformált modellen is megjelennek, vagy a transzformálás során kiderülnek. Szélsőséges 
esetben akár gyökeresen eltérő metodológiák is alkalmazhatók. 
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Amennyiben a biztonságossági kritériumok megfogalmazásához az OCL nyelvet akarjuk hasz-
nálni, akkor még egy járulékos feltételnek meg kell, hogy feleljen a transzformált modell-
elrendezés: mivel az OCL nem alkalmas láncolt szerkezetek bejárására, így az ilyenek alkalma-
zását kerülni kell a modellben. Ezért is kellett a lapos modellben az állapotok öröklési hierarchi-
áját segéd-asszociációkkal kiegészíteni. 

6.1. Alternatív modell 
Megfelelő modell elemkészlet választásával tehát elérhető, hogy az OCL használható legyen, és 
a kritériumok ellenőrzése is egyszerűsödjön. Célszerű úgy módosítani az eredeti UML állapot-
térkép metamodelt, hogy az ellenőrzés szempontjából a lehető legjobb legyen. Érdemes tehát 
olyan modellelemeket alkalmazni, melyek már eleve, strukturálisan megkövetelik a kritériumok 
teljesítését, de legalábbis jól-formáltsági OCL kifejezésekkel ez megtehető. Így a kialakított 
állapottérkép metamodel felfogható akár az UML egy al-nyelvének is, a Biztonságos UML Ál-
lapottérkép Metamodellnek. 

6.1.1. Az UML 2 
Az UML készítői is rájöttek, hogy szükség van az alternatív modellek támogatására. Ezért az 
UML 2.0 szabványban az UML absztrakciós szintjeit kiterjesztették. 
Az UML 2 infrastruktúra felfogása szerint a program modell és az annak struktúráját leíró 
metamodel ugyanolyan viszonyban van egymással, mint a metamodel és a metamodel struktúrá-
ját leíró meta-metamodel (ami jelenleg lényegében az osztálydiagram metamodellje). Ez a meta-
metamodel is rendelkezik egy metameta-metamodelel, s így tovább. Az új szemlélet szerint az 
UML nem kívánja szigorúan előírni ennek a hierarchiának a tagjait, hanem csak ajánlásokat, 
metamodel tervezési mintákat ad. Ebből szabadon előállíthatók alternatív metamodelek, UML 
alnyelvek (nyelvjárások). Az UML1.x rendszere is egy ilyen változat, de nem az egyedüli. Ez a 
rendszer lehetőséget teremt alkalmazási terület-függő UML változatok létrehozására (az osz-
tálydiagramra építve), így a jövőben létjogosultsága lehet az itt ismertetésre kerülő Biztonságos 
UML állapottérkép metamodellnek is. 

6.1.2. Alapelv 
A legfontosabb biztonságossági szabályok a teljesség és az egyértelműség elsősorban azon vál-
tozatai, melyek az átmenetekre vonatkoznak. Meg kell követelni, hogy minden állapotból min-
den őrfeltétel esetén minden esemény hatására induljon egy, és pontosan egy átmenet. Ez úgy is 
megfogalmazható, hogy minden állapotból minden esemény hatására indulnia kell pontosan egy 
átmenetnek, melynek végcélja az őrfeltételektől függ. Az ilyan konstrukció tehát úgy viselkedik, 
mintha minden átmenet egy nagy feltételes elágazás lenne. Ha az elágazást eleve az őrfeltételek 
logikai változói vezérlik, akkor a teljesség és egyértelműség már egyszerű OCL kifejezésekkel 
előírható mind az eseményekre, mind pedig az őrfeltételekre nézve.  
Az 42. ábra ezt mutatja egy kicsit más megfogalmazásban. Az egyszerű átmenetek (A ábrarész) 
helyettesíthetők egy-kimenetes feltételes elágazással, így tehát az állapotokat csak feltételes el-
ágazásokon át lehet elhagyni (B ábrarész). Az egyazon eseményre reagáló feltételes elágazások 
ezután közösíthetők (C ábrarész), mitől a továbbiakban minden eseményhez legfeljebb egy fel-
tételes elágazás tartozhat. Ettől kezdve úgy tekinthető, hogy az események hatására egy olyan 
irányválasztón át lehet tovább lépni, amit az őrfeltételek bináris logikai változói vezérelnek (D 
ábrarész). Ez egy demultiplexer, ami megvalósítja az őrfeltételek által előírt logikai függvényt. 
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42. ábra: Átmenetek és őrfeltételek helyettesítései sorozata 

A teljesség vizsgálatához az eseményeket listába kell szedni. Ezután a rendszer a listában talál-
ható események szerint ellenőriz, tehát a lista minden eleméhez minden állapot esetében keres 
egy induló átmenetet. Ha a listában kötelezően szerepel a TimeOut és az Exception esemény, 
akkor ezek létezése is kötelező. Ez azt jelenti, hogy újabb két kritérium fogalmazható meg így.  
Az esemény nélküli átmenetekhez létre kell hozni egy üres listát az eseménylista alternatívája-
ként, s ez megoldja az esemény nélküli átmenetek előző részben felsorolt problémáit is.  
A hierarchiát eleve külön kell tárolni, mégpedig közvetlen hivatkozásokkal; s nem láncolt rend-
szerben, mint az eredeti állapottérképnél. Így az OCL alkalmassá válik a hierarchia kezelésére 
is.  
Minderről a következő részben részletesebben is szó lesz. 

6.2. Felépítés, működés 
A Biztonságos Állapottérkép rendszert egy metamodel írja le. Ezt a 43. ábra és a 44. ábra mutat-
ja. Az előbbi a modellelemek közötti öröklési hierarchiát adja meg, a másik pedig az egyes mo-
dellelemek közötti lehetséges asszociációkat írja le.  
A metamodellhez tartozó jólformáltsági kifejezések a Függelék 9.2 részében vannak megadva. 
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43. ábra: Biztonságos Állapottérkép Metamodell Osztályhierarchia 
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44. ábra: Biztonságos Állapottérkép Metamodel Asszociációk 

6.2.1. Állapotok 
A metamodellben ötféle állapot létezik: 

• nem ellenőrzött,  
• biztonságos („Safe”),  
• semleges,  
• veszélyes („Unsafe”),  
• kritikus („Critical”).  

A „kritikus” állapot kerülendő, a többi pedig különböző biztonsági szintű közönséges állapot. 
Attól, mert a „kritikus” állapot kerülendő, még rá is érvényes minden további kritérium: nem 
azért kell elérhetetlennek lennie, mert már eleve nem vezet bele út, hanem mert a program belső 
szabályai alapján (melyeket végeredményben az őrfeltételek és a környezet adnak meg) nem 
érhető el: ezt az elérhetőségi vizsgálat tudja kimutatni. 
A nem ellenőrzött állapot a FORK átmenethez szükséges, ennek vizsgálta ugyanis speciális.  
A fő kritériumok szerint minden állapot-esemény párhoz kötelezően tartoznia kell egy átmenet-
nek, mely egy másik állapotba vezet. Ennek betartatásához a következők szükségesek: 
- minden átmenethez kötelezően kötni kell egy eseményt. Ennek következménye a completion 

átmenetek megváltozott értelmezése is, mivel: 
o ezeket érdemes megtartani, mert jól használható eszközök, de az előző kijelentés 

lehetetlenné teszi a hagyományos értelmezésüket 
o aktívan részük van a teljesség-ellenőrzésben, hiszen az átmenetek egy speciális 

esetét képezik. 
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- minden állapothoz annyi átmenetnek kell rendelődnie, amennyi esemény a rendszerben léte-
zik, illetve az egy állapotból indulók mindegyikének más eseményhez kell kötődnie. 

Az utóbbi kijelentés lényegében az egyértelmű kötést jelenti, de ez csak így fogalmazható meg 
OCL-ben. A completion átmenetek kezeléséhez az eseményeket egy listába kell szedni, majd ezt 
az állapotokhoz kell csatolni. A lista lehet Normál lista, vagy Üreslista. Mivel a completion és a 
normál átmenetek nem keverhetők egymással, így minden állapot egyértelműen vagy egy Nor-
mál eseménylistához kötődik, vagy egy Üreslistához. 
Az események kötelező tagja az időbélyeg, mely az esemény érvényességi idejét hivatott ellen-
őrizni. Szerepe az, hogy ha sokáig szünetel a feldolgozás, például egy hosszú folyamat (valami-
lyen completion transition) miatt, akkor az elavult üzeneteket a gép törölhesse. 
Megjegyzendő, hogy az, hogy az eseményeket egy listába szedve az állapotokhoz kötjük, elvileg 
lehetségessé tenné, hogy minden állapothoz önálló esemény-lista tartozzon, így lehessenek álla-
pot-specifikus események. Ez utóbbiak alkalmazása viszont alapvetően ellentmond a biztonsá-
gossági követelményeknek (mivel az egyedi eseményre a többi állapot nem tud reagálni), így 
viszont nincs értelme önálló listákat készíteni.  

6.2.2. Őrfeltételek 
Az őrfeltételek többféle lehetséges végcélt is előírhatnak egy adott esemény érkezésekor, így 
igen erős hatásuk van a rendszer működésére vonatkozóan. Természetesen a program elérhető-
ségi gráfja fix, mert az már tartalmazza az őrfeltételek hatását. Ellenben az őrfeltételek használa-
ta megnöveli a szemantikus távolságot a program elérhetőségi gráfja és az állapottérkép között, 
ami miatt a vizsgált szituációk száma növekszik.   
A kritérium-ellenőrzésnél alkalmazott módszer szerint minden lehetséges szituációt egy önálló, 
feltétel nélküli átmenetté alakítunk, majd az így kialakult egyszerű gráfot (Redukált Alak) vizs-
gáljuk. Ezzel szemben a biztonságos Állapottérkép Metamodel esetében az előbbi megközelítés 
fordítottja sokkal hatékonyabb megoldást eredményez. Ekkor, mint már volt róla szó, nem a 
feltételes átmeneteket kell normál átmenetekké alakítani, hanem fordítva (42. ábra). Ez a mód-
szer használható a completion átmeneteket tartalmazó állapotok esetében is. 
A teljesség biztosításához az szükséges, hogy az őrfeltételek minden lehetséges értékére legyen 
valamilyen célállomás megadva. Az egyértelműséghez még az is kell, hogy pontosan 1 célállo-
más legyen megadva. Ez statikus OCL kijelentésekkel leírható: 
self.theDemux -> size = self.theEventList.theEvents -> size 

Azaz: „Minden State-től annyi Demuxra mutat asszociáció, amennyi a State-hez rendelt esemé-
nyek száma.” 
self.theDemux -> isUnique(theEvent) 

Azaz: „A State-ből hivatkozott Demuxok-hoz rendelt események között nem lehet két azonos.” 
A modell az őrfeltételeket bináris logikai változók kapcsolatára korlátozza. Így az őrfeltételek 
jól vizsgálhatók, s mégsem kötik meg elviselhetetlen mértékben a felhasználó kezét. Az átmene-
tek esetében az ugrás végcélját ezen logikai változók kapcsolata adja meg.  
A digitális technikában már létező demultiplexer elemre utalva a metamodellben egy Demux 
osztály valósítja meg a feltételes elágazás funkcióját. Ez az osztály a bemenetét a vezérléstől 
függően mindig pontosan egy kimenetére kapcsolja, figyelembe véve a vezérlés összes lehetsé-
ges értékét. A Demux nem kaszkádosítható (mert akkor nem lehetne OCL kifejezésekkel ellen-
őrizni), ellenben tetszőleges szélességű lehet. A bemeneteit a logikai változók vezérlik. Az al-
kalmazás szabályai: 
- Állapotból induló átmenet kötelezően egy Demux objektumban folytatódik.  
- Demux objektum kimenete csak egy állapotra mutathat.  
- A Demuxok vezérlőbemenetei egy-egy Termre mutatnak. 
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- Nincsenek lebegő bemenetek és kimenetek: minden vonalnak kapcsolódnia kell valahova.  
A modellező UML program az őrfeltétel beírásakor építheti fel az előbbi struktúrát, mely kód-
generáláskor is jól használható.  

6.2.3. Akciók 
Az akciókra hivatkozni lehet a Demux-ból kifelé haladó élen, tehát a Transition objektumból. A 
modellben nincs Entry, Exit és belső akció, mivel ezek tökéletesen megadhatók a hagyományos 
éleken is, feltéve persze, hogy a belső esemény-kezelés is önhurokként fogalmazódik meg. En-
nek az akciók ellenőrizhetősége mellett még az a jelentősége is megvan, hogy a belső esemény-
kezelést beolvasztja a többi esemény kezelésébe. A korrektség miatt az akciók típusa jelölve 
van: lehet belső eseménynek jelölni. 
Itt kell megjegyezni, hogy konkurens állapotgépek esetében közvetlen kiugrás használatakor az 
Exit akció nem helyettesíthető egyértelműen átmenetre helyezett akciókkal. Mivel a közvetlen 
kiugrás nem tekinthető biztonságos konstrukciónak, így ezzel a szituációval itt sem foglalko-
zom. 

6.2.4. Hierarchia 
A metamodel a hierarchia-információt a normál állapotoktól szeparáltan kezeli. A modell ezen 
profilját egy önálló fastruktúra írja le. A fa egyes szintjeire hivatkoznak a levél-állapotok. Ezt az 
információt az ellenőrző nem használja, csak a modell kirajzolásához kell. Ebből következően a 
modell lapos. Ez növelheti az átmenetek számát, mégpedig a hierarchia-szintek és a levélállapo-
tok száma alapján.  Ez a növekedés nem jelentős, mivel a belső linkek optimalizálásával teljes 
egészében ellensúlyozható. Az eddigi start állapotok megszűnnek, csak az abszolút start marad. 
Ez egybecseng a biztonságossági kritériumokkal.  

6.2.5. Konkurencia 
A metamodellben szükséges a konkurencia-információ tárolása. Ez megoldható ugyan az előbbi 
hierarchia-rendszerben is, de az ellenőrzés megkönnyítése miatt többre van szükség. Minden 
állapotnak hivatkoznia kell arra az ősre, mely a konkurens régió. Amennyiben ez többszintű, 
akkor mindegyikre, mivel az OCL kifejezések nem alkalmasak láncolt listákon való haladásra. 
Így egyszerűen megtalálhatók a párhuzamos régiókból egyazon eseménykor indított különböző 
vezérlések is, melyek a nemdeterminizmus forrásai. 

6.2.6. Speciális átmenetek 
A konkurens működés velejárói a speciális átmenetek. Ezek közül a feltételes elágazás megad-
ható az őrfeltételeknél tárgyalt megoldással, akárcsak a Junction-átmenet kimenő oldala. 
A FORK átmenet egy önálló, nem ellenőrzött állapot, amiből közvetlenül indulhat párhuzamo-
san él több (egymással persze konkurens) régióba. 
A JOIN és a szinkronállapot a biztonságosság miatt azért lényeges, mert a rendszer elakadhat 
bennük (elképzelhető, hogy bizonyos belső viszonyok fennállása esetén sosem aktiválódnak). 
Ezt kimutatni csak elérhetőségi vizsgálattal lehet. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor az 
előbbiek használata tiltható. 

6.2.7. Időhatár-túllépés, kivételek 
Minden állapotból közvetlenül indulnia kell egy TimeOut, illetve egy Exception átmenetnek. 
Ezek az átmenetek egy másik alosztályát képezik. Ezzel minden állapot időbeli határolása meg-
követelhető, továbbá lekezelhető a sikertelen akcióindítás, érvénytelen adat érkezése, vagy a 
túlterhelés. 
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6.3. Teljesített illetve támogatott kritériumok 

6.3.1. Megkövetelt kritériumok 
A 4. táblázat azt mutatja, hogy a Biztonságos Állapottérkép Metamodel a biztonságossági krité-
riumok közül melyeket támogatja, illetve melyeket tartatja be. 
A „Betartja” azt jelenti, hogy a jólformáltsági kifejezések és az objektumstruktúra betartása ese-
tén a kritérium automatikusan teljesülni fog, mégpedig minden aspektusára nézve. 
Ezzel szemben a „Támogatja” csak azt jelenti, hogy a kritériumnak vagy nem minden aspektusa 
teljesül automatikusan a struktúrában, vagy pedig további megszorításokra volna szükség a kri-
térium betartására, de az általános használhatóság megtartása miatt a modell ezeket nem követeli 
meg. Megjegyzendő, hogy a legtöbb „Támogatja” jelzésű kritérium esetében is teljesül a kritéri-
um fő mondanivalója, továbbá az alapkritériumok teljes egészében betartathatóak.  

4. táblázat: megkövetelt és támogatott biztonságossági kritériumok 

Kritérium Mód 
„A rendszernek biztonságos állapotból kell indulnia.” Betartja 
„Minden érkező eseményre mindenkoron specifikálva kell lennie valamilyen 
belső válasznak.” 

Betartja 

„Minden állapotban minden eseményre kell átmenetet definiálni.” Betartja 
„A logikai OR műveleteknek minden átmenet esetében tautológiát kell képez-
niük.” 

Betartja 

„Az állapotgépnek determinisztikusnak kell lennie.” Betartja 
„Minden állapotra definiálva kell lennie egy Timeout átmenetnek.” Betartja 
 „Definiálni kell a rendszer viselkedését a túlterhelés hatására is.” Támogatja 
„Minden bemenő adatot időben teljesen specifikálni kell.” Támogatja 
„Minden bejövő értéket ellenőrizni kell, és fel kell készülni az értékhatár túllé-
pés esetére.” 

Támogatja 

„A biztonságkritikus kimeneteket ellenőrizni kell érték- és időtartományban.” Támogatja 
„Minden bejövő és kimenő adatot időbélyeggel kell ellátni, és specifikálni kell 
az érvényességük időhatárait.” 

Támogatja 

„Nem lehet útvonal a nem kívánatos veszélyes állapotokba.” Támogatja 

6.4. Példarendszer  
A 45. ábra egy példa állapottérképet mutat. A példa tartalmazza a legfontosabb olyan állapottér-
kép-konstrukciókat, melyek a biztonságossági kritériumok ellenőrzése szempontjából kritiku-
sak. A 46. ábra a példarendszer objektum-elrendezését és asszociációit mutatja a Biztonságos 
Állapottérkép Metamodel szerint. (Az ábra jobb áttekinthetősége, illetve egyszerűsítése miatt 
nem tartalmazza az objektum-asszociációk nevének jelölését).  
A rendszer kihasználja, hogy a TimeOut és az Exception eseményekre minden állapot azonosan 
reagál, így elegendő egy-egy DEMUX és egy-egy Átmenet minden állapot számára. Enélkül 
további 14 objektumra és azok asszociációira lenne szükség a rendszerben. Megjegyzendő, hogy 
ez az egyszerűsítés jórészt megfelel a példa állapottérképének, hiszen a kompozit átmenetek 
esetében is csak egy átmenet van jelölve, azt használja az összes alállapot.  
Az egyszerűség kedvéért a modellben minden állapot „Safe”.  
Az indulási állapot átmenete is ugyanolyan átmenet, mint a többi (tehát tartozik hozzá Demux, 
Term, stb.), hisz kezdődhet a működés rögtön elágazással, vagy akcióval. Természetesen nem 
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lehet esemény a Start állapotból a State1-be menő átmeneten, ezért ennek az Üreslistához kell 
kapcsolódnia (különben specifikációs hiba). Az Üreslista tartalmazza ugyan a TimeOut és az 
Exception átmeneteket, de mivel itt nincs értelme ezeknek, így használatukra sincs szükség (bár 
ettől még meg kell adni őket). Itt érdemes megemlíteni, hogy az UML filozófiája szerint a Start 
állapot nem valós állapot, így sem ő, sem pedig a belőle induló átmenet nem létezik. A konst-
rukció csak jelzésre szolgál. Mindemellett a legtöbb UML eszköz megengedi akciók és őrfelté-
telek megadását a Start állapotból induló átmeneteken, sőt, egyes esetekben még indítási ese-
mény is található. A gyakorlatban az akciók és az őrfeltételek megadásának létjogosultsága van, 
ezért a Safe UML Állapottérkép metamodelljének is támogatnia kell ezt. 
A példa modellben nincs konkurencia, de van hierarchia: ennek az egyik szintje (a „top”) köte-
lező. Ez a szint kapcsolódhat az UML rendszer fölöttes szintjéhez, tehát a Class (osztály) objek-
tumhoz. 
A példában a D4 Demuxból a két Termtől függően 4 irányba mehet tovább a program, habár az 
eredeti állapottérképen csak 3 irányba mutat átmenet. Az őrfeltételek összes esetét végignézve 
viszont 4 eset adódik, tehát a Demux mind a 4 kimenete bekötendő. Természetesen az egyik 
átmenet két esetben is működhet, így két Demux kimenetre csatlakozik. 
A példa T5 és a T6 átmenetei össze vannak kötve egymással, mivel egyazon feltételes elágazás-
hoz tartoznak. Ennek nincs jelentősége a modell funkcionális működése szempontjából, de a 
pontos leíráshoz (meg az ábra kirajzolásához) szükséges lehet. 

State1

on TimeOut/ 

BigState

State2

State3

SubStart

State2

State3

State4

on Exception/ 

AbsoluteStart

SubStart

[ (A&B)|(!A&!B) ]

[ !A&B ] / StartSignal

e1 / EndSignal

TimeOut

e1

Exception

e1

e1
e1[ A&!B ]

TimeOut

Exception

 
45. ábra: példa állapottérkép rendszer 
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State1 : SafeState State2 : SafeState

State3 : SafeState

State4 : SafeState

AbsoluteStart : StartState

D1 : 
Demux

D3 : 
Demux

T1 : Transition T2 : TransitionD2 : 
Demux

T3 : Transition

D4 : Demux

T4 : 
Transition

A : Term

B : Term

T6 : Transition

StartSignal : Action

D5 : 
Demux

EndSignal : Action

D6 : 
De mux

D7 : 
De mux

e1 : EventTimeOut : Event

Exception : Event

Empty List : NullList

T10 : 
Transition

T11 : 
Transition

EL : Ev entList

T7 :  Transit ion

T5 : Transition

top : 
Hierarchy Lev el

BigSt ate : 
Hierarchy Lev el

NULL : 
Event

 
46. ábra: példa rendszer Biztonságos Állapottérkép Metamodel ábrázolása 

6.5. Megvalósítás transzformációval 
A létező modell gráf-transzformációval alakítható át a tárgyalt metamodellre. Az átalakítási lé-
pések nagyban hasonlítanak a Redukált alaknál ismertetettekhez, aminek két oka van: 
1. Ezek a lépések elsődlegesen az UML állapottérkép biztonságossági vagy ellenőrzési szem-
pontból problematikus konstrukcióit konvertálják, így mindkét esetben szükségesek. 
2. A biztonságos állapottérkép előállítása egyszerűbb a Redukált alak alapján, így a transzfor-
mációt abból alakítottam ki.  
Mindkét modellben hasonló a hierarchia és a különleges átmenetek kezelése. Lényegileg eltér 
viszont az események hozzárendelése, valamint az őrfeltételek és átmenetek megfogalmazása. 
Az átalakítási lista: 

1. Események kigyűjtése, EList és Event modellelemek létrehozása. Üres lista létrehozása 
2. Hierarchia felbontása – ugyanúgy, mint a Redukált alaknál 

a. Párhuzamos állapotok összekapcsolása az őssel 
b. Kimenő átmenetek konvertálása 
c. Bemenő átmenetek és Start állapotok konvertálása 
d. Komplex állapotok konvertálása 

3. Entry/Exit átalakítása a Redukált állapotnál ismertetett módon 
a. Exit események áthelyezése a kimenő élekre 
b. Entry események áthelyezése a bemenő élekre 

4. Belső események önhurokká alakítása 
5. Ál-állapotok konvertálása. Ugyan a filozófia szerint minden normál átmenet feltételes 

elágazássá alakul, de ehhez előbb minden átmenetet egységes formára kell alakítani. Ez 
az egységes forma pedig célszerűen a normál átmenet. 

a. Feltételes elágazás konvertálása 
b. Join átmenet konvertálása 
c. Fork átmenet konvertálása 
d. Szinkronállapot konvertálása 
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e. Pont átmenet konvertálása 
6. Összetartozó átmenetek konvertálása Demux egységgé.  

a. Demux egység létrehozása 
b. Eseménylista csatolása 
c. Akciók csatolása 

7. Őrfeltételek konvertálása logikai változókká 
a. Az őrfeltétel átalakítása Termekké  
b. Termek csatolása a Demux egységhez 
c. Demux kimenetek létrehozása 

8. Demux beállítása 
a. Átmenetek beillesztése a Demux-ba 
b. Akciók csatolása 

Fontos megjegyezni, hogy míg a Redukált alak célja elsődlegesen az, hogy a már létező UML 
modellt ellenőrzésnek vessük alá, addig a Biztonságos Állapottérkép célja nem ez. Itt a feltétele-
zés az, hogy az új állapottérkép modellt eleve a Biztonságos Állapottérkép Metamodel alapján 
készíti el a tervező, így nincs szükség transzformációra. 
Természetesen ehhez a formalizmust támogató eszközre van szükség, mely az elképzelésem 
szerint jelentősen automatizált, varázsló-szerű működésű lehet. 
A transzformációk teljességi és tulajdonságmegtartási bizonyításai részben egybeesnek a 9.4 
fejezetben ismertetettekkel. A többi esetben ugyanazok a tételek, szabályok és módszerek hasz-
nálhatók. 

6.6. Az eredmények összefoglalva 
A Redukált Alak definiálásának célja az volt, hogy az állapottérkép helyett egy jól ellenőrizhető 
ábrázolási formát adjak. Ezért az eredeti vegyes konstrukciókat egyszerűekkel helyettesítettem. 
Ezt a technikát megfordítva általánosítani lehet, így előállítható egy olyan ábrázolási forma, 
mely: 
- szintén mentes az állapottérkép ellenőrizhetőségi problémáitól, miközben 
- megtartja a modell belső struktúrát. 
A kialakított ábrázolási forma az állapottérkép egy alternatívájaként használható, miközben 
strukturálisan segíti, megköveteli a biztonságossági kritériumok betartását. Ez a Biztonságos 
Állapottérkép Metamodel. 
Ebben a fejezetben tehát: 
- Továbbfejlesztettem a Redukált Alaknál ismertetett filozófiát, 
- definiáltam egy alternatív állapottérkép Metamodelt, 
- megadtam, hogy az eredeti formalizmus főbb konstrukcióit ez miként valósítja meg, vala-

mint, hogy 
- a biztonságossági kritériumok ellenőrzését milyen szabályok, konstrukciók végzik el. 
Emellett: 
- adtam egy példát az ábrázolási módra,  
- valamint megadtam, hogy a szabványos állapottérkép miként alakítható át a Biztonságos 

Állapottérkép Metamodellre. 
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7. Specifikus kritériumok 

7.1. Specifikus kritériumok 
A biztonságossági kritériumok jelentős része tartalmaz alkalmazás-specifikus részeket is. Ezek a 
kritériumok jellemzően a specifikációs mag határán helyezkednek el: habár nem alkalmazhatók 
minden program esetében, de a szoftverek jelentős hányadában igen. Sokuk olyan, mint egy 
„ökölszabály” – „általában jó” elveket fogalmaznak meg pontosabb kifejtés, indoklás, bizonyí-
tás nélkül. Általánosan használt szoftver architektúrák vagy alkalmazási területek számára fo-
galmaznak meg biztonságossági elveket.  
Ezek a kritériumok is az alapvető biztonságossági elveken alapulnak, tehát jórészt a „specifiká-
ciónak teljesnek és determinisztikusnak kell lennie” elv alkalmazás-specifikus kifejtéseiről van 
szó. Például a „Minden bejövő és kimenő adatot időbélyeggel kell el-
látni, és specifikálni kell az érvényességük időhatárait” kritérium 
az időbeli teljességet várja el. Ez a kritérium csak akkor értelmes, ha az adott specifikációban 
strukturálisan elképzelhető a bejövő adatok időbeli csúszása. Megjegyzendő, hogy a kritérium 
elsődlegesen a kezelő operátor által kiadott parancsokra vonatkozik, mert általában ezekre jel-
lemzők azok a kezelési és feldolgozási módszerek, melyek szerencsétlen esetben balesethez 
vezethetnek. 
Az alkalmazás-specifikus kritériumok egy részére jellemző, hogy a szoftver környezetéről, a 
külvilágról is szólnak. Például az „alapvető visszacsatolásokat kell a rend-
szerbe építeni, melyekkel a program érzékelni tudja a külső és a 
belső hibákat” kritérium akkor teljesíthető, ha léteznek érzékelő elemek, melyek figyelik a 
beavatkozókat. A kritérium ellenőrzéséhez a külvilág és a szoftver struktúráját együtt kell vizs-
gálni. Így a probléma végül körkeresésre vezethető vissza, de ehhez mindenképpen szükség van 
a környezet modelljére is; tehát csak zárt rendszerben vizsgálhatók a kritériumok. Megjegyzen-
dő, hogy a környezet modelljének felépítése ugyan sokban segítené a biztonságossági vizsgála-
tokat, de a gyakorlatban nagyon ritkán teszik meg.  
Még ennél is rosszabb a helyzet azoknál a kritériumoknál, melyek erősen alkalmazás-specifikus 
szabályokat adnak: ezek inkább figyelemfelhívó, formálisan nehezen megfogalmazható, s gyak-
ran nem is teljesíthető szabályok. Például: „az átmeneteknek ki kell elégíteniük 
a program további biztonsági követelményeit és megkötéseit.”. Ez a 
kritérium az alkalmazási terület további biztonságossági követelményeire hivatkozik (pl. tűzjel-
zőknél az EN54-es normákra [15]), így általános megoldás nem adható.  

7.2. Ellenőrzés 
A gyengén alkalmazás-specifikus kritériumoknál jellemző, hogy tipikusan strukturális feltétele-
ket fogalmaznak meg. Ez azt jelenti, hogy: 

1. Valamely programrész vagy specifikációs elem létezését írják elő 
2. Az előírt elemek közötti kapcsolatokat írják elő 
3. Az előírt elemek működési módszertanára vonatkoznak, mely tipikusan további prog-

ramelemek jelenlétét és kapcsolatát feltételezi. 
Ezek az elvárt specifikációs elemek a kritériumok szövegezése alapján kigyűjthetők egy listába: 

• Bemenet-ellenőrző. Ellenőrzi a bejövő adatokat értéktartományban és időtarto-
mányban is. 

• Belső időzítő. Ez szükséges az idők ellenőrzéséhez. 
• Belső esemény. Időbélyeggel kell ellátni, amit ellenőrizni is kell. 
• Időbélyeg. 
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• Időbélyeg-ellenőrző 
• Belső utasítás. Az operátor adja ki, lehet ugyanaz, mint a belső esemény. 
• Belső utasítás-sorozat. Az utasítások sorozata. Visszavonhatónak kell lennie, va-

lamint a végrehajtás előtt ellenőrizni kell. 
• Esemény-ellenőrző 
• Esemény-visszavonó és elfogadó. 
• Belső model. A külvilág modellje. Ha nagyon eltér a valóságtól, az bajt okozhat, 

ezért inicializálni kell, és vizsgálni kell az érvényességét. 
• Belső model érvényesség-kezelő.  
• Túlterhelés-érzékelő. Megszakításokhoz és esemény-elárasztásokhoz. 
• Degradáció. Ha gond van, a rendszer funkciócsökkentést ad, de ezt hiszterézis 

szerint kell kezelni. 
• Kimenet-ellenőrző. Csak érvényes kimenet juthat ki a rendszerből. 
• Megjelenítő. Kezelői felületek esetében szükséges. 
• Rendszervezérlő. Csak konzisztens módon vezérelhető. 

Ezek a modellelemek sokféle formában megjelenhetnek a modellben. A gyakorlati alkalmazá-
soknál csak a szoftvert specifikáló szakember tudja, hogy melyik elem mely funkciókat valósít 
meg a fenti listából. Mivel az ellenőrzéshez szükség van erre az információra, ezért megoldás 
lehet előírt sztereotípiák vagy elnevezések használata. 
Ez azt jelenti, hogy a specifikációban szereplő modellelemeket kötött névvel vagy sztereotípiá-
val kell ellátni. Ez kétféle módon végezhető el: 

1. A kész programot, modellt, illetve specifikációt „felműszerezzük”, tehát a beletesszük a 
kritériumok ellenőrzéséhez szükséges jelzőket. 

2. A program specifikálása, tervezése eleve a kritériumokból következő struktúrákból indul 
ki, tehát előbb vannak a jelzők, s ahhoz készítjük a programot. 

A két megközelítésből a második alkalmazása jobb, mivel ekkor a kritériumok filozófiája mé-
lyebben belekerül a programstruktúrába. 
Hasonló a helyzet az előírt modellelemek közötti kapcsolatok ellenőrzésénél. Ezek a kapcsola-
tok a kritériumokból következnek. Itt két megközelítés használható: 

1. Az összefüggéseket formalizáljuk, majd ellenőrzővel vizsgáljuk őket a kész specifikáci-
ón. 

2. A szoftver specifikáció eleve az összefüggések alapján kialakított alapstruktúrára épül.  
Itt is igaz, hogy a biztonságosságot jobban szem előtt tartó szoftver készíthető a második meg-
közelítés alapján, mivel a kritériumok mélyebben beépülnek a szoftver struktúrájába. Mindemel-
lett sok összefüggés nem fogalmazható meg pusztán strukturális alapon, tehát mindenképpen 
szükség lesz ellenőrzésre is.  

7.3. Tervezési minták 
Manapság a szoftvereket nem a nulláról kezdik fejleszteni. Sok előre gyártott modul, sablon, 
illetve tervezési minta áll rendelkezésre, mely felgyorsítja, és olcsóbbá teszi a fejlesztést. Egy 
ilyenbe építve a biztonságossági kritériumokat, azok egyszerűen beépülhetnek az új szoftver 
alapjaiba is. A felsoroltak közül az előre gyártott modulok alkalmazása biztonságkritikus alkal-
mazásoknál eléggé problematikus, maradnak tehát a sablonok és tervezési minták. Ez utóbbi egy 
olyan sablon, mely komplexebb feladatok megoldására is képes. Ma meglehetősen elterjedt esz-
köznek számít. 
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Tervezési mintákat eredetileg építészeti alkalmazásoknál használtak, de később elterjedt más 
területeken is – így az informatikában is. A mai komponens-alapú megközelítés és a kód-
újrafelhasználás növekvő igénye igen népszerűvé tette ezt az eszközt [12]. 
A tervezési minta alapvetően egy megoldási sablon a hozzá tartozó dokumentációval együtt. 
Lényegében egy problémára fogalmaz meg egy megoldási technikát, s igyekszik támogatni en-
nek felhasználását, adoptálását. 
Az informatikai felhasználásnál a sablon-szerű működésmódhoz leginkább illeszkedő objektum-
orientált megközelítést alkalmazták, de ez nem szükségszerű. Tervezési mintaként megfogal-
mazható bármi, ami valamilyen szempontból hasznos egy későbbi program tervezése során.  
A legjobb példa a tervezési mintákra az egyik legrégebbi, de egyben a leginkább elterjedt és 
felhasznált tervezési minta, a Model-View-Controller kezelői felület struktúra. Ez a minta az 
alapirodalomnak számító [12]-ben jelent meg, de a különböző változatait máig használják. Erről 
még egy későbbi fejezetben lesz szó. 
A tervezési minták esetében azt ajánlják, hogy az UML szemantikáját használják a dokumentá-
ció és a sablon elkészítésénél. Mivel sokan az UML-t nem tartják eléggé formálisnak, ezért al-
ternatív tervezési minta leíró nyelveket definiáltak. Ilyen például a LEPUS [14, 13], vagy a 
MixJuice [30]. Sajnos mind a mai napig nem született egységes szabvány, a felsorolt nyelvek 
megmaradtak alkalmazási terület-specifikus formalizmusként. Amíg nem sikerült egységes le-
írási formát találni, addig marad az UML. 
Megjegyzendő, hogy az UML 2 szabvány infrastruktúrája is felhasználja a tervezési minták 
nyújtotta lehetőségeket. Mint már volt róla szó, ez a rendszer kibővíti az UML architektúráját, s 
az UML 1.x verziót csak egy alesetnek tekinti – így lehetőség van új alnyelvek definiálására.  
Az új alnyelvek kialakítását az UML 2 ugyan korlátozza, ugyanakkor tervezési mintákat ad az 
alnyelv részeinek kialakításához. Habár ezek a minták magasabb absztrakciós szinten helyez-
kednek el, mint az itt tárgyaltak, az UML 2 filozófiája lehetővé teszi bármely absztrakciós szint 
támogatását tervezési mintákkal – hiszen ezek is az új alnyelvek létrehozását segítik. 
Jelenleg egy tervezői minta a következő részekből épül fel, illetve a következő mezőket tartal-
mazza: 

- A tervezői minta neve, mely utal a megvalósított funkcióra. 
- Kiinduló probléma. A tervezői minták mindig valamilyen fennálló probléma megoldásá-

ra született elrendezésből alakulnak ki, ami dokumentálnak. Ez a leírás tartalmazza azt 
is, hogy milyen esetekben, illetve milyen körülmények között lehet a mintát alkalmazni. 

- A vázolt probléma megoldása. Ez tartalmazza a megoldás egyes részegységeit, azok 
együttműködési rendszerét, összefüggéseit és felelősségeit. A megoldás gyakran nem 
egy pontos, kimerítő szintű megoldás a konkrét problémára, hanem sokkal inkább egy 
általános vázlat, egy megoldási sablon, ami a hasonló szituációkban jól adaptálható. 

- Következtetések. Ebbe beletartoznak a megoldás tulajdonságai, hiányosságai, továbbfej-
lesztési és alkalmazhatósági lehetőségei. 

Mindezt szövegesen, illetve grafikusan lehet megadni. Az ábrák formalizmusához az UML ábrá-
it javasolják, de lehetnek egyedi, vagy más formalizmusra épülő magyarázó diagramok is. 
A tervezési mintákat könyvtárakban tárolják, ahol kereső eszközökkel lehet közülük kiválasztani 
a megfelelőt. Az Interneten igen sok ilyen témával foglalkozó honlap található, de vannak kife-
jezetten tervezési minták készítésére, és forgalmazására szakosodott cégek is. Ma már nagy-
biztonságosságú, illetve nagy-megbízhatóságú rendszereknél is használják ezt az eszközt, példá-
ul tipikus architektúrák (mint amilyen a [23]-ban olvasható) sablonosítására. A más említett ipa-
ri alkalmazások esetében is (különösen a vasúti engedélykérőnél) felhasználtak tervezési mintá-
kat. 
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7.4. Biztonságos tervezési minta szabály- és elemkészlet  

7.4.1. Általános struktúra 
A strukturális, alkalmazás-specifikus kritériumok az UML-ben megfogalmazott specifikáció 
esetében előírhatnak: 

• belső objektum-struktúrát, tehát egy objektum belső tulajdonságait, tagváltozók, eljárá-
sok, illetve egyéb modellelemek jelenlétét; 

• objektum-hierarchiát, tehát öröklési és viselkedési kapcsolatot az egyes osztályok között; 
• objektumok közötti kölcsönhatást, tehát asszociációkat, összefüggéseket a program belső 

objektumai között. 
• egyéb megkötéseket a program struktúrára vonatkozóan, például beépített elő- és utóel-

lenőrző feltételek beépítését. 
Ezeket az elveket általában meg lehet fogalmazni valamilyen strukturális elrendezéssel, osztály-
struktúrával. Ezt tervezési mintaként megfogalmazva ezután képezheti biztonságkritikus szoft-
verek alapját. 
A struktúra kialakítására több megoldás is adódik. Én arra törekedtem, hogy a lehető legtöbb 
kritériumot olvasszam bele a struktúrába az ellenőrizhetőség megtartása mellett, valamint felké-
szültem a kezelői felület problémáinak megoldására is. A kialakított struktúrát a 47. ábra mutat-
ja.  
Ebben jól azonosíthatók azok a programelemek, melyekről a kritériumok kijelentéseket tesznek; 
ezek a legtöbb esetben osztályok formájában jelennek meg. A kritériumok általában az osztá-
lyok tulajdonságaiként, illetve osztályok közötti kapcsolatokként jelennek meg. Az osztálytulaj-
donságok belső változók formájában adhatók meg, míg az előírt összefüggések kialakítása egy-
egy asszociáció beépítését jelenti.  
A kialakított struktúra, a Biztonságos Tervezői Elemkészlet, önálló tervezési mintaként is te-
kinthető, melynek egyes részeit vagy egészét mindig az adott alkalmazási területre adaptálhat-
ják. 
A tervezési minta felhasználásánál gondoskodni kell arról, hogy az adaptálás során történő mó-
dosítások ne ronthassák el a biztonságosságot. Ez már csak azért is különösen fontos, mert a 
rosszul felhasznált tervezési minta a biztonságosság hamis illúzióját keltve veszélyesebb, mint 
ha nem is létezne a tervezési minta. Ez a „szavatosság” kérdése, amit csak ellenőrzéssel lehet 
megoldani.  
Szintén ellenőrizni kell a struktúrába be nem épített kritériumokat is. Erre kitűnően alkalmasak 
az OCL kifejezések, melyek jelen esetben nem metamodelleken, hanem a fent vázolt struktúrán 
fogalmazzák meg azokat az elveket, melyeket a kiemelés és átalakítás után is be kell tartania a 
modellnek.  
Ezek a szabályok lényegében a strukturális biztonságossági kritériumok fenti elrendezésre meg-
fogalmazott változatai. Fontos kiemelni, hogy ezek a kritériumok kizárólag csak akkor fogal-
mazhatók meg hatékonyan, ha előbb konkrét hivatkozási neveket rendelünk hozzájuk. A bizton-
ságos tervezői minta pedig pontosan ezt teszi. Ebből az is következik, hogy az elrendezés egy 
részének kiemelése illetve átalakítása során, ha a tervező megtartja az osztály neveket, akkor az 
OCL kifejezések –lényegében a kritériumok- ellenőrizhetők maradnak. 
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47. ábra: biztonságos tervezési elemkészlet 

7.4.2. Szabályok 
A rendszernek a kritériumok betartásához az alábbi – osztálydiagram, illetve OCL kifejezések 
által megadott – szabályokat kell betartania. A szabályok OCL nyelvű formalizált változatai a 
Függelék 9.8 részében olvashatók. 

CommLine objektumok 
A CommLine objektumok alapvetően a kimeneti-bemeneti értékek ellenőrzésével foglalkoznak. 
Ennek megfelelően azokat mind értéktartományban, mind pedig időtartományban limitálni kell. 
Tehát: 
- A MinDataTime és a MaxDataTime értéknek léteznie kell. Egyik sem lehet 0. 
- A MinDataValue és a MaxDataValue értéknek léteznie kell. 
Ezek alapján: 
- A SafetyInput-nak ellenőriznie kell a bejövő értéket, ezért van Check függvénye. 
- A SafetyInput-nak csak dedikált úton szabad az adatokat átadnia, ezért van GetData eljárása. 
- A SafetyOutput-nak ellenőriznie kell a kimenő értéket, ezért van a Check függvénye. 
- A SafetyOutput-nak csak dedikált úton szabad az adatokat átadni, ezért van a PutData. 
Ezek igyekeznek teljesíteni az alábbi kritériumokat:  
„Minden bejövő értéket ellenőrizni kell, és fel kell készülni az ér-
tékhatár túllépés esetére.” 
„Minden bemenő adatot időben teljesen specifikálni kell.” 
„Ha meglepetésszerűen jelenik meg egy olyan input, ami egyébként nem 
így kellene, hogy működjön, azt hibaként kell felfogni.” 
„A biztonságkritikus kimeneteket ellenőrizni kell érték- és időtarto-
mányban.” 
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Adatmodell objektumok 
A Model-ből származtatott objektumok az adatok kezelésért felelősek. Az érkező események (és 
a távozók is) egy FIFO-n haladnak át, melyre vonatkozóan: 
- Az InternalFIFO legalább 1 elemet tartalmaz, ezért StorageSize legalább 1.  
- Az InternalFIFO legfeljebb StorageSize elemet tartalmazhat. 
„A leghosszabb olyan időszakra, amikor bementi jelek és kimeneti 
jelek is vannak, a környezet fogadóképességének nagyobbnak kell 
lennie, mint a bejövő adathalmaznak.” 

Ez a FIFO lehetővé teszi az EventAction objektumok által reprezentált események és parancsok 
tárolását a feldolgozásig.  
- Az EventAction-öknek kell legyen időbélyegük és Cancel eljárásuk. 
- Az EventAction-ok láncba szervezhetők.  
- Az EventAction-oknak kell legyen OperatorSignal kapcsolatuk. 
Mindez az alábbi kritériumok miatt szükséges: 
„Minden bejövő és kimenő adatot időbélyeggel kell ellátni, és specifi-
kálni kell az érvényességük időhatárait.” 
„Elvavult információk megjelenítését és törlését specifikálni kell.” 
„Visszavonandó részlegesen teljes akciósorrend esetén specifikálni 
kell azokat az időket és feltételeket, melyek mellett különféle módo-
kon az akciósor automatikusan visszavonható, továbbá amikor az operá-
tort is értesíteni kell.” 
„Félbemaradt akciófolyamat esetén egy specifikált idő után az egész 
folyamatot félbe kell szakítani és értesíteni kell az operátort.” 
Ez feltételezi az esemény-feldolgozó objektum létét, amire szintén szabályok vonatkoznak: 
- Az EventProcessor-nak kell legyen egy EventValid szolgáltatása. 
- Az EventProcessor-nak kell legyen egy Overloading szolgáltatása. 
- Az EventProcessor Overloading ágán legalább egy objektumnak kell lennie. 
- Az EventProcessor legalább egy DataShow-val tartja a kapcsolatot. 
A belső adattárat a DataHandler objektum reprezentálja. Ennek feladata az adatok érvényessé-
gének kezelése, valamint a konzisztencia fenntartása. Ez tartalmazza a tranzakciók, az időtarto-
mányok és inicializálások kezelését is. Tehát: 
- A DataHandler-nek rendelkeznie kell RollBack és Commit parancsokkal. 
- A DataHandler-nek rendelkeznie kell Validity változóval az érvényesség kezelésére. 
- A DataHandler-nek rendelkeznie kell Init paranccsal. 
- A DataHandler-nek rendelkeznie kell TimeOut szolgáltatással. 
Mindez a következő kritériumok betartását célozza: 
„Minden belső változót inicializálni kell induláskor.” 
„Induláskor és időleges leállás után a belső modellt frissíteni 
kell.” 
„A rendszernek biztonságos állapotból kell indulnia.” 
„Semmilyen beavatkozás nem hozhatja inkonzisztens állapotba a 
rendszert.” 

Control objektumok 
A Control objektumok vezérlő automatákat reprezentálnak.  
Ezeknek az objektumoknak folyamatosan kapcsolatban kell lennie a Timer kezelővel. Csak így 
tudják garantálni, hogy az alábbi kritériumnak megfeleljenek. 
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„Az aszinkron események érkezésére fel kell készülni. Minden ál-
lapotban felkészültnek kell lenni.” 

Egyéb objektumok 
Mivel „definiálni kell a rendszer viselkedését a túlterhelés hatá-
sára is”, így létezni kell egy Degradation objektumnak. Erre további kritériumok vonat-
koznak: 
„Ha a program degradálja magát a túlterhelés hatására, akkor en-
nek megtervezettnek kell lennie, és értesítenie kell az operá-
tort.” 
„Ha funkciócsökkentéssel reagál a program a túlterhelésre, akkor 
hiszterézist kell alkalmazni a visszatérésre, valamint minden 
feltételt specifikálni kell.” 

Ennek megfelelően: 
- A Degradation objektumnak rendelkeznie kell „Hysteresis” specifikációval. 

Emellett a Graceful belső változó felhívja a figyelmet, hogy az átmeneteknek is jól specifikál-
taknak kell lenniük. Ennek gyakorlati megvalósítása például a [4]-ben olvasható. 

7.5. UML hiánypótló konstrukciók 
Az UML 1.x rendszer igen sok specifikálatlanságot tartalmaz. Ennek fő oka valószínűleg a 
nyelv rugalmasságának megőrzése, ám biztonságossági szempontból ez káros. Sok olyan helyen 
is hiányosságok vannak, melyek a biztonságosság szempontjából lényegesek lennének.  
A fent ismertetett biztonságos tervezési elemkészletre támaszkodva a következő fejezetekben 
javaslatokat teszek a hiányosságok pótlására, javítására. Ezeket a megoldásokat részletesen, 
szabványos Tervezési Minta formátumban a Függelék 9.7 pontjában lehet megtalálni. 

7.5.1. Üzenetsor és ütemező 
Az UML nem specifikálja az állapottérképek esetében alkalmazandó esemény-ütemezési tech-
nikát. Ezt az implementációra bízza. Ez igen gyakran okoz problémát, mivel az ütemezési algo-
ritmus szinte minden vizsgálathoz szükséges. Ráadásul a gyakorlati alkalmazásoknál is lényeges 
ez a kérdés.  
A beérkező aszinkron események általában nem követik az automata működését, tehát teljesen 
aszinkron módon futnak be; miközben a feldolgozás mindig szinkron és szekvenciális. Ezért van 
szükség valamilyen tároló eszközre, mely mindaddig tárolja a bejövő eseményeket, amíg azok 
felhasználására sor nem kerül.  
Az ütemezési algoritmus közel sem egyértelmű, többféle megoldás is elképzelhető. Pl.: 

- FIFO működés van, tehát az eseményeket időrendben dolgozzuk fel. 
- Verem-jellegű működés van, tehát mindig az utoljára érkezett eseményt dolgozzuk fel. 

Ez jól jöhet például belső üzenetküldés esetén, ahol a küldött üzenet így hamarabb vég-
rehajtódik. Mindemellett megjegyzendő, hogy Leveson nem tartja a belső üzeneteket 
sem fontosnak, sem pedig biztonságosnak – így az elkerülésüket javasolja. 

- Prioritás típus szerint. Az eseményeket a típusuk szerinti sorrendben dolgozzuk fel. 
- Üzenet eldobás. Mindig csak egy eseménnyel foglalkozunk, a feldolgozás alatt érkező 

események elvesznek. 
Biztonságossági kritériumok is vonatkoznak az ütemezésre, bár első sorban a külvilágból érke-
ző, illetve oda tartó adattal kiegészített eseményeket vizsgálja. Mindamellett ez az állapottérké-
pekre is vonatkozik.  
Lássuk például az alábbi kritériumot: 
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„Minden bejövő és kimenő adatot időbélyeggel kell ellátni, és 
specifikálni kell az érvényességük időhatárait.” 
A kritérium szerint szükség van egy osztályra, mely a kimenő-bejövő adatot reprezentálja. En-
nek neve most „AdatÜzenet”, s örökléssel lehet belőle a konkrét adatot tároló osztályokat szár-
maztatni. Ennek az osztálynak rendelkeznie kell egy időbélyeggel és egy érvényességi határral. 
Az előbbit az „m_TimeStamp”, az utóbbit az „m_ValidUntil” tagváltozó biztosítja. Érdemes 
még egy eseménykezelő eljárást is definiálni, mely az időhatár elérésekor aktiválódik. Így a 
mintát felhasználó tervező rákényszerül, hogy reagáljon erre az eseményre. Ezt mutatja az48. 
ábra. 

AdatÜzenet

m_TimeStamp: DateTime
m_ValidUntil: DateTime
method OnTimeOut()

 
48. ábra: osztály időhatárolással 

 
Az előbbi kritériummal szoros kapcsolatot mutat a következő: 
„Félbe maradt akciófolyamat esetén egy specifikált idő után az 
egész folyamatot félbe kell szakítani, és értesíteni kell az 
operátort.” 
Ez a kritérium is az előbbihez hasonló struktúrát kíván azzal a különbséggel, hogy itt akcióról 
illetve akciósorozatról van szó. Emiatt megváltozik a név, s fel kell készülni az akciók minden 
további tulajdonságára is. A kritérium szerint van egy akció, melynek összetartozó sorozata az 
akciósorozat. Ezek mindegyike rendelkezik egy specifikálandó élettartammal, és ennek lejárta-
kor képesnek kell lennie értesíteni az operátort. Ugyan nincs szó szerint a kritériumban, de nyil-
vánvaló, hogy egy akció vagy akciósorozat végrehajtása elakadhat, tehát definiálni kell egy 
olyan entitást (osztályt vagy eljárást), mely vezérli a végrehajthatóságot. Ha az akciónak várnia 
kell, akkor ehhez szükség van egy tárolóra, mely akciósorozat esetén FIFO jellegű. Természete-
sen lehet bonyolultabb akciótároló is, de ez a legkézenfekvőbb. Ha akciókból akciósorozatot 
képezünk, akkor ezt a kapcsolatot valahogy meg kell oldani, például láncolt hivatkozásokkal. Az 
ilyen láncok további problémákat vetnek fel. 
„A több lépésből álló akciósorozatokra definiálni kell a 
preemptivitási feltételeket.” 
Tehát legalább egy IsPreemptive jellemzőre szükség van. 
 
„Visszavonandó részlegesen teljes akciósorrend esetén specifi-
kálni kell azokat az időket és feltételeket, melyek mellett kü-
lönféle módokon az akciósorozat automatikusan visszavonható, to-
vábbá amikor az operátort is értesíteni kell.” 

Mindez azt mondja, hogy az akciósorozatnak visszavonhatónak kell lennie. Ez sokféle módon 
megoldható, például az elemi akciók megfordíthatóságának biztosításával, vagy „Undo” állapot-
tároló használatával (mely képes visszaállítani egy korábbi állapotot).  
Mindenesetre a visszavonásra fel kell készülni, tehát legalább egy olyan tulajdonságra szükség 
van, ami megadja, hogy miként vonható vissza az akció – automatikusan vagy kézzel. 
Mindez alapján egy egyszerű konstrukció alakítható ki. Ezt az 49. ábra mutatja.  
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AdatÜzenetAkció

m_TimeStamp: DateTime
m_ValidUntil: DateTime

method OnTimeOut()

m_CanAutoUndo: Boolean

method OnAutoUndo()
method OnSignalOperator()
method IsProcessable()

m_Next
0..1

Üzenettárolóm_Actions

0..N

m_Capacity: Integer
m_IsPreemptive: Boolean

 
49. ábra: akciókezelő elrendezés 

Tovább vizsgálódva látható, hogy szükség van még egy olyan elemre is, mely a küldőt modelle-
zi. Ezt fel kell készíteni arra, hogy értesíthessék a sikeres vagy sikertelen végrehajtásról. Ha az 
üzenettárolót FIFO-nak vesszük – mint ahogy azt általában szokás, akkor kialakul a 83. ábra 
által mutatott elrendezés. 

7.5.2. Adatmodell 
Az előzőekben szó volt az akciósorozatok visszavonásáról. 
„A kimeneti parancsoknak visszafordíthatóknak kell lenniük.” 
Emellett: 
„Félbemaradt akciófolyamat esetén egy specifikált idő után az 
egész folyamatot félbe kell szakítani és értesíteni kell az ope-
rátort.” 
A műveletsorok visszavonása és az adatok konzisztenciájának megőrzése ismert, s már régen 
megoldott feladat. Leginkább az adatbázisok esetében fontos az adat konzisztencia megőrzése, 
aminek egyik feltétele a visszavonhatóság. Ezért is alkalmaznak ezen a területen tranzakciókba 
foglalt műveletsorozatokat. 
Az elv egyszerű: a védett adatokat csak egy jól definiált interfészen át lehet elérni, illetve módo-
sítani. A hozzáférés természetesen szabályozva van, így nem fordulhatnak elő egymást kizáró 
szimultán műveletek (pl. egy írás és egy olvasás egyszerre). A módosítás mindig tranzakciók 
során történik. Egy tranzakció több műveletet is tartalmazhat, de a védett adathalmaz csak akkor 
módosul, ha a tranzakció minden művelete végrehajtható. Ellenkező esetben semmilyen módo-
sítás nincs, tehát a műveletsorozat vagy teljes egészében végrehajtódik, vagy egyetlen eleme 
sem.  
Ez a technológia a biztonságosság szempontjából is lényeges. Így alakul ki az az elrendezés, 
melyet a Függelék 9.7.2 pontja tárgyal részletesen (lásd: 84. ábra, 86. ábra).  
Fontos megjegyezni, hogy beágyazott alkalmazásokban a belső adatokat gyakran több különbö-
ző csoportba sorolják:  

- a belső változók, melyeket inicializálni kell,  
- a konfigurációs adatok, melyeket általában külön fájlban vagy EEPROM-ban tárolnak, s 

ezeket a legtöbbször valamilyen ellenőrző összeg is védi, 
- s a többi, nem inicializált adat, melyeket majd csak később fog a rendszer a külvilágból 

beolvasni.  
 
Ez utóbbi kategória különösen érdekes biztonságossági szempontból. Ezek tipikusan olyan ada-
tok, melyek a külvilág állapotának másolatát tárolják. Az 50. ábra egy vezérlőegységet mutat, 
mely szenzorokkal érzékeli egy valós folyamat állapotát (Leveson példája, lásd [27]). Ebből egy 
belső modellt alkot, ami alapján döntéseket tud hozni. A döntések alapján beavatkozókkal ve-
zérli a fizikai folyamatot. Egy ilyen rendszerben a döntések pontossága, helyénvalósága a belső 
modell minőségétől függ. Ha a valós értékek és a belső adatok között nagy a különbség, akkor a 
rendszer hibásan fog működni. Erről bővebben Leveson [31] művében lehet olvasni. 
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Vezérelt folyamat
Belső Modell

Vezérlés

Szenzorok

Beavatkozók  
50. ábra: Vezérlőrendszer a külvilág modelljével 

Ilyen helyzet alakul ki például közvetlenül a vezérlő indítása után, vagy a szenzorok meghibá-
sodásakor. Ezért született az alábbi kritérium is: 
„Induláskor és időleges leállás után a belső modellt frissíteni 
kell.” 
Ehhez érzékelni kell, hogy a belső modell nem érvényes állapotban van. Ebben a kérdésben 
Leveson [31]-ben megfogalmazott megoldása a legegyszerűbb: az ilyen jellegű adatokhoz be 
kell vezetni egy „Ismeretlen” állapotot, ami azt reprezentálja, hogy az adat érvénytelen. Ebbe az 
állapotba induláskor, illetve frissítési időhatár túllépésekor kerül az adat. Az ezt megvalósító 
automatát a Függelék 9.7.2 pontjában a 85. ábra mutatja 
 
Fontos megjegyezni, hogy az adatkezelő felelősége, hogy ellenőrizze az új beérkező adatok va-
lóságosságát.  
„A biztonságkritikus kimeneteket ellenőrizni kell érték- és időtarto-
mányban.” 

Erre egy érvényesség-tesztelő eljárás már megfelelő lehet. 

7.5.3. Szolgáltatás 
A gyakorlati alkalmazásokban sokszor nehéz betartani az alábbi kritériumot: 
„Az aszinkron események érkezésére fel kell készülni. Minden ál-
lapotban felkészültnek kell lenni.” 
A probléma általában a hardver elemek meghajtása, helyes kezelése során jön elő. A hardver 
perifériák működése gyakran aszinkron a szoftverhez képest, s előállhat, hogy: 

- az aszinkron esemény nem akkor jön, amikor kellene, vagy 
- a program nem végez el időben egy adott műveletet. 

Ezt kritériumok is megfogalmazzák: 
„Minden bemenő adatot időben teljesen specifikálni kell.” 
„Ha meglepetésszerűen jelenik meg egy olyan input, ami egyébként 
nem így kellene, hogy működjön, azt hibaként kell felfogni.” 
Erre a problémára adhat megoldást a klasszikus monitor struktúra. Ekkor egy önálló monitor 
objektum figyeli a hardver kezelőt és a vezérlő magot, s ha anomáliát talál, akkor ezt jelzi. Ez az 
elrendezés megoldást ad mindazon problémákra, melyek a vezérlő mag és környezete kommu-
nikációjának nem teljes voltából adódik. Magyarul: ha az egyik komponens a másikat úgy keze-
li, hogy adott kivételes esetben kimaradhatnak lényeges műveletek, akkor ezt a monitor észre-
veheti.  
Például a Driver objektum egy soros vevő hardvert kezel. A Controller egy automata, mely ren-
des körülmények között minden vett adat után parancsot ad a Driver-nek, hogy az készüljön fel 
a következő adatra. Ám valamilyen aszinkron, váratlan esemény miatt, pl. egy időzítés lejárta 
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következtében ez nem történik meg. Ekkortól a Driver nem képes további adatokat fogadni, s a 
rendszer megbénul. Ez a specifikáció nem teljes voltának egy esete, amire viszont általános sta-
tikus keresési módszert nem lehet adni. 

7.6. Biztonságos felhasználói felület mintája 
A legtöbb rendszernek van valamilyen kezelői felülete, amin át az emberi operátorokkal a kap-
csolatot tartja. Ez igen sokrétű lehet, ám minden változatában igaz a következő: a kezelői felület 
viselkedése jelentős hatással van az operátori hibák számára és milyenségére. Mivel az operáto-
ri hibák igen jelentékeny részét képezik a biztonságkritikus alkalmazások esetében bekövetke-
zett baleseteknek, incidenseknek, ezért a kezelő felületek biztonságosságára érdemes külön ki-
térni. 

7.6.1. Operátori hibák osztályozása 
Egy rendszer leggyengébb, legtöbbet hibázó eleme tipikusan az emberi operátor. Az operátori 
hibák elkerülésére olyan kezelői felületre van szükség, mely figyelembe veszi az ember jellegze-
tes tulajdonságait. Ezzel nem csak a hibázások száma csökkenthető, de a kezelést végző személy 
munkakörülményei is javíthatók.   
Az operátori beavatkozások legtöbbje szabályokon alapul: az operátor megtanulta, hogy adott 
helyzetben mit kell tennie. Tehát a legtöbb esetben a beavatkozások a következő módon zajla-
nak le [28, 21]: 

1. Az operátor észleli a rendszer állapotát. Már ekkor előfordulhat, hogy félreérti az állapo-
tot figyelmetlenség vagy a kezelői felület hibája miatt. 

2. Az operátor megpróbál egy általa már ismert szabályt keresni az adott állapotra vonatko-
zóan. Ez normális esetben sikerül is, mivel ezt a szituációt az operátor már kellően be-
gyakorolta. Rendkívüli esetben viszont az „így szoktuk csinálni” szabályok nem működ-
nek, az operátornak nincs az adott helyzetre vonatkozó tudása, képzettsége. 

3. Ha nem sikerül alkalmazható szabályt találni, akkor két lehetőség van: 
a. Az operátor megpróbálja a szituációra ráerőltetni valamelyik általa ismert sza-

bályt. Az ilyen „erős, de legalább nem jó” „ökölszabályok” általában az adott 
helyzetben nem megfelelőek, tehát nem oldják meg a problémát – gyakran még 
rontanak is rajta. 

b. Az operátor szakképzett, így tisztában van a rendszer mélyebb működésével. Ez 
alapján megpróbál új szabályt alkotni az adott helyzetre, ami vagy sikerül, vagy 
nem. 

4. Ha már sikerült az operátornak megterveznie az elvégzendő akciót (mindegy, hogy mi-
lyen szabályok szerint), akkor hozzákezd a végrehajtáshoz. Ez nem mindig sikerül: elő-
fordulhat, hogy másik folyamatot visz véghez, mint amit akart volna. Ez független attól, 
hogy a terv eredetileg jó volt-e vagy sem, mert pl. mellényúlásról, oda nem figyelésről, 
stb. van szó. 

Ez alapján az operátori hibák a következő csoportokba sorolhatók: 
1. Tévedések a szabályokon alapuló szinten. Ekkor a végrehajtási terv nem helyes, 

mégpedig azért nem, mert az operátor felkészületlensége miatt nem megfelelő szabá-
lyokat alkalmazott. 

2. Tévedések a tudáson alapuló szinten. Ekkor a végrehajtási terv hibás, mégpedig 
azért, mert az illető operátornak hibás elképzelései vannak a rendszerről. 

3. Elvétések, kihagyások. Ilyenkor a cselekvéssorozat nem az előre eltervezett menet 
szerint alakul, ezek tehát végrehajtási hibák. Ebben az esetben mindegy, hogy a terv 
jó volt-e, vagy sem. 

Emellett még további két hibalehetőséggel számolhatunk: 
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4. Véletlen beavatkozás. Ekkor a cselekvéssorozat nem volt szándékolt, így ez a kate-
gória nem tartozik az operátori hibák közé. 

5. Reakcióidőn belüli változás. Ilyenkor a terv és a cselekvéssorozat is megfelelő volt, 
de idő közben a körülmények megváltoztak, így a végeredmény mégis hibássá vált. 

Az emberi tényezőkön túl a kezelői felület is számos hiba forrása. Leveson az 5. táblázatban 
felsorolt hibákat azonosította [36] (Lásd még: [48]).  

5. táblázat: Leveson által azonosított kezelői felület hibaforrások 

Felhasználói felület hibája Operátori hiba kategória 
(fenti felsorolás) 

Nem egyértelmű kijelzési kép, illetve hibás jelzés-értelmezés 2 
Üzemmód váltás mellékhatásként 1, 2 
Váratlan, automatikus üzemmód váltás 5 
Nem várt mellékhatás valamilyen funkció használatakor 4 
Kijelzési visszajelzés hiánya 1, 2 
Inkonzisztens működés 1, 2 
Kezelői jogosultságok hiánya (3) 

Ebből a táblázatból látható, hogy a legtöbb hiba abból származik, hogy az operátor nincs tisztá-
ban a rendszer vagy a kezelői felület pillanatnyi üzemmódjával, vagy a rendszer viselkedésével. 
Az előbbi elsődlegesen kijelzési hibákra vagy inkonzisztenciákra vezethető vissza, míg az utób-
bi egyaránt lehet az operátor hibája csakúgy, mint a kezelői felület váratlan vagy nem konzisz-
tens működése. 
A kezelői jogosultságok hiánya alapvetően nem az emberi operátor hibája, de végeredményben 
a hatása olyan, mint egy kihagyás. Itt általában arról van szó, hogy az operátornak valamit meg 
kellene tennie, de ezt a rendszer nem teszi lehetővé. Ez olyan, mint amikor az automata mosó-
gép a működés idejére bezárja a mosógép ajtaját, így azt akkor sem lehet kinyitni, ha a macskát 
kellene kimenteni a gépből. Kívülről nézve tehát a nyitási terv sikertelennek tűnik, így olyan, 
mint egy elvétés vagy kihagyás. 
Mindemellett az elvétések és a kihagyások nem jelentős hibaforrások, mivel kellő átgondolással 
egyszerűen elkerülhetők: a legegyszerűbb megoldás például egy dedikált nyomógomb, ami csak 
egyetlen funkcióval bír (mint azt több szabvány is előírja, pl. [15]), valamint egy másodlagos 
rákérdezés, hogy tényleg azt a funkciót kéri-e az operátor. Ebből természetesen egyértelműen 
látszik, hogy biztonságkritikus rendszerekben számolni kell a hibás végrehajtásból eredő operá-
tori hibákra, de nem ezek okozzák a fő bajt. 

7.6.2. Ergonómiai megfontolások 
Figyelembe kell venni azokat az ergonómiai szabályokat is, melyek az operátor kényelmesebb 
munkakörülményeit teremtik meg. Ha ugyanis az operátor mentális terhelése kisebb, akkor ké-
sőbb fárad el, így kisebb a hibázásának az esélye. A legfontosabb ilyen szabályok [47, 51]: 

- Léteznie kell egy kiinduló alapképernyőnek, mely minden operátori beavatkozás-sorozat 
kiindulópontja. 

- Visszatérés az alapképernyőre akkor, ha nem használják a rendszert.  
- Minden műveletnél visszajelzést kell adni, hogy a rendszer a parancsot vette (vagy eluta-

sította). 
- Mindig léteznie kell egy visszatérési, visszavonási lehetőségnek, mely abortálja a meg-

kezdett parancsfolyamatot. Ha a kezelő sokszor megnyomja a „Mégsem” gombot, vagy 
ezzel ekvivalens parancsot ad, akkor előbb-utóbb az alapképernyőre kell visszakerülnie. 
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- Az operátor nem képes gyors változások pontos követésére, így korlátozni kell a válto-
zás sebességét, pontosabban az operátorra zúduló információmennyiséget. 

- A felhasználói felületnek a rendszertől függetlenül kell működnie, valamint nem lehet 
benne automatikus kontextus-váltás. Amennyiben váratlan esemény következik be a ke-
zelés alatt, akkor ezt úgy kell az operátor tudtára adni, hogy az nem befolyásolhatja a 
már megkezdett műveletsort. 

- Közvetlenül az adatváltozás után az operátor még kb. 200 ms-on belül nem érzékeli a 
változást, a kiadott operátori beavatkozás ezen időn belül nem lehet átgondolt, így való-
színűleg hibás. Ezt elkerülendő, érdemes ez alatt az idő alatt tiltani a beavatkozásokat. 
Ügyelni kell azonban arra, hogy ha ilyen időközönként változik a felület, például a vál-
tozó adatok frissítése miatt, akkor sosem lehet beavatkozni, ami szintén hiba. 

7.6.3. Specifikációs kritériumok 
További olyan szabályokat ad Leveson és Paterno [16] a biztonságkritikus rendszerek számára, 
melyek a felhasználói felület esetében is betartandók. Ezek egy része az ergonómiai szabályok 
felsorolásban már szerepelt. A továbbiak a következők: 

- Matematikai értelemben a specifikációnak teljesnek és determinisztikus működésűnek 
kell lennie. 

- A működésnek konzisztensnek kell lennie mind matematikai, mind pedig látszólagos 
szempontból. 

- A működést (az operátori parancsok hatását) befolyásoló belső változókat meg kell jele-
níteni a kijelzőn 

- Ha megváltozik a belső állapot, akkor a kijelzőt is frissíteni kell, továbbá gondoskodni 
kell arról, hogy az operátor is észrevegye, hogy változás történt. 

- A felhasználó felület csak jól specifikált és védett úton hathat a rendszer működésére. 
- Minden operátori parancshoz időbélyeget kell rendelni, hogy egy esetleges végrehajtha-

tatlan parancs később ne okozhasson váratlan működést. 
- Az operátori parancssorozatokat együtt kell kezelni. Ezeknek visszavonhatóknak kell 

lenniük, valamint specifikálni kell ezt a folyamatot. 

7.6.4. A működés áttekintése 
A szakirodalom sajnos nem ad egyértelmű megoldást ezekre a problémákra, ezért a biztonságos 
elemkészletre építve egy olyan tervezési mintát javaslok, mely a kritériumok betartása mellett 
kellő rugalmasságot biztosít a tervezőnek. A minta szavatosságának megőrzéséről a már ismer-
tetett OCL kifejezések gondoskodnak.  
A tervezési minta részleteit az [53] tartalmazza. 
MVC 
A Biztonságos Kezelői Felület alapvetően a MVC (Model-View-Controler) tervezési mintán 
alapszik [12]. Ez egyike a legrégebbi és leggyakrabban használt kezelői felület mintáknak. 
Struktúráját az 51. ábra mutatja. 



Pap Zsigmond   96/152        Biztonságossági kritériumok ellenőrzése UML környezetben 

96 

1

1 1

Model
View

Controller

*

Controller

View

Model

Model-View-
Controller

Pattern

*

1

 
51. ábra: Model-View-Controller arkhitektúra 

A rendszerben a View jeleníti meg a Model adatait. A Model csak az adattárolást végzi, a View 
pedig csak a megjelenítést. A beavatkozások kezelése a Controller feladata. Ez a belső struktúra 
beágyazott rendszerekben éppúgy gyakori, mint a fejlett grafikus környezetekben futó progra-
mok esetében.  
A MVC architektúrán alapul számos további rendszer, mint például az MFC esetében alkalma-
zott Document-View architektúra. Ebben a View jeleníti meg a Document adatait, valamint a 
beavatkozások fogadása is ennek az egységnek a feladata. A Document csak az adatok kezelé-
séért, karbantartásáért felelős. A működéshez szükségesek még további osztályok is, melyek 
különféle extra szolgáltatásokat, valamint a grafikus rendszer többi elemének működtetését vég-
zik. 
Alapműködés 
A Biztonságos Kezelői Felület Tervezési Minta felépítését az 52. ábra mutatja. Ennek fő felada-
ta, hogy a DataModel objektumban tárolt adatokat megfelelő formátumban a felhasználónak 
megmutassa, illetve lehetővé tegye az adatok megváltoztatását ellenőrzött keretek között.  
Az emberi operátor a közvetlen kapcsolatot meghajtó programokkal tartja. A legtöbb rendszer-
ben ilyenekre szükség van. Jellegzetesen az operációs rendszer vagy a hardver-közeli rétegek 
részét képezik, és a hardver-specifikus, alacsony szintű feladatok eltakarása a feladatuk.   
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52. ábra: A Biztonságos Felhasználói Felület Tervezési Minta Osztálydiagramja 

Ezeket használva a DisplayDriver a megfelelő időben az adatokat kirajzolja a képernyőre. A 
megjelenítendő információkat az UIHandler-en keresztül a ScreenHandler-től szerzi, aztán tárol-
ja a belső memóriájában. (A megjelenítés gyakran aszinkron az adatváltozásokhoz képest, így 
képernyő-frissítést nem csak az adat megváltozásakor kell végezni. A tárolás hatékonyabbá teszi 
a rendszert, mert nem kell mindig újraképezni az ábrát.)  
Az InputDriver fogadja a beavatkozásokat az operátortól. Ez beágyazott alkalmazásokban a leg-
többször a lehetséges nyomógombok illetve beavatkozó szervek felől érkező eseményeket jelen-
ti, grafikus operációs rendszer alatt pedig a billentyűzet és az egér eseményeit. Ügyelni kell 
azonban arra, hogy minden lehetséges beavatkozásra keletkezzen esemény az InputDriver-ben.   
Az OutputDriver feladata másodlagos figyelmeztető jelzés adása, ami a legegyszerűbb esetben 
hangjelzést jelent. Biztonságkritikus környezetben fontos, hogy az operátor figyelmét a rendkí-
vüli eseményekre külön is felhívjuk. Ezt az OutputDriver biztosítja. 
A megjelenítendő ábra összeállítása, illetve az ehhez szükséges adatok begyűjtése a 
ScreenHandler feladata. Ebből az osztályból annyi leszármaztatott alosztály van, amennyi meg-
jelenítési formája a programnak van. Lehetnek ebben is további öröklések, például azért, hogy a 
listák hasonlóan működjenek. Legalább egy ScreenHandler objektum létezik: az alapképernyő. 
Ide kerül vissza a felhasználó időhatár-túllépéskor, illetve ha sokszor egymás után megnyomja a 
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„Mégsem” gombot. Itt indul a program. Egy tűzjelzőnek például a szabványok értelmében [15] 
legalább a következő ScreenHandler objektumai vannak:  

1. Nyugalmi alapkép 
2. Tűzjelzési alapkép / Hibajelzési alapkép 
3. Beállítások lista 

Ebből az is látszik, hogy 3 alapkép van, tehát mindegyik hordozza az alapképernyő tulajdonsá-
gait: nincs időhatára, továbbá a Mégsem gomb ide vezet. 
A létrejött objektumok lehetnek aktívak vagy passzívak. Az aktív objektumok rajzolják ki az 
adataikat a képernyőre. Beágyazott rendszerben általában egyszerre csak egy ilyen objektum 
aktív, ablakozó rendszerben lehet több is. Például az előbbi tűzjelző rendszerben az alapképek 
közül általában csak egy aktív egyszerre, kivéve a következőket: 

1. Ha egyszerre van hiba és tűzjelzés, akkor a tűzjelzés takarhatja a hibát 
2. Ha aktív a beállítások lista, akkor a nyugalmi és a hibajelzési alapkép takarható. 

A ScreenHandler objektum feladata, hogy az adott képernyőn eltöltött időt mérje, valamint, 
hogy fogadja a felhasználói beavatkozásokat. Ez az osztály alapvetően egy automata, aminek 
teljesen specifikáltnak és determinisztikusnak kell lennie. Az adatokat akkor rajzolja újra, ha 
valami miatt a képernyő tartalma elvész, periodikus frissítés történik, vagy ha a megjelenített 
adatok megváltoztak. Ez utóbbi esetben hangjelzést is adhat, mert különben fennáll a lehetősége, 
hogy a felhasználó nem veszi észre a változást. 
Az UIHandler objektum feladata az, hogy összefogja és vezérelje a ScreenHandler objektumo-
kat, valamint egy interfészt biztosítson a számukra a meghajtó programok felé. További felada-
ta, hogy az operátori beavatkozásokat továbbítsa és kezelje. 
Az adatok forrása a DataModel. Ez a konténerobjektum tárolja a valós adatokat, a StoredData 
objektumokat. Ezekre jellemző, hogy mérik a tárolt adat életkorát, s ha ez túl sok, akkor az ada-
tot érvénytelenítik. Szintén érvénytelen az adat a program indulásakor. Ennek az a szerepe, hogy 
a rendszer vagy az operátor személy sose használjon fel elavult információkat. (A képernyőn 
látható adatokat az emberek jelentős része még akkor is elfogadja, ha mellé oda van írva, hogy 
az adat nem érvényes. Ezért az adatérvényességet kiemelt figyelemmel kell kezelni.) 
A DataModel biztosítja a hozzáférést az adatokhoz, de csak – az adatbázisoknál már megszokott 
- tranzakció-kezelésen át. Ez azt jelenti, hogy az adatot akárhányan olvashatják egyszerre, de 
írni csak egyvalaki írhatja. A módosítás több lépcsőből áll, s csak akkor válik érvényessé a teljes 
beavatkozás-sorozat, ha minden lépés sikeres volt. Ellenkező esetben a teljes sorozatot eldobja a 
rendszer. Megjegyezhető, hogy mindez nem csak a felhasználói felületre igaz. A tranzakció ke-
zelés egyik fő oka az, hogy általában üzemel egy vezérlő rész is a programban, mely szolgáltatja 
a megjelenítendő adatokat, esetleg felhasználja azokat. Ez az adathozzáférés ütközhet a felhasz-
nálói felület műveleteivel. Például a vezérlő új adatot akar a tárolni, miközben a kezelői felület 
olvasni szeretné, vagy a vezérlő akarja olvasni az adatokat, miközben a kezelő személy paran-
csot ad az adatok megváltoztatására.) 
Az adatokhoz a ScreenHander nem férhet hozzá közvetlenül, mert ez esetleg a rendszert inkon-
zisztens állapotba vinné. (A tranzakció-kezelés egyik fő szempontja az inkonzisztens állapotok 
elkerülése.) Az operátori parancs vagy parancssorozat egy FIFO-ba kerül. Itt várakozik addig, 
amíg fel nem lehet ezeket dolgozni. Az operátori beavatkozó üzenetek időbélyeggel rendelkez-
nek, valamint az összetartozó UserOp objektumok össze vannak láncolva. Ha az üzenet elöreg-
szik, törlik a FIFO-ból, az összes hozzátartozó további objektummal együtt. Ugyanez történik 
akkor is, ha a lánc egy tagja nem hajtható végre. Sikeres módosítás után az adat változását a 
képernyő frissítése követi. Fontos, hogy ezt a kezelő is észrevegye, így szükség van valamilyen 
járulékos figyelemfelhívó jelzésre is – Paterno erre a hangjelzést ajánlja [16].  
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A különféle események könnyű megkülönböztetését segítendő, többféle hangüzenet küldhető. A 
legfontosabb természetesen a veszélyt jelző hang, melyet ergonómiailag is figyelemfelhívóvá 
kell tenni. 
További megjegyzések a Biztonságos Kezelői Felület minta működéséhez, implementálásához: 

1. A túl gyors adatváltozást a felhasználó nem képes követni, ezért a DisplayDriver adott 
időn (kb. 100ms) belüli újbóli újrarajzolást nem hajt végre, csak késleltetve. Ezzel elke-
rülhető, hogy a folyamatosan változó képernyőből semmilyen információt se lehessen 
kiolvasni. Ez különösen igaz a számjegyes megjelenítésre, de nagy sebességnél még a 
gyors változások mellett is igen hatékonyan vizualizáló „analóg” kijelzőknél is erősen 
romlani kezd a leolvasási pontosság (Például ezért is szoktak a hangtechnikai eszözöknél 
csúcsérték-jelzőt alkalmazni.) 

2. Az adatváltozást követő kb. 200ms időn belüli operátori beavatkozásokat az UIHandler 
eldobja és figyelmeztető hangot ad. Ennek az a háttere, hogy az emberi látás-
beavatkozás kör késleltetési ideje kb. 200ms. Tehát ha eltervezünk egy beavatkozást, ak-
kor ezt a tervet módosítani új információk érkezése miatt legkorábban ennyi idő után tu-
dunk. Így fennáll a lehetősége egy esetleges nem kívánt műveletnek. Természetesen ez 
nem akadályozhatja meg a beavatkozást (pl. egy folyamatosan változó adat miatt), ezért 
a szabály felhasználását az adott alkalmazási területhez kell igazítani (pl. „analóg” kijel-
zőt kell használni, stb.).  

3. Az egyes objektumok állapotgépét külön-külön is ellenőrizni kell teljesség és determi-
nizmus szempontjából. 

4. A teljes működési automatát vizsgálni lehet virtuális inkonzisztencia szempontjából.  Er-
ről már volt szó korábban. A lényeg: minden lényeges változót meg kell jeleníteni vala-
hogy a kezelői felületen.  

5. Érdemes meghatározni a távolságot a lehetséges sikeres (teljes) beavatkozási utasításlán-
cok között. (A távolság a legkisebb eltérés a műveletsorozatok között. Egy a távolság 
akkor, ha van két érvényes műveletsor, melyek csak egyetlen műveletben térnek el egy-
mástól. Kettő akkor, ha kettővel, stb.) Biztonságos rendszerben ennek nagyobbnak kell 
lennie, mint 1, különben elegendő egy félrenyomás és más történik, mint amit a felhasz-
náló vár. 

7.6.5. Teljesített kritériumok 
A tervezői minta a 6. táblázatban szereplő kritériumokat és tervezési elveket támogatja, illetve 
tartatja be.  

6. táblázat: Teljesített és betartatott kritériumok 

Kritérium B T L
State Chart és osztálydiagram használata (UML támogatás) 
Teljesen specifikált és konzisztens.   
Minden operátori parancsra visszacsatolás   
Minden felhasznált belső állapotváltozónak láthatónak kell lennie a képernyőn.   
Nem lehetnek mellékhatások   
Az operátor túlterhelésének elkerülése    
Információváltozáskor az operátort értesíteni kell.   
Automatikus adatfrissítési és törlési mechanizmus    
Az operátori parancs nem hivatkozhat külső állapotváltozóra.   
A belső adatmodellt védeni kell a közvetlen beavatkozástól.   
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Az operátori parancssorozatoknak visszavonhatóknak kell lenniük.   
Minden állapotban (kivéve az alapképernyőt) kell lennie „Mégsem” gombnak.   
Közvetlenül az adatváltozás után az operátori beavatkozások tiltottak.   
Adott nyugalmi idő után a rendszernek vissza kell térnie az alapképernyőre.   
Nem lehet automatikus kontextus váltás, kivéve az előző esetet.   
Minden operátori eseményhez időbélyeget kell rendelni.    
Jelmagyarázat:  
 B : Betartás    a struktúra betartja a szabályt 
 T : Támogatás  a struktúra támogatja a szabály betartását 
 L : Lehetséges   a struktúra ugyan nem tartja be és nem is támogatja a 
szabály betartását, de nem is akadályozza azt, illetve nem ütközik vele. 

7.7. Alkalmazások 
A 4.5.7 („Gyakorlati felhasználás”) fejezetben szó volt a tűzjelző központról, melynek hibás 
szoftverét sikerült megbízhatóra cserélni az ellenőrzési technika segítségével. 
Ugyanebben a központban a továbbiakban még számos egyéb átalakítás is történt, melyek fel-
használták az elért eredményeket. A belső modell és ütemezési rendszer a hiánypótló tervezési 
mintákra épültek, melyek azóta már több alkalommal is bizonyították létjogosultságukat. 
A legfontosabb változtatás a Biztonságos Kezelői Felület implementálása volt. A központ erede-
tileg csak egy igen kezdetleges kezelői felülettel rendelkezett, de az EN54-02 [15] szabvány 
megjelenése miatt ki kellett egészíteni. A sok kezelői hiba miatt nem csak az EN54-02 előírásait 
illesztettük be a rendszerbe, hanem az előbbi fejezetben tárgyaltaknak megfelelően a biztonsá-
gossági és ergonómiai szabályokat is. (Megjegyzendő, hogy a kettő jelentős közös résszel ren-
delkezik).  
A gyakorlati tapasztalatok alapján tovább finomítottam a kezelői felület tervezési mintát, így 
várható, hogy a közeli jövőben további alkalmazásokban is meg fog jelenni. 

7.8. Az eredmények összefoglalva 
A kritériumok azon csoportja, mely szoftver struktúrákat és ezek tulajdonságait írja elő, más 
megközelítést igényel, mint azok a kritériumok, melyekről a 4. fejezetben írtam. A strukturális 
kritériumok általában valamilyen szinten alkalmazás-specifikus szabályok, melyek a legtöbbször 
egyszerűen betarthatók. Az ellenőrzésük viszont az alkalmazás-specifikusság miatt nehézkes, 
megkötésekre, szigorú előírásokra van szükség. Ennek jól használható módszere a tervezési 
minta. 
A kritériumokat tervezési mintaként megfogalmazva azok betartása segíthető, ráadásul még az 
UML specifikációs réseinek betömésére is lehetőség van. 
A kezelői felület igen fontos része a beágyazott alkalmazásoknak, ráadásul a problémák jelentős 
részét kitevő operátori hibák is itt keletkeznek. A kezelői felület helyes kialakításával az operá-
tori hibák száma csökkenthető, illetve a hatásuk mérsékelhető. Ezért definiáltam egy olyan min-
ta-kezelői felület sablont, mely: 

- kellően rugalmas, így sokféle területen felhasználható 
- tartalmazza az általános, és a kezelői felületre vonatkozó speciális biztonságossági krité-

riumokat,  
- strukturálisan támogatja ezek betartását. 



Pap Zsigmond   101/152        Biztonságossági kritériumok ellenőrzése UML környezetben 

101 

8. Az UML akciószemantikája (Action Semantics) 
Az UML az első változata óta sokat fejlődött. Új konstrukciók jelentek meg, új szabályok, illet-
ve pontosítások kerültek a szabványba. Ezek az újítások az UML-t támogató CASE eszközök-
ben csak lassan jelennek meg, főleg nagyobb változtatások esetében.  
Ilyen volt az UML 1.4-es változatára (2001.02.13) épülő kiterjesztés [38], az új Action 
Semantics (AS), mely az 1.5-ös verzióban lett a szabvány része (2003.03.10). 
Ennek a kiterjesztésnek az volt a fő célja, hogy jól implementálható grafikus nyelvet adjon az 
objektumok közötti interakció és működésmód leírására. Olyan leírási apparátust akartak alkot-
ni, mely képes az objektumok teljes életciklusának leírására, beleértve a létrehozás, más objek-
tumokhoz csatolás, tagváltozó és tageljárás elérés, a belső automata kezelés és a megsemmisítés 
megadását is. Emellett külön figyelmet kapott az objektumok közötti üzenetváltás problémakö-
re. 
Három hónappal az UML 1.5 kiadása után megjelent az UML 2.0 szabvány is. Ez a nyelvi ar-
chitektúra kiterjesztése mellett új formalizmusokat is létrehozott. Így létrejött egy gyökeresen új 
modellezési technika, mely az UML 1.5 Action Semantics, a korábbi verziók Activity diagram-
jának és a Petri-hálóknak egyfajta keveréke. Ennek egyedi filozófiája biztonságossági szem-
pontból külön figyelmet érdemel. 
Az UML 1.5 AS és az UML 2.0 aktivitási diagramjai olyan jelentős mértékben térnek el egy-
mástól, hogy akár külön metodológiának is vehetők. Ezért a továbbiakban mindkettőről szó lesz. 

8.1. Az Action Semantics röviden 

8.1.1. Akciók, adatfolyamok, vezérlésfolyamok 
Az akció-szemantika a program végrehajtásának modellezésére koncentrál. Központi eleme az 
UML 1.5 szerint az Akció, míg a 2.0 szerint az Aktivitás, mely Akciókból áll. Mindkettő egy 
végrehajtandó részfeladatot modellez, az eljárás fogalma áll hozzájuk a legközelebb. A végre-
hajtáshoz bemeneti paraméterek lehetnek szükségesek, melyeket a bemeneti portokon át kapnak. 
Ha ez rendelkezésre áll, akkor az akció vagy aktivitás végrehajtható. 
Az akció futása egy vagy több eredményt hozhat létre a kimeneti portokon. Ezek ezután fel-
használhatók más akciók bemeneti paramétereként. Az AS tehát definiálja az adatok vándorlá-
sának útvonalát, tehát tartalmaz egy adatfolyam-leíró apparátust.  
Az akciók futásához processzoridő szükséges. Az adatfolyam önmagában is definiál egy részle-
ges sorrendiséget az egyes akciók között, ugyanis ha A2 akció bemeneti paraméterként felhasz-
nálja A1 akció eredményét, akkor A1 futásának meg kell előznie A2-t. Mivel az akcióknak mel-
lékhatásaik is lehetnek, így gyakran van szükség további sorrendiség megadására is az egyes 
akciók között. Ha például egy tömb két elemét ki akarjuk cserélni egymással, akkor előbb 
mindkettőt ki kell olvasni, csak ezután lehet fordítva visszaírni őket. Ezért az AS-ben tetszőle-
ges két akció esetében megadhatjuk a sorrendiséget. Az UML 2.0 erre építve bevezetett egy új 
token-áramlás alapú filozófiát, melyben a mind az adatot, mind pedig a végrehajtási időt egy-
egy token jelképezi. Ebben a Petri-háló-jellegű modellben egy akció akkor indulhat el, ha meg-
van minden szükséges adat- és vezérlési tokenje. A működés végén szintén tokeneket generál a 
rákövetkező eljárás(ok)nak. Fontos azonban kiemelni, hogy emellett ez a szabvány is megtartja 
azt a filozófiát, hogyha egy eljárásnak nem kell token az induláshoz, akkor azonnal megkezdheti 
a működést.  
Ezeken a sorrendiségi előírásokon túl az AS minden további futtatási kérdés eldöntését az imp-
lementációra bízza. Tehát ha két akció között semmilyen sorrendiség nincs megadva, akkor 
azok párhuzamosan is végrehajtódhatnak egy multiprocesszoros rendszerben, ugyanakkor egy 
egyprocesszoros környezetben a futás szekvenciális, de a sorrend nem definiált. 
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Megjegyzés: van két beleértett sorrendiség az akciók esetében, amit nem kell jelölni: az akció 
eleje mindig előbb fut le, mint a vége, továbbá a kimeneti paraméter csak az akció lefutása után 
érhető el. Ezt az UML 2.0 azzal bővíti ki, hogy az új eljárás elveszi a tokent az előző eljárás 
kimenetéről, így akár versenyhelyzetet is teremthet.  
Fontos megjegyezni, hogy a definiált sorrendiség nem keverendő össze a „szintaktikus folyta-
tás” fogalmával. Ez utóbbi azt jelöli, hogy melyik akció után melyikkel folytatódhat a működés. 
Az alábbi programnak az ábrán látható a szintaktikus folytatás-gráfja. 

a:   for (i=0; i<9; i++) {
b:       if (i==a) {
c:    n=n-i;

       } else {
d:    c: m=n-i;

       }
e:   }
f:

b

c
d

e

Forráskód: Vezérlési gráf:

a

f  
Ezzel szemben az UML 1.5 AS sorrendiségi előírásai csak végrehajtásra vonatkozó kényszerek, 
melyek azt írják le, hogy az egyes akcióknak mely másik akció(ka)t kell követnie. Ez egy irányí-
tott, ciklusmentes gráf (DAG – Directed Acyclic Graph), mely önállóan nem alkalmas hurkok és 
ciklusok leírására. Erről bővebben a [49]-ben lehet olvasni. 
Az UML 2.0-ban már nincs megkötés a ciklusokra vonatkozóan. A modell tulajdonképpen egy 
vezérlés- és adatáramlási gráf, melyben megadható kezdőpont, végpont, sőt döntés, szétágazás, 
illetve ciklus is. Az ábra összefoglalja a főbb konstrukciókat. Sajnos a jelölési rendszer itt sem 
teljesen szabványosított, így többféle rajzjel is elképzelhető.  

Receive Order Fill Order

[order rejected]

Ship Order

Send Invoice Make Payment Accept Payment
Close Order

Invoice

[order accepted]

Requested Order

 
53. ábra: UML 2.0 aktivitási- és akciódiagram példa 

A főbb konstrukciók: 
1. Akció (lekerekített téglalap). Önálló eljárás, melynek tartalma nem teljesen definiált.  
2. Aktivitás. Összefoglaló jellegű modell-elem, mely saját paraméterekkel, belső feltételekkel 

és portokkal bírhat. 
3. Indulási pont. Itt kezdődik a végrehajtás. Ettől még érvényes az a szabály, hogy ha egy ak-

ció indulásához minden adott, akkor elindulhat. 
4. Port. Az akció vagy aktivitás határára rajzolt téglalap. Adatátvitelt jelképez. 
5. Adatáramlás. Ha az adatok áramlása során objektumok mennek át, akkor ezt egy téglalap 

jelöli.  
6. Fork – szétágazás (vastag vonal). Egy vezérlési tokenből többet csinál, minden kimenetére 

egyet. Ezután a vezérlés több szálon futhat. 
7. Join – összefutás (vastag vonal). Több tokenből egyet csinál, ez a többszálas végrehajtás 

vége. 
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8. Feltételes elágazás (csúcsára állított négyzet): az őrfeltétel kiértékelése után az eredmény-
től függően a token vagy az egyik, vagy a másik irányba megy tovább.  

9. Összefutás (csúcsára állított négyzet). Több irányból érkező tokeneket egy irányba terel. 
10. Végállapot. Token-nyelő, a futás végét jelöli. A teljes aktivitás akkor ér véget, ha minden 

token távozott a rendszerből. 
11. Előfeltétel, utófeltétel. (nem szerepel az ábrán.) Aktivitásokhoz adható meg, de még az 

UML 2.0 szerint sem kiforrott eszköz – jövőbeni bővítésre szánják. 

8.1.2. Akciótípusok 
Az AS tehát a végrehajtható akciók közötti akció- és vezérlésáramlást írja le grafikus formában. 
A modell hierarchikus, tehát az egyszerű (primitív) akciókon túl vannak összetett akciók is, ez 
utóbbiak az UML 2.0 szerinti aktivitások. Az AS definíciója alapján egyszerű az az akció, amit 
nem fejtünk ki jobban. Ilyen például jellegzetesen egy egyszerű aritmetikai művelet, de a terve-
ző döntésétől függően egész bonyolult műveletek is primitívnek minősíthetők (mert pl. célhard-
ver egy lépésben megcsinálja, vagy más okból nem kell, vagy nem lehet további részekre oszta-
ni). Fontos kitétel, hogy primitív akció csak a bemeneteitől függhet, s csak a kimeneteit befolyá-
solhatja. Tehát például nem lehet mellékhatása és nem kezelhet modellen kívüli adatokat sem. 
(A literálok is primitív függvények, természetesen bemenet nélkül.) 
Külön érdemes megjegyezni az UML 1.5 CALL akcióját, mely egy objektum egy metódusát 
képes meghívni szinkron vagy aszinkron módon. Ez az akció kitűnően alkalmazható az objek-
tumok belső állapotgépének trigger-eseményeiként, valamint az állapotgép által végrehajtott 
akciók fogadóiként. Ez az UML 2.0 már megszüntette, helyére a kommunikációs akciók léptek. 
Mindkét esetben igaz, hogy ez a lehetőség összekapcsolja az állapottérképpel megadott, az ob-
jektum belső viselkedését leíró modellt és az akciószemantikát: az AS képes az objektumok ál-
lapotgépeit léptetni, vezérelni, míg az állapotgépek képesek adatokat átadni az AS-nek.  
Szintén lényegesek az objektumok létrehozására, összekapcsolására, áthelyezésére, illetve meg-
semmisítésére alkalmas akciók. Ezekkel igen hatékonyan le lehet írni egész bonyolult objektum-
struktúrák kezelését is. 
Az UML 1.5 strukturálisan ciklusmentes gráfot ír elő, így ebben a rendszerben szükség van cik-
lus és feltételes elágazás akciókra is. Ezek jellegzetesen két részből állnak: egy feltételből és egy 
végrehajtandó magból. Elsőként mindig a feltétel fut le, s ha az eredmény „igaz”, akkor a mag is 
végrehajtódik. Feltételes elágazásnál több feltétel is lehet, több maggal, de mindig csak egy mag 
futhat le. Ciklusban a feltétel és a mag végrehajtása addig ismétlődik, amíg egyszer a feltétel 
„hamis” nem lesz. Megjegyzendő, hogy az AS megengedi ciklusváltozók használatát is, mely a 
határozott ismétlésszámú ciklusokhoz nélkülözhetetlen. 
Mindez elég bonyolult architektúrát eredményez, így az UML 2.0 a token-technika segítségével 
kiváltotta ezeket. Van feltételes elágazás, s lehet ciklusokat is definiálni. Ez az átalakítás beval-
lottan az átláthatóság növelésére született. Mindemellett az új szabványban is megtalálható a 
LoopNode modellezési eszköz, mely egy komplett ciklus megvalósítására szolgál. 
Külön ki kell emelni az UML 1.5 AS leghatékonyabb akció-fajtáját, melyet tömbök, vektorok 
kezelésére találtak ki. Gyakran előfordul ugyanis, hogy egy tömb minden elemével vagy elem-
párjával el kell végezni egy műveletet (pl. minden elem megnövelése egyel, két vektor össze-
adása, rendezés, stb.). Ezt a hagyományos programozási nyelvek általában ciklussal oldják meg. 
Ez az AS szerint nem szerencsés, mivel többprocesszoros rendszerben akár párhuzamosan is 
futhatnának a műveletek. Ezért az ilyen jellegű akciók esetében, tehát amikor egy vagy két tömb 
minden elemével vagy elem-párjával el kell végezni egy műveletet, a végrehajtás párhuzamos: 
például a MAP akció esetén a megadott akció minden tömbelemre lefut, akár egyszerre, párhu-
zamosan. Természetesen nem minden tömb-művelet párhuzamosítható, így létezik minden mű-
velet esetében szekvenciális változat is. 
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Ezek a párhuzamos műveletek adják az AS igazi erejét, ugyanis a jellegzetesen adatfeldolgozási 
feladatok esetében a leírást nagyon tömörré teszik, az implementáció pedig nagyon jól optimali-
zálható marad. Ennek fényében érdekes, hogy az UML 2.0 egyszerűen kihagyta ezeket az esz-
közöket. Ennek oka valószínűleg az, hogy megváltozott az AS célja az UML-en, mint egységes 
rendszeren belül. Az UML 2.0-ban az új formalizmus mind az akciókat, mind pedig az aktivitá-
sokat kiváltja, valamint helyettesíti az eljárásokat is. Ez a szerep inkább folyamatábra-szerű le-
írást vár el, amibe a MAP-jellegű akciók kevésbé férnek bele. 
Az 54. ábra az UML 1.5 AS 4 különféle akciótípusát mutatja: 

• A) egyszerű akció két bemenettel és egy kimenettel. Ez lehet primitív akció éppúgy, 
mint eljárás-hívó vagy memória-hozzáférő akció.  

• Ilyenekből is állhat a B) részábrán látható összetett akció, vagy akció-csoport, amit az 
UML 2.0 az aktivitásokkal vált fel. Ez több rész-akciót is tartalmaz, melyek akár egy-
mással párhuzamosan is futhatnak. Az akció-csoport akkor ér véget, ha minden al-
akciója lefutott.  

• A C) részábra egy ciklust mutat. Ez tartalmaz egy ciklusváltozót és egy klózt (Lezárást), 
ahol a klóz egy feltételből és egy ciklusmagból áll. A feltétel minden ciklusban lefut, és 
összehasonlítja a ciklusváltozót a bemeneti paraméterrel. Ha az kisebb, akkor a ciklus-
mag is lefuthat. Itt most csak egy egyszerű akció szerepel, mely eggyel növeli a ciklus-
változót, de lehetne még itt több párhuzamos akció is.  

• Végül a D) részábra egy feltételes elágazás-párt mutat. A bemeneti paraméter értékét 
először eggyel hasonlítja össze egy akció, ha a bemeneti paraméter 1, akkor Feltétel Mag 
1 is lefuthat. Ha nem egyenlő, akkor a másik feltétel 2-vel hasonlítja össze a bemeneti ér-
téket. Ez csak az előző összehasonlítás után következhet be, mert elő van írva a futási 
sorrend. Ha a bemeneti paraméter kettő, akkor a Feltétel Mag 2 fut le. Ha egyik sem 
igaz, akkor egyik sem. Ezt helyettesítették később az állapottérképről már megismert fel-
tételes elágazással. 

Egyszerű 
Akció

5Akciócsoport

Ciklusváltozó

< +1

Ciklusakció

Feltételes
elágazás

= Feltétel-
Mag 1

Ciklus-
mag

= Feltétel-
Mag 2

1

2
Megelőző

Következő

A)

B)

C)

D)

 
54. ábra: Az UML 1.5 akciószemantikájának akciói 

8.1.3. Párhuzamosság 
Mindebből kitűnik, hogy a konkurencia, a párhuzamos futtatás kiaknázása az AS egyik legfon-
tosabb alapeleme. Bevezették a „túlspecifikálás” fogalmát, mely azt a többlet információt jelen-
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ti, mely a feladat megoldásához már nem szükséges, az optimalizáció lehetőségeit viszont szűkí-
ti. 
Például az alábbi két C programrész –általános esetben – ugyanazt eredményezi: 
{      { 
 i=1;      j=2; 
 j=2;      i=1; 
}      } 
Tehát az eredeti feladat, miszerint i legyen 1, j pedig 2, túl van specifikálva: a két művelet sor-
rendiségének előírása felesleges. Tehát az AS azt a leírási szintet veszi megfelelőnek, mellyel az 
alapfeladat éppen megoldható. Ezzel a döntések jelentős részét az implementáló szoftverre bíz-
za, ami viszont az egész módszert a specifikáló nyelvek irányába mozdítja el. Inkább egy speci-
fikációt vár tervezőtől, mintsem egy modellt.  
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55. ábra: Példa a sorrend előírására UML 1.5 (A) és az UML 2.0 (B) szerint 

Az 55. ábra négy példa akciót mutat. Ebből kettő primitív akció, mely összeadja, illetve össze-
szorozza bemeneti adatait, és az eredményt a kimenetre helyezi. A másik két akció egy-egy eljá-
rás-hívás, mely a bemeneti adatokat valahova kiírja, a művelet eredményét pedig a kimenetre 
teszi. A példában a két primitív akció egyszerre hajtódhat végre, mert nincs közöttük semmilyen 
sorrendiség megadva. A két Write akció csak ezután következhet, szintén egymással párhuza-
mosan. Tehát az Ackió3 és az Akció4 csak az Akció1 és az Akció2 után futhat, mivel szükségük 
van azok eredményére. Ettől még futhatna pl. Akció4 Akció2-vel párhuzamosan, hiszen nem 
igényli annak eredményét, de egy explicit vezérlésfolyam előírja, hogy Akció2-nek (is) meg kell 
előznie Akció4-et. 

8.1.4. Grafikus megadás, tömörség 
Jelenleg nincs olyan elérhető fejlesztő felület, mely képes lenne közvetlen AS modell beolvasá-
sára és kezelésére. Pedig ez a forma sem lóg ki az UML infrastruktúrájából: a rendszert 
metamodelek és OCL jólformáltsági kifejezések definiálják. Természetesen léteznek akció defi-
níciós nyelvek, melyekhez fordító program is tartozik. Maga az UML szabvány is felsorol ilye-
neket, de sajnos a grafikus változat még várat magára. 
Az AS nem túlságosan tömör leírási módszer. Elbonyolítja az egyszerű feladatokat, így például 
a szabványban szereplő példák is féloldalas ábrákkal fogalmazhatók csak meg. Például egy 5 
soros program: 
if (factor==2){ 

// Egy akció 
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} else { 
// Egy másik akció 

} 
Ezt AS-ben lerajzolva 16 téglalap, kb. 30 asszociációs nyíl, és 30-nál is több azonosító szöveg 
kell, az ábra pedig A5-ös méretű lesz. Ennek hátránya nem csak a méret, hanem az ebből eredő 
áttekinthetetlenség. Természetesen nem minden esetben ilyen rossz a helyzet. A technológia 
igen jól alkalmazható olyan vezérlési struktúrák esetében, melyek inkább adatfolyam-jellegűek 
(pl. jelfeldolgozás). A szabványban leírt FFT példa is ezt igazolja: ha a leírás nem bonyolódik 
bele az alacsony szintű műveletekbe, és a fő feladatra koncentrál, akkor az AS igen jól használ-
ható. Megjegyzés: az adatfolyam leírási mód a 2.0 verzió megjelenéséig hiányzott az UML-ből, 
pedig már korábban is szükség lett volna rá. 

8.2. Problémák 

8.2.1. Kritériumok és AS 
Az AS esetében is érvényesek és felhasználhatók az előző fejezeteken már tárgyalt biztonságos-
sági kritériumok. Habár ezek inkább állapottérkép-szemléletűek, az általuk hordozott mondani-
való érvényessége szélesebb körű. Mindenek előtt a kritériumrendszer alapját képező két krité-
riumot érdemes megvizsgálni: a teljesség és a determinizmus alapkritériumát, melyeket ebben a 
modellezési rendszerben ki lehet még egészíteni a harmadik alapvető szabállyal is: a specifiká-
ciónak konzisztensnek kell lennie. 

8.2.2. Veszélyes konstrukciók 
Mivel a konkurencia kiaknázása az AS egyik alapvető célja volt, így az egész rendszer a párhu-
zamos, többszálas végrehajtáson alapszik.  
Ennek sajnos hátrányai is vannak, legfőképp a biztonságosság tekintetében. Mint már korábban 
volt róla szó, a biztonságkritikus alkalmazási területeknél másodlagos fontosságú, hogy a prog-
ram mennyire hatékonyan és gyorsan fut le. Ezért inkább „túlspecifikálják” a rendszert, még a 
legapróbb kérdéseket is eldöntve. Emellett az sem ritka ezen a területen, hogy a valamiért veszé-
lyesnek ítélt konstrukciók használatát elkerülik. Azok a megoldások pedig, melyek bonyolultak, 
nehezen átláthatók, könnyen elronthatók, vagy egyszerűen csak ismert kockázataik vannak, 
gyakran minősülnek veszélyesnek. Ilyen például a többszörös öröklés, a párhuzamos végrehaj-
tás, az esemény-meghajtás, a megszakítások, a dinamikus memóriakezelés, vagy a pointer-
aritmetika. 
Más részről az imént felsorolt technikáknak számottevő előnyeik is vannak, így ezeket gyakran 
használják, és jelentős mértékben beépültek az UML infrastruktúrájába is. Jelen esetben a pár-
huzamosság okozza a legnagyobb gondot, így mindenek előtt ezt kell megvizsgálni a biztonsá-
gosság szempontjából. 

8.2.3. Konkurencia, párhuzamosság 
Az AS definíciója szerint minden párhuzamosan futhat, ami nem explicit módon sorrendi. Ez 
azért probléma, mert nem lehet tudni: direkt nincs megadva a sorrendiség, vagy egyszerűen csak 
kimaradt a definíció. Ez utóbbi esetben a rendszer valahogy implementálja a modellt, és lehet, 
hogy az –véletlenül- tökéletesen fog működni. Ellenben ha változnak a körülmények, pl. frissí-
tik a fordítóprogramot, akkor az egész elromolhat, ami balesethez vezethet. Ezen még az aktivi-
tási diagramból „örökölt” Join és Fork konstrukciók sem segítenek. Az 56. ábra egy olyan rend-
szert mutat, ahol az időzítésektől függően a végrehajtási sorrend igen sokféle lehet. Például a 
végrehajtás során az 1. és a 2. akció egyszerre futhat le, ezután jön a 3. és a 4. akció szintén egy-
szerre, majd végül az 5. akció. Ha nem párhuzamos gépen dolgozunk, akkor előbb az 1., utána a 
2. akció fut le, vagy fordítva. Ezután jön a 3. és a 4. szintén valamilyen sorrendben, végül az 5. 
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akció. Ezzel az a baj, hogy a végrehajtási sorrend lehet 1. 3. 2. 4., vagy 2. 4. 1. 3. is, tehát pl. az 
Akció 1 és az Akció 4 is futhat párhuzamosan egymással! Ezt pedig a tervező hajlamos elfelej-
teni, ami hibához vezet. 

Akció1

Akció2

Akció3

Akció4

Akció5

 
56. ábra: Párhuzamos akciósorozatok Fork elágazással 

A ilyen rejtett párhuzamosságok nem is okvetlenül derülnek ki, mert a futási sorrend döntését a 
kódgenerátor meghozza, így elképzelhető, hogy a program a fordítás után jól működik. Ezután a 
hibára már csak akkor derül fény, amikor valamilyen váratlan szituáció fellépte vagy a program 
futtatókörnyezetének megváltoztatása után a futási sorrend megfordul (amihez joga van), így 
hibás működést, esetleg katasztrófát okoz. 
Mindemellett megadhatók felesleges sorrendiségek is. Ez ugyan önállóan nem baj, de ha pl. A1 
akció felhasználja A2 eredményét és –esetleg közvetve- elő van írva, hogy A1-nek hamarabb 
kell lefutnia, mint A2-nek, akkor deadlock alakul ki. Sajnos a sorrendiség közvetett megadása 
miatt egy bonyolult modellben sem a hiányosság, sem pedig az inkonzisztens specifikáció nem 
feltűnő, gépi ellenőrzés nélkül nem derül ki. (Ez hasonlít az állapottérképek teljességi problémá-
ihoz.) 
Kölcsönös kizárási problémák, ütközések léphetnek fel a párhuzamos ágakban. Ilyenek a nem 
definiált sorrendű akciók, valamint a strukturálisan párhuzamosan működő összetett akciók, 
mint a Filter akció és a Map akció. Az AS szerint ilyen esetekben a műveletsor eredménye ki-
számíthatatlan, ami ellenétes a biztonságossági elvekkel. (Ez a probléma hasonlít a konkurens 
állapottérképeknél tapasztaltra.) 
A 57. ábra két példát mutat. A baloldalon látható két akció futási sorrendje nem eldönthető, mi-
vel a 2-es igényli az 1-es akció eredményét (adatfolyam), de elő van írva, hogy az 1-es csak a 2-
es után futhat le (vezérlésfolyam). A jobboldali részábra hibája már nem ennyire szembetűnő. Itt 
egy olyan akciócsoport látható, mely elvileg képes egy tömb két elemét felcserélni. A két Read 
művelet egyszerre fut. A paraméterként kapott tömbből kiolvassák a szintén paraméterként ka-
pott sorszámú elemet. Ezután a szintén párhuzamosan futó két Write a kiolvasott elemeket fordí-
tott pozícióban visszaírja a tömbbe. A műveletsor eredménye a tömb, felcserélt elemekkel. A baj 
az, hogy semmi sem garantálja, hogy nem fog lefutni pl. a négyessel jelölt akció a kettessel je-
lölt előtt, még a kiolvasás előtt felülírva az egyik értéket. A hiba tehát egy specifikációs hiá-
nyosság, amit egy bonyolult modellben már nagyon nehéz észrevenni. 
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57. ábra: Példák hibás vagy hiányos AS specifikációkra 

8.2.4. Párhuzamosság és nemdeterminisztikus választás  
Mint már volt róla szó, az UML 1.5-ben egy feltételes elágazásban tesztakciók futnak, és ha 
valamelyik igaz, akkor annak a fő akciója fog lefutni. A teszt-akciók –ha csak nem intézkedünk 
máshogy – párhuzamosan futnak le. Az AS nem beszél arról, ha ezeknek mellékhatásuk van és 
arról sem, hogy mi van, ha kölcsönösen kizárják egymást. Ráadásul egyszerre több tesztakció is 
szolgáltathat „igaz” eredményt, ilyenkor pedig a döntés nem determinisztikus. Mindez ellenétes 
a biztonságossági kritériumokkal. (Ez hasonlít az állapottérképek őrfeltételeinél ismertetett 
problémára.) 
Nem jobb a helyzet az UML 2.0 esetében sem. Itt a feltételes elágazások őrfeltételek szerint 
működnek, melyekre mindössze annyi van előírva, hogy nem lehet mellékhatásuk- így legalább 
a lefutásuk sorrendje közömbös. Ellenben fennáll ugyanaz a probléma, mint az állapottérképek 
esetében: ha egyszerre több is lehet közülük igaz, akkor nem determinisztikus a döntés. Ha pe-
dig mind hamis, akkor a token elakad. Ezt ugyan az UML 2.0 lényegében megengedi, de az 
eredmény mindenképpen kiszámíthatatlan, implementáció-függő. 

8.2.5. Üzenetváltás és állapottérkép-trigger 
Az UML 1.5 szerint az objektumok közötti üzenetváltás lehet szinkron és aszinkron. Az előbbi 
esetben a küldő megvárja a fogadó válaszát, az utóbbi esetben pedig csak elküldi a kérést, és fut 
tovább. Amennyiben szinkron esetben nincs visszatérési érték, akkor deadlock alakul ki. Ha 
aszinkron esetben lenne válasz, azt a rendszer eldobja, ami ellentétes Leveson kritériumaival. 
Ráadásul az AS deklaráltan nem definiálja az üzenetküldő rendszert, mondván, hogy az alkal-
mazás-függő. Ezt a hibát, tehát, hogy definiálatlanul hagytak nyelvi elemeket már az állapottér-
képek esetén is elkövették, sok problémát okozva ezzel a fejlesztői felület- és kódgenerátor-
gyártóknak. Mindenesetre kijelenthető, hogy az üzenetküldési rendszerre ugyanazok az elvek 
vonatkoznak, mint amikről a korábbi fejezetekben már volt szó.  
Deadlock alakulhat ki amiatt is, hogy a szinkron módon elvégzett állapottérkép-léptetés addig 
nem fejeződik be, míg az állapottérkép vissza nem jelez egy akció végrehajtásával. Mivel a hiba 
fellépése környezetfüggő, így készíteni kell egy ellenőrző programot, mely minden állapot ese-
tére, az érintett esemény bekövetkezte után vizsgálja, hogy lefut-e a válasz akció. Ha nem, akkor 
ez egy deadlock. 
Szerencsére az UML 2.0-ban a teljes rendszert átalakították, így a jövőben ez a hibaforrás várha-
tóan eltűnik. 
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8.2.6. Ciklusok 
A UML 2.0 szabványban bevezetett token-áramlásos megoldás lehetővé teszi ciklusok definiá-
lását. Ez azt jelenti, hogy a modellben van egy visszafelé vezető adat- vagy vezérlési él (egy 
visszacsatolás), így korábban már lefutott akciók ismét lefuthatnak. Például az 58. ábra egy 
olyan akciósort mutat, mely adott ideig ciklikusan futtatja a két akciót, majd egy idő után véget 
ér. 

Akció1 Akció2

[Van még]

[else]  
58. ábra: Ciklus egy akciófolyamban 

Ez az ábra természetesen jó, de a visszacsatolás lehetőséget ad hibás, vagy „furcsán” viselkedő 
modellek kialakítására is. Például a 59. ábra A) elrendezésében az indulás után az Akció1 létre-
hoz két tokent: az egyiket az Akció2 kapja, a másik pedig újraindítja az Akció1-et. Ekkor tehát 
Akció2 és Akció1 párhuzamosan fut, miközben az egyikből nyíl vezet a másikba, mintha szek-
venciális sorrend lenne a kettő között. Tehát az elrendezésben az Akció1 és Akció2 vagy sorban 
fut, vagy egymással párhuzamosan. Ráadásul a tokenek száma nő, tehát a rendszer instabil. Per-
sze vannak eszközök a korlátozásra: limitálható a tokenek száma, engedélyezett az újra-belépés 
új token esetén, stb. A gond az, hogy a struktúra egyre kevésbé kézben tartható és ellenőrizhető.  
Az ábra B) része ezzel szemben egy token-nyelőt mutat, ami pont annyiszor hajtja végre Ak-
ció1-et, ahány induló token van. Azután leáll, és folyamatos várakozó állapotba kerül.  
Valójában a fenti problémákat nem önállóan a ciklus vagy a párhuzamosság okozza, hanem a 
kettő együttesen. Egy nagy és bonyolult modellben az ilyen viselkedésű modellrészek megtalá-
lása még gépi segítséggel is nagyon nehéz. Ez erősen megnöveli a hiba valószínűségét.  

Akció1 Akció2

[Van még]

[else]

Akció1

A,

B,

 
59. ábra: Token-generátor és deadlock 

8.2.7. Futás indulása és lezárása 
Az UML 2.0 akciórendszere a folyamat indítás és lezárás terén is magán viseli a kettősség nyo-
mait. A szabály, miszerint egy akció elindulhat, ha minden bemeneti feltétele teljesült, érvényes 
maradt. Ugyanakkor megjelent az indítási pont is, ahol elvileg a folyamatnak indulnia kell.  
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Akció1

Akció2

Akció3

 
60. ábra: felemás indítási szituáció 

Például a 71. ábra által mutatott rendszerben az Akció1 és Akció2 egyszerre indulhat, függetle-
nül attól, hogy csak az egyik rendelkezik indítási állapottal. Természetesen ez azt is jelenti, hogy 
a két akció párhuzamos lehet – tehát indeterminisztikus működést eredményezhet. 
A futás lezárása sem egyértelmű, annak ellenére, hogy kétféle lezárási állapot is létezik: az 
egyik csak az adott szálat zárja le, a másik a teljes folyamatot. A 61. ábra olyan elrendezést mu-
tat, ahol a két párhuzamos szál közül az egyik egy feltételtől függően megállhat. Ekkor a beállí-
tásoktól függően két lehetőség van: 

1. A szál megállása megállítja a teljes folyamatot. Ez problematikus, mivel a leállítás pillana-
tában futhat az Akció1 vagy az Akció3 is, amit a leállítás félbeszakít. Még ha nem is en-
gedjük az akció futásának azonnal felfüggesztését (ami még rosszabb lenne), akkor is vé-
letlenszerű lesz az eredmény. A probléma tehát ugyanaz, mint az állapottérképeknél már 
tárgyalt egyoldalú közvetlen kiugrás esetében. 

2. A szál megállítása nem befolyásolja a másik szálat. Ekkor az elakad a Join-nál, amit sosem 
tud majd végrehajtani – hisz a másik összefuttatandó szál már leállt. Ez tehát deadlock-ot 
eredményez. 

Mindebből látható, hogy a leállítási művelet a többszálassággal kombinálva igen veszélyes 
konstrukciókat képes kialakítani. Ráadásul ezek a problémák a legtöbb esetben csak elérhetőségi 
analízis segítségével találhatók meg.  
Az UML 1.5 Akciószemantikája az eltérő filozófia miatt nem alkalmas ezen hibák elkövetésére.  

Akció3

Akció4

Akció1

Akció2
[Őr]

[!Őr]

 
61. ábra: Feltételes lezárás esete 

8.2.8. Egyebek 
Már volt arról szó, hogy az UML 1.5 AS megengedi „undefined” akciók létrehozását, illetve 
bizonyos egyéb UML szabályok megszegését debug vagy „később eldöntendő” okokból. Ez 
utóbbira példa az absztrakt osztályok példányosítása, vagy a minimálisan előírt objektumszám 
alulcsordulása. Ezek jellegzetesen futásidejű hibákat okoznak, melyek egy biztonságkritikus 
programban nem (vagy csak erős megkötésekkel) megengedhetők. 

8.3. Megoldások 

8.3.1. Teljes párhuzamossági specifikáció 
A legfőbb probléma, hogy a formalizmus nem jelöli egyértelműen, hogy mi futhat a másikkal 
párhuzamosan. Erre elvileg nem is lenne szükség, mivel kikalkulálható a modellből. A gond az, 
hogy nem lehet eldönteni: a tervező egyszerűen csak kifelejtette a sorrendiséget megadó részt, 
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vagy tényleg párhuzamosan kell-e (lehet-e) futtatni a programszálakat. A két eset eltérő műkö-
dést ír elő. Egy elfelejtett sorrendiség-megadás pedig indeterminizmust eredményezhet. 
A párhuzamosság két esetben okozhat problémát (Leveson megközelítése szerint): 

1. A tervező elfelejti megadni a sorrendet két szekvenciális akció között, így annak sor-
rendje véletlenszerűvé válik. 

2. Ha a külvilág számára a véletlenszerűség láthatóvá válik.  
Az utóbbi sajnos nem ellenőrizhető pusztán az akció szemantika modell alapján, ehhez szüksé-
ges a teljes rendszer analízise. Emellett pár jellegzetes hiba megtalálható statikusan is. Erről 
később még lesz szó. 
Az előbbi probléma (a nagyobbik) viszont egyszerűen megoldható. Új szabály: 
A független folyamatok esetében a párhuzamosságot a „parallel” asszociációval kötelezően 
jelölni kell. 
A „parallel” asszociáció egy egyszerű vonal a két akció között. Ezeket úgy kell elhelyezni a 
modellben, hogy ez alapján minden akcióról egyértelműen el lehessen dönteni, hogy minek kell 
megelőznie, és mivel párhuzamosítható. A modellező felelősége, hogy átgondolja a lehetséges 
párhuzamossági viszonyokat, és helyesen adja meg a szabályokat. Ezt ezután már lehet formáli-
san ellenőrizni, így a hibák, hiányosságok megtalálhatók. Erről később lesz szó. 
A 62. ábra az előzőekben ismertetett hiányos tömbelem-csere program javított változatát mutat-
ja. Itt a szaggatott vonalú nyíl a kötelező sorrendiséget mutatja, a sima szaggatott vonal pedig a 
lehetséges párhuzamos végrehajtást.  

p1.Read(p2) p1.Read(p2)

p1.Write(p2,p3) p1.Write(p2,p3)

Array Pos1 Pos2

1 2

3 4

 
62. ábra: Javított tömbelem-csere modell 

8.3.2. Kölcsönös kizárás- és hibakeresés  
A külvilág felé vezető interfész az állapottérképek esetében az akció volt. Az akció szemantika 
esetében ez az objektum. Az objektum tipikusan belső értékeket tárol, illetve szolgáltatásokat 
üzemeltet, melyekre esetleg kölcsönös kizárást kell megfogalmazni. Az akció-szemantika pár-
huzamossága ezt nem garantálja, igen egyszerűen el lehet rontani a specifikációt/modellt. Rá-
adásul itt nincs is szinkronizáló esemény, mint az állapottérképek esetében, így a párhuzamos 
szekvenciák bármely elem-párjai találkozhatnak egymással. A specifikáció akkor lehet jó, ha 
sosincs kölcsönös kizárási probléma közöttük, tehát nem érintenek még közvetve sem közös 
erőforrást. Ennek alapvető vizsgálatához az automatát szét kell bontani párhuzamos szálakra.  
A modellben feltételezünk egy indulási pontot (amikor még senki sincs végrehajtva) és egy 
végpontot (amikor már nincs több végrehajtható akció.). A főprogram szintjén ezek nem okvet-
lenül vannak explicit megadva, ugyanis a program egyszerre több ágon is indulhat, a folyamat 
végét záró kimeneti pont (pin) pedig a főprogramban nem okvetlenül szerepel.  
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Fontos megjegyezni, hogy az UML 1.5 esetében ilyen mindig létezik, mivel nem lehet ciklust 
létrehozni a sorrendiség megadásával, a ciklus modellelemre és a feltételes elágazás modell-
elemre pedig igaz, hogy van belépési és kilépési pontja.  
Sajnos az UML 2.0 vegyes rendszerében mindez már nem igaz: a visszakötések teljesen értel-
mezhetetlen rendszert is létre tudnak hozni, ahol a kezdőpont nem azonosítható egyértelműen, 
végpont pedig nincs (végtelen ciklus). 
A modell minden esetben felfogható egy gráfnak melyben az egyes gráfpontok modellezik az 
akciót, a köztük futó irányított élek pedig a sorrendi előírásokat. A modellben szereplő „megelő-
ző”, „követő”, illetve „kimeneti pont”, és „bemeneti pont” elemek ugyanis lényegében egy „ezt 
követi”, vagy „ez megelőzi” relációt definiálnak.  
Az UML 2.0 feltételes elágazásai megkerülhetők úgy, hogy minden lehetséges kombinációjukat 
önálló modellként fogjuk fel, akkor minden esetet kiértékelve ezt a modellelemet helyettesítet-
tük. Ezt mutatja a 63. ábra is: az A) konstrukciót a B) és a C) modellel helyettesítve minden ese-
tet megvizsgálhatunk. 

Akció1

Akció2

Akció1

Akció2

Akció3

Akció3

Akció3

A, B,

C,

 
63. ábra: Feltételes elágazás helyettesítése két modellel 

Ha a modell gráfja ciklust (tehát visszamutató élt tartalmaz), akkor elérhetőségi analízis nélkül 
nem lehet eldönteni minden esetben, hogy mi mivel futhat párhuzamosan (pl. lásd: 59. ábra). 
Ezért a továbbiakban a ciklusmentes gráfokról lesz szó. Megjegyzendő viszont, hogy ha a visz-
szacsatoló él azonosítható, akkor ennek ideiglenes eltávolításával a vizsgálat elvégezhető. 
A kialakult irányított ciklusmentes gráf (DAG) alapján már meg lehet határozni, hogy a modell 
mely akciói futhatnak egymással párhuzamosan, tehát mikor következhet be ütközés közöttük.  
Ez a probléma már ismert több területről is, például az operációs rendszerek, vagy a gazdaság-
modellezés, illetve más DAG (Discrete Acyclic Graph) területen. Sokféle megoldási algoritmus 
létezik, az alábbi például gráf-transzformációval egyszerűen implementálható.  
Felépítünk egy olyan modellt, melyben egy illesztéssel megtalálhatók a potenciálisan párhuza-
mos akciók. A 64. ábra az iménti tömbelem-cserélő akciót mutatja a gráfban. A gráf csomópont-
jai az akciók, a nyilak a sorrendiségi előírásokat jelentik. Az eredeti modell könnyedén transz-
formálható ilyen alakra, elég lecserélni az eredeti modellelemeket az újakra. Az egyetlen fontos 
különbség, hogy ebben a gráfban szerepel a „Start” és a „Kész” akció is, mint kiindulási és lezá-
rási akció. Emellett megjelenik az ábrában az a szabály, miszerint az összetett akció minden 
elemének le kell futnia az összetett akció befejezéséhez.  

Start

Read1

Read2

Write1

Write2

Kész

Tömb

Tömb

Tömb

Poz1

Poz2

Vez.Folyam

Vez.Folyam

Adat1

Adat2

Poz1

Poz2  
64. ábra: a tömbelem-csere gráfja 

A nyilak itt az „ezt követi” összefüggés jelentik. Az „ezt követi”, illetve a most ugyanezt jelentő 
„ennek az eredményét használja” összefüggés egy reláció a gráf két pontja között. Azt írja elő, 
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hogy az egyik akciónak meg kell előznie a másikat. Ez a reláció tranzitív, tehát, ha A akció 
megelőzi B akciót és B akció megelőzi C akciót, akkor A biztosan megelőzi C akciót is. Termé-
szetesen ilyen összefüggés közvetlenül nem szerepel a modellben, de közvetve igen.  
Azoknak az akcióknak a halmazát, melyek a relációk alapján biztosan csak az adott akció után 
következhetnek be (H(rákövetkezők)), tranzitív lezártnak hívják. Tehát az előző példában az A 
akció esetén H(rákövetkezők)={B,C}, amennyiben nincsenek további relációk és akciók.  
Fontos megjegyezni, hogy az „ezt követi” reláció még közvetve sem okvetlenül fogalmaz meg 
sorrendiséget bármely két akció között, tehát csak részleges rendezést hajt végre. Ha pedig két 
akció között nincs sorrendiség megadva, akkor azok egymással párhuzamosan is végrehajthatók.  
Mivel az előbb említett tranzitív lezárt minden olyan akciót tartalmaz, melyről tudni lehet, hogy 
az illető akció után következik, így ha két akció egyike sincs benne a másik tranzitív lezártjában, 
akkor közöttük nincs sorrendiség megadva: tehát párhuzamosíthatók.  
Tehát a további vizsgálatokhoz elő kell állítani az egyes akciók tranzitív lezártját, azaz minden 
akcióra vonatkoztatva azoknak az akcióknak a halmazát, melyek benne vannak a 
H(rákövetkezők) tranzitív lezárt halmazban. Ez azt jelenti, hogy a gráf minden akciójához hozzá 
kell rendelni az utána következő akciókat, ami a legegyszerűbben asszociációk, tehát élek segít-
ségével tehető meg. A következő algoritmus ezeket az éleket hozza létre egy rekurzív technika 
segítségével: amennyiben bármely három akció esetén B követi A-t, C pedig követi B-t, akkor C 
A-t is követi. Ez megfogalmazható egy gráftranszformációs szabályként is, ahogy azt a 65. ábra 
mutatja. Ezt a szabályt addig ismételve, amíg lehet, létrejönnek az „ezt követi” élek minden 
olyan akció között, melyek közül az egyik benne van a másik H(rákövetkezők) halmazában. 

B

C

A 

Bal oldal Jobb oldal 
B

C

A

 
65. ábra: H(rákövetkező) tranzitív lezártat generáló gráftranszformációs szabály 

Egy példa gráfon végigcsinálva az átalakítást, a gráf a 66. ábra szerinti módon alakul: az A gráf-
ból a B gráf jön létre. 
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66. ábra: függőségi rendszer kialakítás a példa gráfon 

A folyamat végén segéd-asszociációk mutatnak minden gráfpont esetében az „ezt követi” relá-
ció tranzitív lezártjának elemeire. Ha ezek után meg akarjuk határozni, hogy két akció párhuza-
mosítható-e, akkor elég két a két akció közötti bármely irányú segéd-asszociációra illeszteni. Ha 
ilyen nincs, akkor az akciók futhatnak párhuzamosan.  
A transzformált gráfban a 67. ábra által mutatott gráfmintákat illesztve megtalálhatók az alapve-
tő specifikációs hiányosságok, hibák: az A minta olyan akció-párt mutat, melyek között nincs 
definiálva semmilyen viszony, a B minta pedig az inkonzisztens módon megadott viszonyokra 
illeszthető. 
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67. ábra: párhuzamosság megadásának hiányát tesztelő minta 

A „parallel” asszociáció vizsgálata ehhez hasonló. Ez is egy reláció, mely az „ezt követi” reláci-
ókon át tranzitív. A tranzitív lezárt viszont nem tartalmazhat olyan gráfpontokat (akciókat), me-
lyek mindkét párhuzamos gráfpont „ezt követi” relációjának tranzitív lezártjában szerepelnek 
(tehát amelyekre már vonatkozik sorrendi előírás.) Tehát X és Y „párhuzamos” asszociációval 
jelölt akció esetében az ebből következő halmaz: 
H(párhuzamos)=X+Y+X(rákövetkező)∨Y(rákövetkező)–(X(rákövetkező)∧Y(rákövetkező)) 
Ez a halmaz kiszámolható, s megadja, hogy egy adott akcióval mely akciók futhatnak párhuza-
mosan. A teljes és hibamentes megadáshoz az akciónak a halmaz minden elemével „párhuza-
mos” asszociációban kell lennie (léteznie kell közöttük „párhuzamos” élnek), más akciókkal 
viszont nem lehet ilyen kapcsolata. Ha ez teljesül, akkor a tervező minden párhuzamossági vi-
szonyt megadott, tehát valószínűleg végig is gondolta ezeket az eseteket. 

8.3.3. Visszacsatolások, ciklusok 
A visszacsatoló, ciklust létrehozó élek összekeverhetik a végrehajtási sorrendet, így olyan szitu-
ációkat idézhetnek elő, mint amilyet a 59. ábra mutat. Egy párhuzamos, visszahurkolt rendszer-
ben a konkurencia viszonyok ismerete tehát rendkívül lényeges, mivel itt az „ez után követke-
zik”, „ennek az adatát használja” reláció nem okvetlenül jelenti azt, hogy a két akció nem futhat 
egymással párhuzamosan. Még az is előfordulhat, hogy egy akció saját magával parallel, ami 
egy járulékos tervezői döntés meghozását is igényli: az illető akció engedélyezze az újra-
belépést, vagy inkább limitálja a bemeneti tokenjeinek számát. (Érdemes észrevenni, hogy ez 
gyakorlatilag egy esete annak a biztonságossági kritériumnak, mely szerint a visszacsatolások-
nak stabilaknak kell lenniük.)  
A visszahurkolás lényegében azt jelenti, hogy az utolsó akció után megint egy korábbi végrehaj-
tása következik, tehát olyan, mintha a hurok mag még egyszer része lenne a gráfnak. Ezt mutatja 
a 68. ábra is: ez egy ciklus, ami helyettesíthető a ciklusmag többszörözésével. N lépéses ciklus 
esetén ez N-szeres ismétlést jelent, végtelen ciklus esetén végtelen számút. 

1 12 2 1

A B
1 2  

68. ábra: A visszahurkolás hatása 
Ez a kifejtés a gyakorlatban is kivitelezhető, de elsőként meg kell találni hozzá a visszahurkoló 
ágat. Ennek alapfeltétele, hogy ismerjük az indulási pozíciót, különben az eredmény nem egyér-
telmű. Ha ez megvan, akkor: 

1. Az indulási gráfpontot megjelöljük 
2. Minden megjelölt pontból induló minden él mentén lépünk egyet a gráfban. 
3. Ha ez az él már korábban (nem ebben a lépésben) megjelölt pontba visz, akkor ez egy 

visszacsatoló él. Ezt feljegyezzük. 
4. Az újonnan elért gráfpontokat is megjelöljük. Ezek lesznek a következő lépés induló 

elemei. 
5. A 2. ponttól indulva folytatjuk a műveletet, amíg van továbblépési lehetőség.  
6. Ha nincs minden elem megjelölve, akkor az hiba: az adott gráfpont nem elérhető. 
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Ha ezután eltávolítjuk az összes visszahurkoló élt, akkor ciklusmentes irányított gráfot kapunk. 
Ez látható a 69. ábra B) részén, ami az A) gráf ciklusmentesített változatát mutatja.  
Természetesen a visszahurkoló éleket is helyettesíteni kell. Ez elvégezhető úgy, hogy a vissza-
hurkoló él végpontjától indulva a gráf teljes további részét (az irányításnak megfelelően) még 
egyszer a gráfhoz másoljuk. Ez minden visszahurkoló él helyett megtehető. Természetesen vég-
telen ciklusok esetén ezt végtelenszer ismételni kellene, de a párhuzamossági tulajdonságok 
vizsgálatához egy példány is elegendő. Jól látható a 69. ábra C) részén, hogy például a 2-es ak-
ció a 3-as és 5-ös akciókon kívül párhuzamosodhat a 4-essel, sőt, saját magával is (Ehhez csak 
annyi kell, hogy a 2-es akció igen lassan fusson, közben a 3-as és az 5-ös is befejeződjön.) 
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69. ábra: ciklus kifejtése 

Természetesen az így kapott gráfban előfordulhatnak inkonzisztens sorrendmegadások is. Ha 
például az előbbi gráfban a tervező pontosan jelölte volna, hogy milyen konkurenciákra készült 
fel, akkor ellentmondásba kerülne a sorrendiséget definiáló nyilakkal. A példában tehát konku-
rensnek kellett volna jelölnie a 2-3, 2-5, 4-3 és 4-5 mellett a 2-4 és a 3-5 állapot-párokat is (mint 
ahogy az ábra D) része mutatja), miközben a nyilak szerint a 2 után a 4, a 3 után pedig az 5 kö-
vetkezik. Ilyen gráfban tehát az inkonzisztens megadás nem okvetlenül hiba, de egy figyelmez-
tető üzenetet azért érdemes generálni. 

8.3.4. Állapottérkép-trigger 
Az UML 1.5 akciószemantikájának egyik rendkívül fontos szolgáltatása az állapottérképek indí-
tása, triggerelése. Ugyanakkor meglehetősen szokatlan megoldás, hogy egy szinkron állapottér-
kép-léptetési akcióra a választ az állapottérkép akciói szolgáltatják. Emiatt ugyanis két önállóan 
is igen bonyolult, összetett rendszer kölcsönhatásait is vizsgálni kell egy elég nagy valószínű-
séggel bekövetkező deadlock elkerülésére. Logikusabb lett volna előírni, hogy az állapottérké-
pek csak aszinkron válaszolhatnak, de csak szinkron módon léptethetők: ez pedig eredmény 
nélkül tér vissza azután, hogy az állapottérkép-léptetés teljes egészében befejeződött.  
Mindemellett lehet statikusan vizsgálni, hogy egy állapottérkép egy adott esemény hatására 
minden állapotából indulva előbb-utóbb végrehajtja-e a válaszoló akciót. Elegendő a Redukált 
Alakban egy olyan szituációra illeszteni, ahol egy állapotból egy átmenet indul és az átmenethez 
nincs a válasz-akció hozzárendelve. (Ez a megoldás figyelembe veszi az Entry/Exit/Belső akci-
ókat is, valamint a konkurenciát is.) 
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8.4. Az eredmények összefoglalva 
Az akció-szemantika az UML igen fontos része, mivel ez tölti ki az UML állapottérképei, inter-
akciós diagramjai és USE-CASE diagramjai közötti űrt. Többször átalakították, különböző vál-
tozatai gyakran igen rövid időn belül követték az előzőt. Mivel az UML 1.5 és az UML 2.0 vál-
tozatok is ilyenek voltak, indokoltnak éreztem, hogy mindkét változatot megvizsgáljam. 
Ez a fejezet tehát tartalmazza: 

- a biztonságossági szempontból aggályos akció-szemantikai konstrukciókat 
- ezek egy lehetséges megoldását  
- egy ellenőrzési módszert, mely képes a legsúlyosabb problémák megtalálására 
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9. Függelék 

9.1. Biztonságossági kritériumok formalizálva  

9.1.1. Biztonságos indulás 
A rendszernek biztonságos állapotból kell indulnia 
A kritérium az UML kiterjesztését igényli. Erre a sztereotípiák adnak lehetőséget. A tervező így 
meg tudja jelölni a szerinte biztonságos, nem biztonságos vagy kerülendő állapotokat. 
A rendszer abszolút indulási állapotainak «safe» stereotípiával jelöltnek 
kell lennie. 

A lapos modellen az ellenőrzés mintaillesztéssel vagy OCL kifejezéssel is elvégezhető. Elsőként 
meg kell vizsgálni, hogy létezik-e pontosan egy kiindulási állapot: 
self->oclIsKindOf(StartState) -> size =1 

Ha létezik, vizsgálni kell, hogy akkor annak létezik-e „Safe” sztereotípiája: 
self.outgoing->forAll(t:Transition, s: State | t.target=s implies 
s.stereotype ->select(s: Stereotype | s = “Safe”) -> size > 0) 

Tehát minden Start állapotból induló átmenet minden célállapotához tartoznia kell egy „Safe” 
sztereotípiának. Ez grafikusan úgy fogalmazható meg, hogy a hiba akkor fordul elő, ha a 
gráfban van egy Start állapot, abból egy átmenet egy egyszerű állapotba vezet, melyhez nem 
kapcsolódik „Safe” sztereotípia (70. ábra). 

STi

«Safe»
 

70. ábra: "A rendszernek biztonságos állapotból kell indulnia" 

9.1.2. Specifikáció teljesség 
Minden érkező eseményre mindenkoron specifikálva kell lennie valamilyen belső válasznak.  
Mint már volt róla szó, ezt úgy értelmezzük, hogy:  
Minden állapotban minden eseményre kell átmenetet definiálni, 
beleértve az őrfeltételeket és a különleges szituációkat is. 
A lapos modellen a bonyolító tényezők túlnyomó részét már eltűntettük, így a kritérium elég 
egyszerűen megfogalmazható az állapotokra vonatkoztatva: 
self.myevent -> forAll(e:SuperEvent | s.outgoing -> select(t:Transition | 
t.trigger = e) -> size > 0) 

Tehát minden egyes állapotban, minden, az adott állapothoz tartozó szuper-esemény esetében 
léteznie kell legalább egy olyan, az adott állapotból induló átmenetnek, mely erre az eseményre 
indul. Ez a kritérium nem foglalkozik az egyértelműségi kérdésekkel.  
Mintaillesztéssel is megoldható a feladat (71. ábra). A hiba akkor fordul elő, ha van egy állapot, 
melyhez tartozik egy esemény (szuper-esemény), de nincs olyan átmenet, mely az adott állapot-
ból indul és az adott esemény (szuper-esemény) indítja. 

Ej

Ej

STi

 
71. ábra: "Minden állapotban mindenkoron, minden eseményre kell lennie átmenetnek" 
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9.1.3. Determinizmus 
A rendszernek determinisztikusnak kell lennie. 
Ez több kritérium, melynek bizonyos részeit már az előző átalakítások során vizsgálni kellett. 
Emellett a két legfontosabb kritérium megmarad: 

- Minden egyszerű állapotra minden lehetséges érkező eseményre bármilyen őrfeltétel-
állapot mellett legfeljebb egy átmenet lehet tüzelésre kész úgy, hogy nincs egyértelmű 
prioritási viszony az ominózus átmenetek között. 

- Konkurens állapotgép-részek esetében a parallel ágakon nem létezhet két olyan állapot, 
amelyek esetében egy beérkező eseménykor mindkét ágon akció hajtódik végre.  

A kritérium első része a lapos modellen egyszerűen megfogalmazható (kiindulási osztály: 
”State”): 
self.myevent -> forAll(e: SuperEvent | s.outgoing -> select(t1,t2:Transition 
| t1.trigger = e AND t2.trigger = e AND t1.father = t2.father) -> size = 0 ) 

Tehát minden állapotot, s azon belül minden hozzá kapcsolt eseményt vizsgálni kell. A vizsgálat 
során ki kell gyűjteni minden olyan átmenetet, mely az adott állapotból indul az adott esemény 
hatására, és a hierarchia–szintjük („father” hivatkozás) is azonos. Az így összegyűjtött átmenet-
párok számának nullának kell lennie. Ez a hiba grafikusan úgy ábrázolható (72. ábra), hogy van 
egy állapot, amiből két átmenet indul. Mindkettő az állapothoz rendelt valamelyik eseményre 
(szuper-eseményre) indul. Emellett mindkettőnek ugyanaz az őse, tehát az eredeti prioritás-
szintje. Ez a szabály igaz a hierarchiában feljebb lévő indeterminizmusokra is. 

Ek

Ek

STi

STj
(Komplex)

Ek

 
72. ábra: Determinizmus első fele 

A kritérium második fele nem ellenőrizhető statikusan, de a statikusan kigyűjthetők azok az 
állapot-párok, melyek hibát okozhatnak. Ezeket az alábbi OCL kifejezés képes kigyűjteni az 
alap-állapotgépre vonatkozóan: 
self -> select(State s1,s2 | s1 -> forAll(State c1,c2 | s1.contaniner = c1 
AND s2.contaniner = c2 AND (NOT c1 = c2) AND c1.father = c2. fater AND 
c1.fater.IsConcurrent = ”true” implies forAll(Transition tr1, tr2 | tr1= 
s1.outgoing AND tr2= s2.outgoing implies select(tr1.effect) -> size > 0 AND 
select(tr2.effect) -> size > 0 AND NOT tr1.effect = tr2.effect AND 
tr1.trigger = tr2.trigger) 

Tehát a rendszer minden állapot-párját vizsgálni kell. Olyan esetet keresünk, amikor mindkét 
állapotnak van egy-egy olyan őse, melyek ugyan egymással nem egyenlők, de a közvetlen ősük 
ugyanaz a konkurens állapot. Az ilyen állapot-párok esetében kell vizsgálni, hogy indul-e mind-
két állapotból olyan átmenet, melyhez két különböző akció tartozik, és a két átmenet ugyanarra 
az eseményre (nem szuper-eseményre!) reagál. Ez grafikusan is megfogalmazható: 73. ábra. 
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73. ábra: Determinizmus második fele 

Érdemes megjegyezni, hogy itt tulajdonképpen arról van, hogy minden egymással konkurens 
állapot-párt vizsgálunk. Ennek egyik feltétele, hogy legyen közös konkurens ősük, de ők maguk 
különböző régiókban legyenek. Az is fontos szempont, hogy a két akció egyazon eseményre 
reagáljon, mégpedig az őrfeltételektől függetlenül – ezért itt nem szuper-eseményekről van szó. 
Ha a két indítandó esemény azonos, akkor a sorrendjük mindegy (ehhez a paramétereknek is 
azonosaknak kell lenniük). Ez úgy is előállhat, hogy a konkurens működés lezárásaként a kilépő 
átmenet indítja az akciót, s ilyenkor úgy látszik, hogy az akció ön-konkurens, pedig valójában ez 
nem igaz. Azt is érdemes megjegyezni, hogy az átalakítás során az akciót csatoltuk az esemény-
hez és az állapothoz. Ez a fenti ábrában és az OCL kifejezésben nem látszik, de a metamodellen 
pontosan megfogalmazott keresési feltételbe az egyértelműség miatt beírható. 
Ha a fent létrehozott állapot-pár-halmaz számossága 0, akkor ilyen nincs, tehát ez a hiba nem 
léphet fel. Ha mégis van ilyen állapot-pár, akkor a további vizsgálatokhoz már fel kell építeni az 
elérhetőségi gráfot, majd ezen vizsgálni, hogy az „EF(s1 & s2)” LTL kifejezés igaz-e. Ez a kife-
jezés azt mondja, hogy a működés során előállhat olyan állapot-konfiguráció, melynek az s1 és 
az s2 is része. Ha igen, akkor ebben az állapotban előfordulhat, hogy egy érkező esemény hatá-
sára két akciót kell egyszerre végrehajtani, és a sorrendjük nem definiált. 

9.1.4. Időbeli határolás 
Minden állapotra definiálva kell lennie egy Timeout átmenetnek. 
Ez a legegyszerűbb megfogalmazása annak, hogy időben is specifikálni kell a rendszert. 
Minden Basic State esetében (az örökölt átmenetekkel együtt véve) definiálva 
kell lennie egy „Timeout” átmenetnek. 

A kritérium a lapos modellen jól megfogalmazható az állapotokból indulva: 
self.outgoing -> select(t:Transition | t.name = “TimeOut”) -> size > 0) 

Tehát minden állapotból indulnia kell legalább egy olyan átmenetnek, melynek neve 
„TimeOut”. Vagy: 
self.outgoing -> select(t:Transition | t.trigger. oclIsKindOf( 
“TimeEvent”)) -> size > 0 

Minden állapotból indulnia kell legalább egy olyan átmenetnek, melynek indító eseményének 
típusa „TimeEvent”. 
Grafikusan a hiba úgy azonosítható, ahogy azt a 74. ábra mutatja. 

STi
TimeOut

 
74. ábra: "Minden átmenethez kell egy időhatárnak lennie" 

Tehát van egy állapot, melyből nem indul TimeOut nevű vagy eseményű átmenet. (Az ábra nem 
egyértelmű, mert a különböző UML CASE eszközök máshogy modellezik a TimeOut átmene-
tet.)  

9.1.5. Kritikus állapotok 
Nem lehet útvonal a nem kívánatos (veszélyes) állapotokba 
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Ez úgy vizsgálható, hogy a tervező beírja a modelljébe vagy specifikációjába a kerülendő álla-
potot, valamint azt is, hogy az miként érhető el – legalábbis elméletben. Ez után az ellenőrző 
program kiderítheti, hogy az állapot elérhető-e, vagy sem. Mindez természetesen UML kiegészí-
tést kíván, amit a sztereotípiák segítségével lelet a legegyszerűbben megtenni. 
Definiálni lehet «Critical» sztereotípiával jelölt egyszerű állapotokat, me-
lyeket a rendszer sosem érhet el. Lásd: 75. ábra.  

A kritérium nem ellenőrizhető statikusan, ez ezért ki kell gyűjteni minden „Critical” sztereotípi-
ával ellátott állapotot és meg kell rájuk fogalmazni a lekérdező LTL kifejezést. A kiválogatás a 
lapos modellen elvégezhető OCL kifejezéssel: 
select (s:State | s.stereotype = “Critical”) 

vagy grafikusan megfogalmazva (75. ábra): 

STi
«Critical» 

 
75. ábra: Kerülendő állapot jelölése 

A generálandó LTL kifejezés: „!EF(STi)”, tehát a működés során nem áll elő olyan helyzet, 
miszerint az STi állapot része a rendszer működési konfigurációjának. Ha ez nem igaz, akkor az 
ellenőrző program meg tudja mondani, hogy milyen esetekben éri el a rendszer az STi állapotot.  

9.1.6. Állapot elérhetőség 
Minden specifikált állapotnak elérhetőnek kell lennie (kivéve a kritikusokat) 
Ez a kritérium két szinten fogalmazható meg. Statikus vizsgálat során ellenőrizhető, hogy vezet-
e átmenet minden állapotba, de ez még nem jelenti azt, hogy az adott állapot ténylegesen elérhe-
tő. A mindig hamis őrfeltétel, vagy egyszerűen csak a rendszer belső működése ezt akadályoz-
hatja. 
Minden egyszerű állapotba kell átmenetnek vezetnie, valamint lé-
teznie kell olyan szituációnak, melyben a rendszer használhatja 
is azt. Kivétel: «Critical» sztereotípiával jelölt egyszerű ál-
lapotok 
Az, hogy vezetnie kell átmenetnek az adott állapotba egyszerűen leírható (az állapotból kiindul-
va): 
self.incoming -> size > 0 

Tehát minden állapot esetében a belé vezető átmenetek számának legalább egynek kell lennie. 
Ez a hiba grafikusan is leírható, ahogy azt a 76. ábra mutatja. 

STi Tr1

 
76. ábra: Közvetlen elérhetetlenség 

Ez azt fejezi ki, hogy van egy állapot, melybe nem vezet átmenet. 
Az állapot lehet ezért is elérhetetlen, mert csak mindig hamis őrfeltételű átmenet vezet bele. 
Mivel a mindig hamis őrfeltétel létjogosultsága már eleve megkérdőjelezhető, így érdemes eze-
ket önálló hibaként vagy figyelmezetésként felfogni.  
Az igazi gond az átmenet-eltakarás jelensége, mely szintén képes elérhetetlen állapotokat gene-
rálni. Ez is önálló specifikációs hiba, így külön részben lesz róla szó. 
A valós elérhetőség csak elérhetőség-analízissel bizonyítható. A legtöbb ilyen ellenőrző prog-
ram automatikusan képes jelezni, ha specifikált érvényes állapot nem érhető el, ezért külön LTL 
kifejezést nem kell generálni. 
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9.1.7. Használhatatlan átmenetek keresése 
A specifikációban nem lehet olyan átmenet, melynek tüzelésére 
sosem kerülhet sor. 
Az átmenet akkor nem használható, ha: 

1. az őrfeltétele mindig hamis, de ez egyszerűen kideríthető: ha tartozik hozzá esemény, de 
szuper esemény nem, akkor az őrfeltétele hamis (77. ábra). 

 

STi E [FALSE]

Ek Eek

 
77. ábra: Mindig hamis őrfeltétel 

2. az átmenet prioritása kicsi, így a többiek kiéhezetik. Például (78. ábra):  
STi

STj

STk

E

E
E

 
78. ábra: Prioritási túlerő 
ahol az E eseményre reagáló vastagított átmenet sosem „juthat szóhoz”, mivel prioritása 
kisebb, mint az STj és STk állapotoktól induló társaié, így mindig azok fognak működni. 
Ez egy specifikációs hiba, melynek kimutatása megoldható. 

3. Az átmenet a modell belső összefüggései miatt sosem aktiválódik. Ezt statikusan nem 
lehet ellenőrizni, az elérhetőségi analízis programok viszont képesek kimutatni a hibát. 

A takarási („kiéheztetési”) hiba akkor áll fenn, ha egy alacsony prioritású, tehát eredetileg nem 
levélállapotból induló átmenet eseményére, sőt szuper-eseményére minden gyermekállapotban 
indul másik átmenet is (lásd a 79. ábra. Tehát végig kell keresni az összes levél-állapotot, s min-
denhol megvizsgálni, hogy ugyanehhez a szuper-eseményhez (mely, mint volt róla szó állapo-
tonként egyedi) kötődik-e másik átmenet. Ha mindenhol kötődik, akkor az specifikációs hiba. 
Az ellenőrzés a gyakorlatban úgy a legegyszerűbb, hogy a vizsgáló végigmegy minden állapo-
ton és bejelöli azokat az átmeneteket, melyek használhatók. A végén a használhatatlanok meg-
maradnak. Ennek az eljárásnak hátránya, hogy működés közben módosítja a modellt, amit vi-
szont OCL kifejezéssel nem lehet megoldani. Az alábbi ábra két példát mutat. Az STi állapot 
esetében az E esemény SuperEvent0 változatában a helyi STi és az STs átmenetei egyaránt aktí-
vak – bár az előbbinek nagyobb a prioritása. Ez tehát egy takarási szituáció. Ha ez STs minden 
leszármazottja esetében fennállna, akkor az STs-ből induló átmenet sosem működhetne. A pél-
dában nem az a helyzet, mert STj esetében a helyi átmenet őrfeltétele eredetileg olyan volt, hogy 
nem mindig igaz, amikor az STs átmenete igen. Így tehát elvileg ez utóbbi is működhet. 
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79. ábra: Takarási szituáció 

9.1.8. Nem generált kimenetek 
Olyan valós kimeneti állapot, melyet a program sosem generál, specifikációs hibára utal. 
Ez egy tágabb értelmezésű kritérium, mely legegyszerűbb esetben úgy értelmezhető, hogy  
Nem lehet olyan akció, amit a rendszer sosem kezdeményezhet. 
Ilyen hiba akkor fordulhat elő, ha a rendszerben: 

1. Elérhetetlen állapot van.  
2. Végállapot Exit akciót akar végrehajtani.  
3. Átmenet sosem hajtható végre. 

Az első és a harmadik önállóan is specifikációs hiba, s már korábban volt róluk szó. A 2. pont 
ezeknél bonyolultabb filozófiai kérdést feszeget: a programnak lehet-e végállapota. A legtöbb 
programnak ugyan van végállapota, de beágyazott alkalmazásokban, melyekről most elsődlege-
sen most szó van, ez már nem ennyire egyértelmű. Az ilyen programok a gyakorlatban általában 
egy nagy ciklusban futnak, melyben az inicializálás kivételével a teljes funkcionalitás benne 
van. Leveson filozófiája szerint ennek így is kell működnie, mert ha egyszer a program futása 
leáll, akkor a továbbiakban már nem képes reagálni a környezet eseményeire, s így a szükséges 
intézkedések is elmaradnak. Ennek ellenére létezik „biztonságos leállítás”, mely általában nem 
javítható hibák esetében fordul elő. Ekkor viszont a leállás előtt a program a vezérelt folyamatot 
biztonságos állapotba viszi.  
A végállapot problémáját az elérhetőségi analízist végző programok általában úgy oldják meg, 
hogy megkülönböztetik a legális és az illegális végállapotot. Ez a modell szintjén úgy jelenik 
meg, hogy az „Exit” állapottal jelölt állapot legális, az összes többi állapot pedig már csak ille-
gális végállapot lehet. Ebben a modellben viszont vizsgálni kell, hogy a végállapot biztonságos-
e. 
A lapos modellen az előbbiek OCL kifejezésekkel így fogalmazhatók meg (kiindulás: 
„Transition”): 
self.target -> forAll(S:State | s.oclIsKindOf(EndState) implies self.effect -
> size = 0) 

Tehát a végállapot jelbe vivő átmeneten nem lehet akció. Megjegyzendő, hogy az UML ereden-
dően nem engedélyez ezen az élen semmilyen őrfeltételt, akciót vagy eseményt, mivel a filozó-
fia szerint ez az átmenet csak jelzi, hogy a forrásállapota egy végállapot. Ennek ellenére a 
transzformációk során a végállapot Exit akciója átkerülhet erre az élre. Megjegyzendő továbbá, 
hogy a mivel a végállapot jelbe vezető átmeneten nem lehet őrfeltétel és esemény, így az előtte 
lévő állapot (tehát a valódi végállapot) ideiglenes állapot, így a végállapot jelbe vivő átmeneten 
kívül nem lehetnek további átmenetek máshová. Így az Exit akció hiba. Az alábbi feltétel az 
állapotokra vonatkozik: 
self.subvertex -> size = 0 and self.outgoing->select(t: transition | 
t.target=#FinalState)->size > 0 implies self.stereotype = “Safe” 
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Tehát a program végállapotának „Safe” sztereotípiával jelöltnek kell lennie. Mindez grafikusan 
is megfogalmazható. Az előbbi két hibát azonosító mintát 80. ábra mutatja. 

STj /Aj STj

«Safe»
 

80. ábra: biztonságos állapotokkal összefüggő hibák 

9.1.9. Failure módok 
A kockázatot növelő átmeneteknek soft- és hard failure módúnak kell lennie. Kockázatot 
csökkentő módoknál mind a soft-, mind pedig a hard failure módot kerülni kell. 
Ez a két kritérium lényegében azt mondja, hogy veszélyes állapotból biztonságosba akkor is el 
kell tudnia jutni, ha valami elromlik. Ezzel szemben a biztonságos állapotból már a legkisebb 
hiba esetén sem lehet veszélyes állapotba vinni a rendszer. A fellépő hiba modellezhető egy őr-
feltétel beragadásával vagy egy esemény elmaradásával. Így a kritérium úgy fogalmazható meg, 
hogy: 
1. Nem létezhet olyan esemény vagy őrfeltétel, amely minden 
«UnSafe» állapotból «Safe» állapotba vivő út esetében szükséges. 
2. Léteznie kell olyan eseménynek vagy őrfeltételnek, amely min-
den «Safe» állapotból «UnSafe» állapotba vivő út bejárásához 
szükséges. 
Megjegyzendő, hogy a második kritérium úgy is írható lenne, hogy a biztonságos állapotból 
nem biztonságosba vivő útvonalak megtételéhez minden esemény és őrfeltétel szükséges. Ez 
ugyan biztonságosabb megoldás lenne, de a gyakorlatban tarthatatlan. 
A kritériumok ellenőrzése nem egyszerű feladat, mivel minden biztonságos-nem biztonságos 
állapot-pár közötti összes útvonalat meg kell vizsgálni.  
Ennek egy lehetséges változata az elárasztásos vizsgálat. Ennek lépései: 

1. Vesszünk egy nem biztonságos állapotot. 
2. Veszünk egy eseményt. 
3. A nem biztonságos állapotból indulva elárasztjuk a gráfot, a választott eseményre induló 

átmenetek kihagyásával: 
a. A választott állapotból és/vagy az összes eddig megjelölt állapotból induló összes 

átmenet célállapotát megjelöljük, kivéve a tiltott eseményre induló átmenetekét. 
b. Ha van biztonságos állapot a megjelöltek között, akkor a vizsgálat ezen lépése 

kész. 
c. Megismételjük az előző műveleteket. 

4. Vesszük a következő eseményt és megismételjük az előzőeket. 
5. Vesszük a következő nem biztonságos állapotot és megismételjük az előzőeket. 

Az esemény tiltása szigorúbb feltétel, mint egy átmenet tiltása. Sajnos az őrfeltételek vizsgálata 
a lapos modell esetében már nem lehet teljes, mert az őrfeltétel-kifejezéseket lokálisan értékel-
tük ki, így a belső globális összefüggéseik elvesztek. Ez csökkenti a működés hatásfokát, de 
észre kell venni: ez a hatásfok csak úgy lehetne 100%, ha elérhetőségi analízist végeznénk nem 
csak a szoftver modelljére, hanem annak környezetére is. 
A kritérium-pár másik tagja is vizsgálható ugyanígy, de: 

 a biztonságos állapotokból indulunk a nem biztonságosak felé. 
 az a jó, ha nem sikerül elérni a nem biztonságos állapotot. 

Ez végeredményben megtalálja azt az eseményt, mely az összes biztonságos állapotból nem 
biztonságosba vivő utat képes blokkolni. 
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A vizsgálat implementálható célprogrammal vagy gráf-transzformációk sorozatával. Mivel az 
elárasztáshoz a modell módosítása szükséges, így OCL kifejezések nem alkalmazhatók. 

9.1.10. Többszörös útvonalak 
Többszörös útvonalnak kell vezetnie a veszélyes állapotból a veszélytelenbe, többszörös input 
és trigger kell a biztonságos állapotból veszélyesbe menő úton. 
Ez a kritérium az előző két kritérium egyszerűsített változata: 
Minden «UnSafe» állapotból legalább két olyan útnak kell vezet-
nie bármely «Safe» állapotba, melyeknek nincs közös szakasza. 
Minden «Safe» állapotból bármely «UnSafe» állapotba vivő úton 
legalább két független esemény vagy őrfeltétel szükséges. 
A vizsgálat a failure-módoknál ismertetett megoldás szerint végezhető el (9.1.9 fejezet). 

9.1.11. Ismétlődő viselkedések 
Minden ismétlődő viselkedés legalább egy huroknak része kell legyen. A kívánt szekvenciát 
átmenetekkel kell implementálni. Állapotok nem akadályozhatják később szükséges kimenetek 
előállítását.  
Itt olyan állapotokról van szó, melyekből semmilyen úton nem generálható egy adott kimenet, 
melyet ciklikusan kell végrehajtani. Tehát kritérium lényegi mondanivalója az, hogy a folyama-
tos ciklikus működésű program nem kerülhet ki a ciklusból. Erről az elvről korábban már volt 
szó. Az ellenőrzéshez szükséges, hogy az ismétlendő folyamatok «Repeat» sztereotípiával 
legyenek megjelölve. A kritérium sajnos nem ellenőrizhető statikusan, mert ugyan körkereséssel 
az egészen durva hibák megtalálhatók lennének, de lényegében ugyanennyi munkával az elérhe-
tőségi analízist végző program sokkal pontosabb eredményt adhat. A legtöbb ilyen program 
ugyanis képes vizsgálni, hogy egy adott pont hányszor hajtódik végre, így elegendő a 
«Repeat» sztereotípiával jelölt akciókat vagy állapotokat úgy konvertálni az ellenőrzőprog-
ram nyelvére, hogy az végtelenszer végrehajtandóként legyen megadva. 

9.1.12. Határok, vész-akciók 
Vész-akciókat kell definiálni arra az esetre, ha a környezet adatfogadási limitét elérnénk. 
A kritérium általánosítható úgy, hogy a nem várt problémák esetére is fel kell készülni, tehát 
foglalkozni kell a kivételkezelés problémakörével. A kritérium speciális kijelentéséről a későb-
biekben még lesz szó. Az általános változatban: 
Minden egyszerű állapothoz tartoznia kell (akár örökléssel) egy 
„Exception”-re indított átmenetnek, mely akkor hajtódik végre, 
ha a hierarchia-szintjén vagy afölött egy akció nem hajtható 
végre.  
A kritérium a lapos modell esetében viszonylag egyszerűen vizsgálható. Az alábbi OCL előírja, 
hogy minden állapotból indulnia kell legalább egy olyan átmenetnek, melynek neve „Exception” 
(Kiindulás: „State”). 
self.outgoing -> select(Transition t | t.name = “Exception” ) -> size > 0) 

Ez grafikusan is megfogalmazható (81. ábra). A hiba akkor lép fel, ha van egy állapot, de nem 
indul belőle „Exception” nevű átmenet. 

STj
Exception

 
81. ábra: Kivételkezelés 
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9.1.13. Változóinicializálás 
Minden belső változót inicializálni kell 
Az állapottérkép szempontjából a kritérium csak annyit mond, hogy meg kell adni a rendszer 
abszolút indulási pozícióját, melynek egyértelműnek kell lennie. A létezést a biztonságos indu-
lást előíró kritérium már vizsgálja, az egyértelműséget pedig az UML is előírja, s megvalósított 
CASE eszközök ellenőrzik is. 
Az osztályok tagváltozóinak indulási értékét viszont nem követeli meg az UML, így ezt az el-
lenőrzést utólag kell elvégezni. A vizsgálat annyiban tér el az előbbiekben felsoroltaktól, hogy 
itt nem az állapottérképet, hanem az osztálydiagramot kell vizsgálni. Ez nem igényel járulékos 
átalakításokat. A kritérium magán az UML metamodellen is megfogalmazható OCL-ben a 
Class-ra vonatkozólag: 
self.typedFeature -> ForAll(a : Attribute | a.initialValue -> size < 0) 

Tehát az osztály minden olyan tulajdonságára vonatkozóan, mely attributum az inicializálásnak 
léteznie kell. 
A hiány grafikusan is megfogalmazható. Ekkor a létező Class és Attribute csomópontok eseté-
ben a hiányzó initialValue mező a hiba a 82. ábran látható. 

Class AttributetypedFeature
initialValue

 
82. ábra: Változóinicializálási hiba 

 

9.2. Formális Definíciók 

9.2.1. Teljesség 
Minden esemény és állapot esetében van olyan átmenet, mely az állapotból az adott esemény 
hatására indul és az őrfeltétele igaz. 

TRUE  )GUARD(Tr
 E)TRIGGER(TrSt )SOURCE(Tr
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9.2.2. Determinizmus I. 
Minden esemény és állapot esetén, az állapotból az adott eseményre induló átmenetek őrfeltét-
elei közül mindig legfeljebb csak egy igaz. 
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9.2.3. Determinizmus II. 
Minden két konkurens átmenet, Entry, Exit, illetve belső esemény esetében csak egynél van 
akció definiálva. 
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9.3. Transzformációs alaptételek 

9.3.1. A Local Church-Rosser tétel és a Church-Rosser tulajdonság. 
Egy helyettesítéses transzformációs rendszer akkor Church-Rosser tulajdonságú, ha az indulási 
rendszerben minden lehetséges helyettesítési lépéssor eljut ugyanabba a célrendszerbe. Tehát ha 
X és Y egy rendszer két lehetséges illesztése, akkor létezik olyan Z rendszer, hogy a transzfor-
máció X-ből és Y-ból is eljut Z állapotba. Ez akkor, és csak akkor áll fenn, ha a transzformáció 
egyesülő (confluent). Amennyiben a transzformáció véges, akkor ehhez elegendő, ha a transz-
formáció minden lépése egyesülő. Az általam alkalmazott transzformációk mind végesek. A 
nyelvi transzformációk esetében (is) alkalmazott párhuzamossági- és konkurencia szabályok 
szerint a transzformáció egyesülő, ha a szabály minden két lehetséges illesztésének közös része 
egyetlen mutációban sem tűnik el, illetve negatív illesztés esetén nem keletkezik. 
Tehát ha a transzformáció minden allépésében megőrzi a konkurens illesztések közös részét, 
akkor az egyértelmű eredményre vezet. 
Minderről részletesebben az [50]-ben lehet olvasni. 

9.3.3. Egyéb tételek 
Tétel: Amennyiben a transzformációs lépés egyetlen objektum (gráfpont) törlését végzi, akkor 
az biztosan egyértelmű.  
Bizonyítás: Egy transzformációs szabály „amíg lehet” alkalmazása akkor vezet egyértelmű 
eredményre, ha nincs benne egymást kölcsönösen kizáró illesztési lehetőség. A Local Church-
Rosser tétel szerint ilyen akkor nincs, ha tetszőleges két különböző illesztési lehetőség közös 
részgráfjának illesztési feltételéből semmit sem vesz el a transzformáció végrehajtása. Ez vonat-
kozik a negatív feltételekre is, tehát ha az illesztéshez szükséges egy objektum hiánya, akkor a 
szabály nem hozhat ilyet létre. Egyetlen objektum törlésénél a lehetséges különböző illesztések 
közös része üres halmaz, amiből biztosan nem vesz el semmit a transzformáció. 
 
Tétel: az összes lehetséges őrfeltétel-eset (KOMB(∑G)) helyett elegendő vizsgálni az adott ál-
lapotból kiinduló minden lehetséges útvonal őrfeltételeinek halmazát (KOMB(∑GEST)). 
Bizonyítás: KOMB(∑GEST) minden esete KOMB(∑G) eseteinek egy részhalmazát tartalmazza, 
tehát lefedi ennek a részhalmaznak minden elemét. Amennyiben tehát KOMB(∑GEST) minden 
esetére igaz a feltétel, akkor KOMB(∑G) minden esetére is igaz. 

9.4. Transzformációs lépések egyértelműsége és tulajdonság-
megtartó képessége 

9.4.1. Completion átmenet és állapot 
A transzformáció az állapotokból induló, esemény nélküli átmeneteket transzformálja esemény-
indított átmenetekre. 
Ábra: miből mire 
Tétel: A transzformáció egyértelmű.  
Bizonyítás: Az illesztés során egy olyan [ST, Tr, !E] hármasra 
illesztünk, ahol a Tr-hez nem tartozik esemény, ST pedig egysze-

St Tr

E
Trigger

Source
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rű vagy komplex állapot. A transzformáció akkor egyértelmű, ha a művelet során ST, Tr és E 
nem törlődik vagy módosul, illetve nem keletkezik esemény Tr-hez. A transzformáció két lé-
pésben zajlik: 

1. Első lépésben létrehozzuk az iménti feltételnek megfelelő [ST, Tr, E] hármashoz tartozó 
új átmenetet az E eseménnyel, Tr őrfeltételeivel és akcióival együtt. Az illesztett [ST, Tr, 
E] elemek eközben változatlanok maradnak, az új átmenetekhez pedig mindig tartozik 
esemény, így ez nem lehet [ST, Tr, E] hármas része. A transzformációs lépés tehát egy-
értelmű.  

2. A második lépésben törlünk minden olyan Tr átmenetet a hozzá tartozó akciókkal és őr-
feltételekkel együtt, melyhez nem tartozik esemény. Az első lépésben létrejött átmenetek 
ebbe nem tartoznak bele, mivel azokhoz mindig tartozik esemény. Mivel az illesztés 
egyetlen meghatározott tulajdonságú átmenetre történik, és ilyen a transzformáció során 
nem keletkezik, így a lépés egyértelmű.  

 
Tétel: A transzformáció megőrzi a teljességi és determinizmus tulajdonságokat, illetve ezek 
hiányát. 
Bizonyítás: A completion átmenet egy olyan Tr átmenet, melynek trigger eseményhalmaza üres 
halmaz. A szemantika szerint, amikor az automata egy ilyen átmenethez ér, akkor ha az engedé-
lyezett (az őrfeltétele igaz), akkor nem vesz új eseményt, hanem mindig a completion átmenetet 
használja.  

3. Ezt úgy módosítjuk, hogy a completion eseményhez érve van esemény elővétel, de ha az 
átmenet engedélyezett, akkor minden lehetséges esemény hatására a completion ágon fut 
tovább az automata. Ez azt jelenti, hogy ebben a definícióban a completion átmenet egy 
olyan Tr átmenet, melynek trigger eseményhalmaza minden lehetséges eseményt tartal-
maz.  

4. A teljesség és a determinizmus szempontjából ezek egyenrangúak, ugyanis az a. értel-
mezés szerint az átmenet akkor teljes és egyértelmű, ha pontosan egy completion átme-
net engedélyezett, és ugyanez igaz a b. definícióra is. 

5. A minden eseményre induló átmenet működési és szemantikai szempontból egyértelmű-
en szétbontható egyetlen eseményre induló átmenetek olyan halmazára, melyben minden 
átmenet őrfeltétele és akciói megegyeznek az eredeti átmenetével, a halmazban minden 
átmenethez tartozik esemény és nincs két egyforma eseményre induló átmenet. A transz-
formáció pedig pont ezt teszi, tehát megőrzi a teljességi és determinizmus tulajdonságait. 

9.4.2. Konkurens állapotok előkészítése 
A transzformáció felépíti az állapothierarchia tranzitív lezártját.  
Ez azt jelenti, hogy olyan [S1, S2, S3] állapot-hármasokra illeszt, ahol S1 őse 
S2, S2 őse pedig S3, ÉS nincs „őse” segéd-asszociáció S1 és S3 között. Mivel 
az „őse” tulajdonság tranzitív, így ebből következően S3 is őse S1-nek. Az 
„őse” kapcsolatot a segéd-asszociáció jelképezi. 
Tétel: A művelet egyértelmű.  
Bizonyítás: Bármely két állapot között legfeljebb egy „őse” segéd-
asszociáció lehet (mivel induláskor egy sincs, utána meg csak akkor hozunk 
ilyet létre, ha a két állapot között még nincs).  Így a lehetséges illesztések közös része csak álla-
potokat tartalmaz, amit viszont a transzformáció nem töröl. Ezért a művelet egyértelmű. 
Tétel: A transzformáció nem befolyásolja a teljesség és determinizmus tulajdonságait. 
Bizonyítás:  

1. Nem változtatja meg az átmeneteket, őrfeltételeket és eseményeket. 

S3

S2

S1

Cont.

Cont.

Cont.
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2. Az „őse” reláció tranzitív lezártjának létrehozása nem befolyásolja a hierarchiát, ami 
közvetve hatással lehetne a kérdéses tulajdonságokra. 

9.4.3. Hierarchia 
A transzformáció minden komplex állapotból induló átmenetet egyszerű állapotból induló átme-
netté transzformál. 
Tétel: A művelet egyértelmű.  
Bizonyítás: A transzformáció négy lépésben történik. Mind 
a négy lépés egyértelmű:  

1. Átmenetek kiterjesztése a levélállapotokra. Ez a 
művelet érintetlenül hagyja a szabály bal oldalán 
megadott gráfmintát: [S1, S2, Tr], ahol S1 levélálla-
pot, S2 őse S1-nek és S2 Tr kiindulópontja. Tehát a lépés egyértelmű. 

2. Tr leválasztása a komplex állapotról. Tr csak egy komplex állapotból indulhat ki (a többi 
indulási pont normál állapot), tehát az illesztés csak egy módon hajtható végre, így ez a 
lépés is egyértelmű. 

3. Egyszerű átmenetek létrehozása a több-bemenetű állapotokból. Ilyenkor olyan [S1, S2, 
Tr] hármasra illesztünk, ahol S1 és S2 nem azonos, de mindketten Tr indulási állapotai. 
Ebből hozható létre az új átmenet. Az illesztés nem determinisztikus, de mivel az [S1, S2, 
Tr] változatlan marad, így egyértelmű. 

4. Az eredeti átmenet törlése. Ez az illesztés egy átmenetre csak egyféleképpen végezhető 
el, így a lépés egyértelmű eredményre vezet. 

Tétel: A művelet tulajdonságmegtartó a determinizmusra és a teljességre nézve akkor, ha a 
mélységből átvett átmenetek mélységi pozíciója azonosítható marad. (Erre segédasszociációk 
szolgálnak.)  
Bizonyítás: Az UML szemantika definíciója szerint minden S állapot minden olyan Tr átmene-
tet használhat, melynek 

1. kiindulási pontja vagy S, vagy 
2. S bármelyik őse, vagy 
3. bármely olyan S1-ből S2-be vivő átmenet, ahol S1 konkurens S-sel, és S2 sem S1-el, sem 

pedig S-sel nem konkurens. Ez specifikáció hiba, melyet szabályillesztéssel meg lehet 
találni, és ki lehet jelezni. 

A 1. pontban és a 2. pontban leírt átmenetek között prioritás van, ez lehetőséget teremt a kiéhez-
tetéses hibára. Az ilyen hibát csak elérhetőségi vizsgálattal lehet 1 valószínűséggel megtalálni.  

1. Amennyiben a kiindulási modell teljes volt, akkor minden eseményre volt saját, vagy 
örökölt átmenet. Ezek a transzformáció után is megvannak, csak az örökölt átmenet is a 
saját átmenetek halmazába kerül át.  

2. Ha a specifikáció nem volt teljes, akkor a transzformáció után sem lesz az, mivel az 
olyan [S1, S2] állapot-párok halmaza, ahol S1-ből S2-be közvetlen átmenet vezet, minden 
esetre változatlan marad – tehát nem keletkezett új átmenet és nem változott meg létező 
átmenet eseménye vagy őrfeltétele. 

3. Amennyiben a kiindulási modell egyértelmű, illetve determinisztikus volt, akkor nem lé-
tezett olyan [Tr1, Tr2] átmenet-pár, melyek azonos hierarchia-szintről indulnak egyazon 
esemény hatására, és valamely őrfeltétel-állapot esetén mindkettő engedélyezett. A 
transzformáció létrehoz ilyeneket, ezért módosítani kell az ellenőrzési feltételt: a továb-
biakban az adott S állapotra vonatkozóan az automata akkor determinisztikus, ha nincs 
olyan S-ből induló [Tr1, Tr2] átmenet-pár, mely egyazon eseményre indul, egyazon hie-
rarchia-szinthez van csatolva és létezik olyan őrfeltétel-állapot, hogy a kettő egyszerre 
engedélyezett: 

S2 TrSource

S1
Cont.
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Tétel: A sztereotípiák konverziója egyértelmű, és nem befolyásolja a determinizmus és teljesség 
tulajdonságokat. 
Bizonyítás: A sztereotípiák transzformálása gyakorlatilag a „őse” reláció tranzitív lezártja alap-
ján történik. Az illesztéskor [St1, St2, STTY] objektumokra illesztünk, ahol St1 St2 őse, STTY 
sztereotípia St1-hez tartozik, és még nincs kapcsolat STTY és St2 között. Az illesztés közös ré-
sze az [St1, STTY] páros, melyeket a transzformáció nem töröl. Ezért a művelet egyértelmű. 
A determinizmus és a teljesség definíciójában nem szerepelnek sztereotípiák, és mivel az álla-
pottérképben a sztereotípiák használata ortogonális, így biztosan nem befolyásolják még köz-
vetve sem. 

9.4.4. Bemenő átmenetek és Start állapotok 
A transzformáció a komplex vagy konkurens állapotba érkező átmeneteket egyszerű állapotba 
érkező átmenetté transzformálja. 
Tétel: A transzformáció egyértelmű.  
Bizonyítás:  
 A transzformáció négy lépésből áll, ezek mindegyike egyértelmű. 

1. Elsőként olyan [Tr, S, Start] hármasokra illesztünk, ahol S 
komplex állapot Tr célállapota, Start pedig S egy startálla-
pota. Ebből a mintából a transzformáció nem töröl le sem-
mit, csak kiegészíti Tr-t még egy célállapottal, Start-tal. 
Mivel az illesztési minta közös része változatlan marad 
(csak új végződéseket definiálunk), így a transzformációs lépés egyértelmű. 

2. Másodikként kivesszük minden átmenet célállapotai közül a komplex átmeneteket, mivel 
ezeket már helyettesítettük. Ez a művelet egyetlen elem törlése, tehát egyértelmű. 

3. Harmadikként áthidaljuk a Start állapotokat. Minden Start állapot rendelkezik átmenetek 
egy IN és egy OUT halmazával. Az IN halmaz azokat az átmeneteket tartalmazza, me-
lyek célállapota a Start állapot, az OUT pedig azokat tartalmazza, melyek onnan indul-
nak ki. Ez utóbbi halmaz ebben a transzformációs állapotban még kötelezően egy átme-
netet tartalmaz (bár lehet több célállomása az a. pont művelete miatt). Az áthidalás az IN 
átmenetek végződésének az OUT átmenet végződéseit adja meg a Start állapot helyett, 
az OUT átmenet akcióját hozzáfűzi az IN átmenet akció-listájához, valamint ellenőrzi, 
hogy nincs-e esemény rendelve az OUT átmenethez (nem lehet ilyen – megjegyzés: ezek 
az ágak nem transzformálódtak, mint completion átmenetek, mivel nem valós állapotból 
indulnak). Ez a művelet egy komplex illesztés, mely több al-szabályban írható csak le:  

a. Elsőként a végződéseket transzformáljuk. Ez az illesztés [Tr1, Start, Tr2] közös 
résszel bír, melyet nem törlünk ki, így a lépés egyértelmű. 

b. Másodikként ellenőrizzük, hogy a konkurens ágak közül legfeljebb csak egy tar-
talmaz akciót, és egy sem őrfeltételt. Ez két illesztés, ami hibaüzenetet ad. Mivel 
módosítást ezek nem végeznek, biztosan egyértelműek és nem is befolyásolják a 
tulajdonság-megőrzést. 

c. Harmadikként áthelyezzük az akciókat, és őrfeltételeket. Ekkor is [Tr1, Start, Tr2] 
közös részre illesztünk, ami nem változik, így ez a lépés is egyértelmű.  
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d. Negyedikként ellenőrizzük az OUT átmenet eseményét, ami nem változtat sem-
mit. 

e. Végül töröljük a feleslegessé vált Start állapotokat a kivezető átmeneteikkel 
együtt, tehát ez egy egyetlen elemet törlő művelet, mely egyértelmű. 

Tétel: A transzformáció megőrzi a teljességet és a determinizmust.  
Bizonyítás: A teljességet és a determinizmust a transzformáció két részről érinti: 

1. Akciók konkurens ágakon. Ezt a gráfmintát külön művelet ellenőrzi. 
2. A párhuzamos állapotba belépő átmenet őrfeltétele és trigger-eseménye. Mivel új, ál-

lapotot elhagyó átmenet nem keletkezik és régi sem törlődik, így csak a már létező 
átmenet módosulása okozhat változást a modell tulajdonságaiban. Ennek az átmenet-
nek az eseménye és az őrfeltétele azonban nem változik meg, s nem is lehet eleve 
kétértelmű – mivel ezt ellenőrizzük. Ezért a teljesség és a determinizmus definíciója 
alapján a transzformálandó és a transzformált minta egyenértékű. 

9.4.5. Akciók 
A transzformáció előkészíti a belső események átalakítását: minden akciót az őt kiváltó ese-
ményhez és állapothoz köt. 
Tétel: A művelet egyértelmű.  
Bizonyítás: Az átmenetek pontosan egy trigger-eseményhez kötődnek (mivel minden más esetet 
erre transzformáltunk a korábbi lépések során), így az átmenethez tartozó akciók (ha léteznek) 
és az átmenet trigger-eseménye között mindig létre lehet hozni egy asszociációt. A művelet nem 
tartalmaz negatív feltételt, emellett csak létrehoz, nem töröl, így biztosan egyértelmű. 
Tétel: A művelet megőrzi a determinizmus és a teljesség tulajdonságát.  
Bizonyítás: A transzformáció semmilyen olyan modell-elemet nem ad hozzá, nem töröl és nem 
változtat meg, mely ezt a két tulajdonságot befolyásolná (Állapot, Átmenet, Trigger esemény, 
Őrfeltétel, Akció). 

9.4.6. Entry és Exit akciók 
A transzformáció az Entry és Exit akciókat átmenetekhez rendelt akciókká alapítja. 
Tétel: A műveletsor egyértelmű.  
Bizonyítás: Az első lépés szerint [Tr, St1, St2, St3, St4, 
Exit] hatosokra illesztünk, ahol St1 állapot Tr átmenet 
forrásállapota, St2 az átmenet célállapota, St3 St1 őse 
és St4 gyermeke, St4 St1 és St2 közös őse, Exit pedig 
St1 exit-akciója. St1 és St3 lehetnek azonosak.  

1. A transzformáció egy új csatolást hoz létre 
Exit és Tr között, Exit és a Tr-hez csatolt E 
esemény között, és Exit és St1-hez. Ezek új 
asszociációk, tehát garantáltan nem töröljük le 
az eredeti ötös egyik tagját sem (így tehát a 
közös részt sem), s nem is rontjuk el a közöttük fennálló viszonyt. Tehát ez a lépés bizto-
san egyértelmű. 

2. A második lépésben az előzőhez hasonlóan a [Tr, St1, St2, St3, St4, Entry] hatosokra il-
lesztünk, ahol az Entry a célállapot. Ez a lépés szintén csak létrehoz, s mivel nincs az il-
lesztésnél negatív feltétel, így biztosan egyértelmű lesz az eredmény. 

3. A harmadik lépésben minden [Exit, St1], illetve [Entry, St2] párra illesztünk, ahol St1 és 
St2 állapotok, Exit és Entry pedig olyan akciók, melyek St1-hez, illetve St2-höz vannak 
csatolva az eredeti metamodel szerint. Ezt a csatolást törli a transzformáció. Mivel egy 
akció-állapot pár között csak egy csatolás lehet, így a művelet biztosan egyértelmű. 
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Tétel: A műveletsor megtartja a teljesség- és determinizmus tulajdonságokat, illetve ezek hiá-
nyát. 
Bizonyítás:  

1. A teljesség definíciója csak az állapotokról és az átmenetekről szól, ezeket a modellele-
meket, illetve a köztük lévő viszonyt pedig nem változtatja meg a transzformáció egyet-
len lépése sem.  

2. A determinizmus szempontjából az alábbi modellelemek lényegesek: 
a. Állapotok, 
b. Átmenetek  
c. Akciók.  

Az állapotokat és átmeneteket, valamint ezek kapcsolatát a műveletek egyike sem változtatja 
meg. Az akciókat viszont módosítja.  
Amennyiben az eredeti modell nem volt determinisztikus, akkor ez az Entry és Exit akciók 
segítségével csak úgy állhat elő, hogy két konkurens automatában egyazon eseményre két 
Exit, Entry vagy normál esemény fut. Ekkor ugyanis a végrehajtási sorrend nincs specifikál-
va.  Ez azt jelenti, hogy St1 és St2 egyszerű állapotoknál az állapot adott esemény hatására 
való elhagyásakor akciók egy [A11,A12,…A1N], illetve [A21,A22,…A2M] sorozata fut le. 
Amennyiben mindkét halmaz tartalmaz akciókat, és a két halmaz nem egyezik meg egymás-
sal, akkor a működés nem determinisztikus. A transzformáció nem töröl, és nem hoz létre új 
akciót, így csak a már létezők működésének módosítása okozhat tulajdonságváltozást. 
Az UML szemantika alapján egy átmenet használatánál a lefutó akciók sorozata [Exit0, 
Exit1,… ,Exitn, A1, A2,Am,Entryi,….Entry1,Entry0], ahol Exit0 a forrásállapot Exit akciója, 
Exit1 a forrásállapot ősének az akciója, Exitn a forrásállapot olyan ősének Exit akciója, mely 
a célállapot és a forrásállapot közös ősének gyermeke, A1..Am az átmenet saját akciója, 
Entryi a célállapot olyan ősének Entry akciója, mely a célállapot és a forrásállapot közös 
ősének gyermeke, Entry1 a célállapot ősének Entry akciója, Entry0 pedig a célállapot Entry 
akciója. Az A1..Am halmaz már adott, az átmenethez van csatolva. Az első műveletsor az 
Exit0,..Exitn halmazt csatolja az átmenethez, a második lépés pedig az Entryi..Entry0 halmazt 
(ekkor többszöröződnek az Entry, illetve az Exit akciók). A harmadik lépés (kettőzések 
megszűntetése) után megkapjuk ismét az összesített akcióhalmazt. Az akciók sorrendje ter-
mészetesen megváltozik az illesztés nemdeterminisztikus volta miatt, de ez csak a determi-
nizmus ellenőrzését nehezíti meg, a tulajdonságot nem változtatja meg. 

9.4.7. Belső akciók 
A transzformáció a belső eseményeket önhurokká, a belső akciókat pedig az önhurkon lévő ak-
cióvá alakítja. 
Tétel: A transzformáció egyértelmű. 
Bizonyítás:  

1. Az első lépésben az illesztés belső akcióra történik, ami 
az UML metamodellben egy normál akció, ami megfe-
lelő asszociációval van az állapothoz csatolva. Tehát 
egy [St, E, A] hármasra illesztünk, ahol A St belső ak-
ciója, mely E-re indul. Emellé létrehozunk egy önhur-
kot, A akcióval, és E eseménnyel. Ez a lépés csak hoz-
záad a modellhez, nem vesz el, és mivel a hozzáadott részek nem vesznek részt az illesz-
tésben, így a lépés egyértelmű. 

2. A második lépésben megszűntetjük az akció „belső akció” kötődését az állapothoz. Ez a 
transzformáció csak egyetlen elemet töröl, amiből ugyanazon St és A esetén nem lehet 
kettő, így a lépés mindig egyértelmű. 
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Tétel: A transzformáció megtartja a determinizmus és a teljesség tulajdonságát, illetve annak 
hiányát.  
Bizonyítás: Az UML szemantika szerint, a belső állapot végrehajtásakor a művelet végcélja 
megegyezik a kiindulási állapottal, és közben végrehajtódik az akció. Az önhurok esetében szin-
tén megegyezik a végállapot a kezdőállapottal, végrehajtódik az önhurok akciója, plusz az álla-
pothoz rendelt Entry és az Exit akciók is lefutnak.  
A transzformáció nem hoz létre, és nem töröl akciót, tehát pontosan a belső akció kerül az önhu-
rokra. Emellett az előző transzformációs lépések miatt biztos, hogy az Entry és Exit akciók hal-
maza minden állapotra nézve üres halmaz. Ebben az esetben viszont a belső akció és az önhurok 
definíciója megegyezik, tehát a két konstrukció minden szempontból ekvivalens.  

9.4.8. Pont átmenet 
A transzformáció a pont (junction) átmenetet normál átmenetekkel helyettesíti. 
Tétel: A transzformáció egyértelmű. 
Bizonyítás:  

1. Az első lépésben olyan [St1, Tr1, J, Tr2, St2, E1, G1, G2] 
mintákra illesztünk, ahol St1 Tr1 forrásállapota, J egy 
pont-átmenet, ami Tr1 célállapota, és Tr2 forrásállapota. 
St2 állapot Tr2 célállapota. E1 Tr1 indító eseménye, G1 Tr1 
őrfeltétele, G2 pedig Tr2 őrfeltétele. A transzformáció ezt 
érintetlenül hagyja, és létrehoz egy St1-ből St2-be menő 
átmenetet E1 eseménnyel, és (G1 ÉS G2) őrfeltétellel. A 
transzformáció nem töröl a szabály baloldalából, az újon-
nan létrejött elemek pedig nem tartalmaznak J elemet, te-
hát nem illeszthetők – emiatt a lépés egyértelmű. 

2. A második lépésben töröljük a pont-átmenet bemenő és 
kimenő átmeneteit. Ezt két lépésben kell végezni. Ilyen-
kor az illesztés egy [St, J, Tr] trióra történik, amiből Tr-t 
töröljük. Mivel a különböző illesztések közös része nem 
változik, így a lépés egyértelmű.  

3. A harmadik lépésben töröljük az összes J átmenetet. Mivel J nincs kapcsolatban a kör-
nyezetével, így az illesztés csak J-t érinti, tehát a lépés biztosan egyértelmű. 

Tétel: A transzformáció megtartja a teljesség és determinizmus tulajdonságát és ennek hiányát.  
Bizonyítás: A pont átmenet és környezete nem konkurens (Sti1…Stij) állapotokból szintén nem 
konkurens (Sto1..Stoi) állapotok egyikébe visz, tehát mindig legfeljebb egy bemeneti és egy ki-
meneti átmeneten fut át az automata. Ezért az akciók sem mehetnek konkurensek, így az akciók 
szempontjából a rendszer biztosan determinisztikus. 

1. Az UML szemantika alapján pont átmenet használatával [Sto1, Sto2, … ,Ston, 0] állapo-
tok halmazának egy elemébe juthatunk, ahol 0 azt jelenti, hogy nincs elérhető átmenet. 
Az Stj állapotból az Sti állapot elérésének feltétele, hogy Gj, (Stj-ből a pont átmenetbe 
vezető átmenet őrfeltétele) ÉS Gi (az i. állapotba vivő kimeneti átmenethez tartozó őrfel-
tétel) igaz legyen, valamint Ej esemény (Stj-ből a pont átmenete vivő átmenet eseménye) 
történjen. Ez minden (i,j) párra igaz.  

2. A transzformáció minden (i,j) párra képez egy átmenetet, melynek eseménye Ej, őrfelté-
tele (Gi ÉS Gj), forrásállapota Stoj, célállapota pedig Stii. Minden ilyenre igaz, hogy ak-
kor használható, ha Ej történik és (Gi ÉS Gj) őrfeltétel igaz. Ez a feltétel megegyezik a 
pont átmenet definíciójával, tehát a létrejött [Tr1..Tri*j] átmenet-halmaz szemantikai vi-
selkedése pontosan megegyezik az eredeti [J, Tri1..Trij, Tro1,Troi] elemhalmaz viselkedé-
sével.  Ebből következően a determinizmus és a teljesség tulajdonságok (melyek csak az 

St1

J

Tr1

Tr2

St2

E

G1

G2

Source

Source

Dest.

Dest.

Trigger

Guard

Guard



Pap Zsigmond   133/152        Biztonságossági kritériumok ellenőrzése UML környezetben 

133 

esemény, átmenet, őrfeltétel, forrásállapot és célállapot, akciók alapján értelmezettek) 
biztosan változatlanok maradnak. 

9.4.9. Feltételes elágazás 
A transzformáció a feltételes elágazást átmenetekkel helyettesíti. 
Tétel: A művelet egyértelmű.  
Bizonyítás: A művelet két lépcsőben hajtódik végre.  

1. Az első lépésben [Tr0, E0, G0, C, Tri, Gi] hatosokra illesz-
tünk, ahol Tr0 a feltételes elágazás bemeneti átmenete, E0 
az eseménye, G0 az őrfeltétele, C a feltételes elágazás, Tri 
valamelyik kimeneti ág, Gi pedig a hozzá tartozó őrfeltétel. 
A transzformáció ezt úgy változtatja meg, hogy a Tri for-
rásállapota Tr0 forrásállapotára módosul, valamint Tri meg-
kapja E0-t, az őrfeltétele pedig (G0 ÉS Gi)-re változik.  

2. Habár az illesztés nem determinisztikus, a lehetséges illesztések közös része ([Tr0, E0, 
G0, C]) nem törlődik a művelet során, és nem is jön ilyen létre (hisz nem generálunk pl. 
C-t), tehát a művelet egyértelmű. 

3. A második lépésben töröljük C-t a bemenő átmenetével együtt. Mivel a completion át-
menet átalakítása során Tr0 többszöröződhetett, így a lépés csak akkor egyértelmű, ha a 
feltételes elágazást csak az összes bemenő átmenetének törlése után töröljük. Tehát a 
művelet két lépésből áll:  

a. Illesztés [Tr0, C] párra, Tr0 törlése. Az illesztés közös része C, ami változatlan 
marad, tehát a lépés egyértelmű. 

b. Illesztés [C]-re, majd ennek törlése. Ez egyetlen elem törlése, ami egyértelmű. 
Tétel: A transzformáció megtartja a determinizmus és a teljesség tulajdonságot és ezek hiányát.  
Bizonyítás: Az ellenőrzés szempontjából (és a statikus esetben a működés szempontjából is) a 
feltételes elágazás a pont átmenet egy speciális esete. Mivel a pont átmenet transzformációja 
tulajdonság-megtartó, így ez a feltételes átmenetnél is igaz. 

9.4.10. Join átmenet 
A transzformáció a Join átmenetet kiterjesztett tulajdonságú normál átmenetekkel helyettesíti, az 
akciók kezelésének részleges megtartásával. 
Tétel: A transzformáció egyértelmű.  
Bizonyítás:  
A transzformáció több lépésből áll, ezek kü-
lön-külön egyértelműek:  

1. Az első lépésben az őrfeltételeket kell 
kiegyenlíteni. A lépésben [E, Tri, Trj, 
J, Gi, Gj] négyesekre illesztünk, ahol 
Tri és Trj különböznek, E Tri és Trj 
számára is trigger, J pedig Tri és Trj 
számára is a végállapot. Gi Tri őrfelté-
tele, Gj pedig Trj-é. Ezután Tri megkapja Trj őrfeltételét is ÉS kapcsolatban, Trj pedig 
megkapja TRi eredeti őrfeltételét is ÉS kapcsolatban. A művelet csak asszociációkat hoz 
létre: nem módosítja az őrfeltétel szövegét, csak (mivel kizárólag ÉS kapcsolatot haszná-
lunk) a másik őrt is az átmenethez csatoljuk egy különleges segédasszociációval. Ez azt 
jelenti, hogy az illesztésben az E, Tri, Trj, J, Gi és Gj is megmarad, valamint az illesztési 
asszociációk is érintetlenek maradnak (csak újak jönnek létre), tehát a művelet egyértel-
mű. 
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2. A második lépésben az akciókkal kell ugyanazt megtenni, mint az őrfeltételek esetében. 
Az őrfeltételek és az akciók gráftranszformációs szempontból ugyanolyanok, tehát a 
transzformálásuk menete is ugyanaz (eltekintve az „Őrfeltétel” - „Akció” névcserétől). 
Ennek megfelelően ez a lépés is egyértelmű. 

3. A harmadik lépésben [Tri, J, Tr0, Ei, G0, A0] gráfra illesztünk, ahol Tri a konkurens ág ál-
lapotából induló átmenetek egyike, J a Join átmenet, Ei a közös esemény (ennek elvileg 
azonosnak kell lennie a Join minden bemeneti ágán, de a completion átmenet átalakítása 
miatt többszöröződések lehetnek!), Tr0 a Join kimeneti ága, G0 ennek az őrfeltétele, A0 
az akciója. A művelet a Tri átmenet célállapotát átteszi Tr0 célállapotára. Az őrfeltétele 
megkapja G0-t, és az átmenethez csatlakozik A0 akció is. A lehetséges illesztések közös 
része [J, Tr0, G0, A0] nem változik a transzformáció során, és ilyen nem is jön létre, tehát 
a lépés egyértelmű. 

4. A negyedik lépésben törölni kell a régi Join maradványait. A Join csak egy kimeneti ág-
gal rendelkezhet, így egy lépésben törölhető az egész. Az illesztés [J, Tr0]-ra történik, 
amit ki is törlünk, így a közös rész változatlan marad. Ezért a művelet egyértelmű. 

Tétel: A transzformáció tulajdonságmegtartó a determinizmus és a teljesség szempontjából, 
kivéve az akciók determinizmusát. 
Bizonyítás:  

1. Az Sti forrásátmenet szempontjából nézve a Join átmenet akkor (és csak akkor) használ-
ható, ha E esemény történik ÉS ∑Gi  (i=1..N) igaz ÉS G0 igaz ÉS az aktuális konfigurá-
ció része  ∑Sti  (i=1..N) forrásállapot-halmaz.  

a. A transzformáció után az minden Tri átmenet akkor (és csak akkor) használható, 
ha E esemény történik, ÉS ∑Gi  (i=0..N) igaz. Ez annyival lazább feltétel, hogy 
nem követeli meg ∑Sti (i=1..N) egyidejű konfigurációs jelenlétét. Ezt tehát külön 
kell ellenőrizni Temporális logikai kifejezéssel.  

b. Amennyiben a ∑Sti  (i=1..N) egyidejű konfigurációs jelenléte teljesül, akkor a 
Join átmenet engedélyezési definíciója és a transzformált modell engedélyezési 
definíciója megegyezik, tehát a teljesség, mely csak erre épül, és a determinizmus 
engedélyezettségi része biztosan megegyezik a transzformáció előtt és után. 

2. A Joint működése szerint a működéskor a rendszer végrehajtja az összes konkurens ág 
akcióját (Ai…An), majd ezután a közös ág akcióját (A0) is. A transzformált esetben min-
den kiindulási állapot esetén külön-külön igaz ugyanez. (Ez azt jelenti, hogy a két auto-
mata működése nem azonos.) Az akciók alapján az eredeti Join akkor determinisztikus, 
ha az [Ai...An] halmaz legfeljebb egy elemet tartalmaz. A transzformált esetben ez ellen-
őrizhetetlen (mivel az akció halmazába A0 is belekeveredik). Ezért a determinizmust 
még a transzformáció előtt ellenőrizni kell a fenti szabály esetén. 

9.4.11. Fork átmenet 
A transzformáció a Fork átmenetet normál átmenetekké transzformálja, az akciók kezelésének 
részleges megtartásával. 
Tétel: A művelet egyértelmű.  
Bizonyítás:  

1. Első lépésben egyesíteni kell az akciókat. Ekkor az illesztés 
[Tr0, F, Tri, Ai] gráfra történik, ahol Tr0 célállapota F, Tri 
forrásállapota F, Ai pedig Tri akciója. A transzformáció Ai-t 
átmozgatja Tr0-ra, tehát gyakorlatilag törlődik a forrás 
gráfból. Mivel több akció is lehet, az illesztés nem determi-
nisztikus. Az illesztési lehetőségek közös része [Tr0, F, Tri], 
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amit nem töröl a szabály, és ilyet nem is hoz létre. Ezért a lépés garantáltan egyértelmű 
eredményre vezet. 

a. Második lépésben ugyanazt csináljuk az őrfeltételekkel, mint az előző lépés az 
akciókkal. (A végeredményben a közös átmenethez csatolt őrfeltételek ÉS kap-
csolatba fognak kerülni.) Az előzőekben leírtak miatt ez a lépés is egyértelmű. 

b. Harmadik lépésben a közös ág célállapotait az egyes kimeneti ágak célállapotával 
egészítjük ki. Az illesztés [Tr0, F, Tri, Sti] gráfra történik, ahol Tr0 célállapota F, 
Tri forrásállapota F, célállapota Sti. A transzformáció egy újabb célállapotot ad 
Tr0-nak: Sti-t. Ez a lépés nem törli az iménti illesztési gráf egyetlen elemét sem, 
és nem is hoz olyat létre, így a lépés egyértelmű. 

c. Negyedik lépésben az eredeti kimeneti átmeneteket törölni kell. Tehát illesztünk 
olyan [F, Tri] párokra, ahol Tri forrásállapota F. Ebből Tri-t töröljük. Az illesztés 
közös része F, ami változatlan marad (ezért kell két lépésben törölni a Fork ma-
radványait, és nem egyben), tehát a lépés egyértelmű. 

d. Ötödik lépésben törlünk minden Fork átmenetet (és ezzel együtt a Fork átmenet-
be tartó átmenet végcélját is – ezt a VIATRA automatikusan megteszi). A műve-
let egyetlen elemre illeszt, azt törli, ez pedig biztosan egyértelmű végeredményre 
vezet. 

Tétel: A művelet megtartja a determinizmus és a teljesség tulajdonságát (az akciók indetermi-
nizmusát kivéve), illetve ezek hiányát. 
Bizonyítás: A Fork szemantikája alapján az átmenet akkor, és csak akkor engedélyezett és 
használható, ha E0 esemény (a közös ág eseménye) történik ÉS G0 (a közös ág őrfeltétele) igaz 
ÉS [G1..GN] kimeneti ágakhoz tartozó őrfeltételek mindegyike igaz.  

1. A transzformált gráf esetében az átmenet akkor használható, ha E0 esemény történik ÉS 
[G0…GN] őrfeltételek mindegyike igaz. Ez a definíció megegyezik az a. pontban adottal, 
tehát engedélyezettség szempontjából a két gráf megegyezik. Mivel a teljesség csak ettől 
függ, így az biztosan egyformán igaz vagy nem igaz mindkét esetben. Hasonló a helyzet 
a determinizmus engedélyezettségi részével. 

2. Indeterminizmus akkor is létrejöhet, ha a fork kimeneti ágai közül egynél több tartalmaz 
akciót. Ezt a tulajdonságot külön kell ellenőrizni. 

9.4.12. Őrfeltételek 
A transzformáció kiértékeli az őrfeltételeket, és egyszerű illesztéssel ellenőrizhetővé teszi a tel-
jességi és determinizmus szabályokat. 
Tétel: A transzformáció egyértelmű. 
Bizonyítás: A transzformáció allépések sorozatából áll, melyek mindegyike egyértelmű: 

1. Az első lépésben „Szuper-eseményeket” hozunk létre. Ezek olyan modellelemek, melyek 
egy eseményhez és egy állapothoz kötődnek. Minden ilyen párra létrehozunk egyet. Mi-
vel ez a transzformáció csak létrehoz, tehát az illesztési feltételt nem befolyásolja, így 
biztosan egyértelmű.  

2. Második lépésben minden dupla őrfeltételre illesztünk, és egyetlen, ÉS kapcsolatos őr-
feltételt csinálunk belőle. Ilyenkor az illesztés [G1, G2, Tr] hármasra történik, ahol G1 és 
G2 Tr különböző őrfeltételei. Az eredmény [Tr, G1v] lesz, ahol G1v=(G1 ÉS G2). Ez addig 
ismétlődik, míg minden átmenethez legfeljebb egy őrfeltétel tartozik. Ez a transzformá-
ciós lépés nem egyértelmű, mivel az illesztés nem determinisztikus, így G1 és G2 felcse-
rélődhetnek. Tehát a végső őrfeltételben az egyes tagok sorrendje nem determinisztikus. 
Szerencsére az ÉS művelet felcserélhető, így tehát az átalakítás egyértelműnek tekinthe-
tő. 
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3. Harmadik lépésben minden szuper-eseményre és a szuper-eseményhez tartozó minden 
átmenet őrfeltételeire illesztünk. Ebben a lépésben kigyűjtjük a szuper-eseményben az 
őrfeltételek logikai termjeit. Ezek száma véges: N. Mivel csak bővítés van, és nem jön 
létre új őrfeltétel, így ez a lépés is egyértelmű. 

4. Negyedik lépésben minden szuper-eseményre képezzük a logikai termek összes kombi-
nációját, ezekből 2N van. Ez is csak létrehozás, ami egyértelmű. 

5. Ötödik lépésben minden szuper eseménynél a 2N számú logikai kombinációhoz létreho-
zunk egy Eset modellelemet. Ez is létrehozás, tehát egyértelmű. 

6. Az egyes őrfeltételeket hozzácsatoljuk azokhoz az Esetekhez, amelyeknél igazak. Ez a 
lépés csak asszociációkat hoz létre, mely nem befolyásolja az illesztést, tehát a lépés 
egyértelmű. 

7. A továbbiakban minden olyan Eset, amihez 
nem kötődik őrfeltétel, nem teljességre utal, és 
minden olyan, amelyikhez egynél több kötő-
dik nemdeterminizmusra (ha a két őrfeltétel 
átmenete azonos hierarchia-szinten van). 

Megjegyzés: a valós programban természetesen a 
kiértékelő optimalizál, így a 2N esetszám jellemzően 
az átmenetek számára csökken. Eleve nincs értelme 
2M esetnél többet csinálni, ahol M az események szá-
ma, ugyanis a többi biztosan megegyezik ezek vala-
melyikével. Emellett a tervező törekszik a teljességre 
és determinizmusra, így jellemzően csak M olyan különböző eset van, ahol az eseményhez és az 
állapothoz tartozó őrfeltételek eredményének vektora különböző.  
Tétel: A transzformáció nem befolyásolja a teljesség és determinizmus tulajdonságát, illetve 
ennek ellenőrizhetőségét. 
Bizonyítás: 

1. A transzformáció a modellt olyan új elemekkel bővíti, melyek nem befolyásolják a tel-
jesség és determinizmus tulajdonságot. Csak az őrfeltételek összevonása módosít a kriti-
kus modellelemeken, de ezt a műveletet a korábbi definícióknak megfelelően végezzük 
el, így szemantikai módosító hatása nincs. 

2. Az elvégzett transzformációk a fő kritériumok ellenőrzésének egyszerűsítését szolgálják. 
Ennek megfelelően módosul a kritériumok definíciója is.  

a. Teljesség: az állapottérkép akkor teljes, ha minden állapotára vonatkozóan, min-
den esemény esetében minden őrfeltétel-kombináció esetén legalább egy átmenet 
engedélyezett. 
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 E)TRIGGER(TrSt )SOURCE(Tr 
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b. Determinizmus: az állapottérkép akkor determinisztikus, ha minden állapotára 
vonatkozóan, minden esemény esetében minden őrfeltétel-kombináció esetén 
minden hierarchiaszinten legfeljebb egy átmenet engedélyezett: 
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Valamint, minden két, azonos eseményre indított, konkurens átmenet esetén legfel-
jebb csak az egyikhez van akció csatolva: 
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c. Megjegyzés: további kiegészítő kritériumok vannak az elérhetőségre, átmenet-
kiéhezésre és párhuzamos-elérhetőségre, stb. Ezekkel most nem foglalkozom. 

3. A transzformáció célja a definícióban szereplő entitások példányosítása a modellben. Az 
első lépés kigyűjti az őrfeltétel-eseteket. Mivel elegendő az adott esemény és állapot sze-
rinti eseményeket kigyűjteni, így ez a lépés nagyban csökkenti a vizsgálandó esetek 
számát. A transzformáció ezeket előállítja, valamint az őrfeltételeket az esetekhez csatol-
ja.  

4. A működés során, amikor az automata az adott állapotban az adott eseményt kapja, ak-
kor az őrfeltétel-termek szerint választ az esetek közül, majd a hozzá kötődő őrfeltétel-
hez csatolt átmenetet választja. Ez a választás akkor egyértelmű és sikeres, ha pontosan 
egy őrfeltétel kapcsolódik az esethez. A teljesség és determinizmus szempontjából tehát 
minden esethez pontosan egy őrfeltételnek kell kapcsolódnia.  

9.5. A Redukált Alak tulajdonságai 
Elemei: 
St  (Egyszerű Állapot) 
Tr  (Átmenet) 
E  (Esemény) 
ES (Eset) 
A  (Akció) 
H  (Hierarchia-szint és konkurencia) 
STTY  (Sztereotípia) 
Tétel: 
Az [St∪ES,Tr,E,A,STTY] a redukált alak lineáris terének bázisa, tehát ez egy ötdimenziós tér. 
Bizonyítás: 
Egyik sem helyettesíthető a többi tetszőleges kombinációjával. 
St∪ES: Az St és az ES együtt írja le az automata állapotát, a többi elem erre nem képes. St és 
ES nem függetlenek egymástól mivel a tervező döntésétől függően egy automata-állapot leírható 
az őrfeltételekben logikai termekként, illetve az automatában állapotként. Elméletileg tehát az 
egyikre nem lenne szükség (csak a modellméret nőne). 
Tr: Csak ez képes az automata állapotváltozásainak leírására (amennyiben St és ES együtt egy-
értelműen definiálják az automata állapotát). 
A: Csak ez az elem képes kimeneti beavatkozást. 
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E: Csak ez az elem képes az automata állapotát megváltoztatni (az eredeti UML állapottérkép-
ben erre képesek voltak a Completion átmenetek és az őrfeltételek együtt.) 
STTY: A sztereotípiának nincs hatása a modell működésére, ráadásul minden egyéb modell-
elemhez hozzárendelhető (ortogonális). 
 
Megjegyzések: 

1. Mindez azt is jelenti, hogy a fenti bázis alkalmazásával a modell megadása egyértel-
mű. 

2. Az St (Állapot), ES (Eset) és H (Hierarchia és konkurencia) egyértelműen nem füg-
getlenek egymástól. Az ábra egy példát mutat ugyanannak a problémának a három 
különböző megközelítésére. 
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9.6. Biztonságos állapottérkép jólformáltsági kifejezései 
Minden OCL kifejezésnek van egy kiindulási osztálya, ez a „self”. A továbbiakban minden kife-
jezés előtt aláhúzással jelölöm a „self” osztály nevét. 

9.6.1. StateMachine 
A StateMachine-ben minden állapot-párra igaz, hogy ha bármelyik velük kapcsolatban álló át-
menet nem azonos esemény szerepel, akkor nincs olyan HierarchyLevel, melyből két másik 
HierarchyLevel indul, amely tagjai az állapotokból a theConcurentLevel-en át hivatkozottak. 
self.forAll(s1,s2:State | s1.isKind <> #Uncontroled and s2.isKind <> #Uncon-
troled and s1<> s2 implies (s1.theConcurrentLevel.select(l1 | 
(s2.theConcurrentLevel.select(l2 | l1.top = l2.top) -> size > 0) implies 
s1.theDemux.forAll(d | d.theTransition.forAll(t | t.theAction.forAll(a1 | 
s2.theDemux.forAll(d | d.theTransition.forAll(t | t.theAction.forAll(a2 | a1 
= a2))))))))) 

A StateMachine-ban legalább egy HierarchyLevel van (a top) 
self.select(s:HierarchyLevel) -> size >= 1 

A StateMachine-ban pontosan egy ‘top’ van. 
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self.select(s:HierarchyLevel | s.name = ”top” ) -> size = 1 

A StateMachine modellben egy StartState-nek kell lennie. 
self.select(s:State | s.oclIsTypeOf(StartState)) -> size = 1  

A StateMachine-ben 1 eseménylista (EList) és 1 NullLista lehet. 
self.select(s:EventList | s.oclIsTypeOf(Elist)) -> size = 1 

self.select(s:EventList | s.oclIsTypeOf(NullList)) -> size = 1 

9.6.2. State és HierarchyLevel 
A State mutathat konkurens Hierarchy Level-re, de ekkor annak m_IsConcurrent mezője TRUE. 
self.theConcurrentLevel -> forAll(s | s.m_IsConcurrent) 

A State mindenképpen egy HierarchyLevel-re mutat. 
self.theHierarchyLevel -> size = 1 

Minden State-től annyi Demuxra mutat asszociáció, amennyi a State-hez rendelt események 
száma. 
self.theDemux -> size = self.theEventList.theEvents -> size 

A State-ből hivatkozott Demuxok-hoz rendelt események között nem lehet két azonos. 
self.theDemux -> isUnique(theEvent) 

A HierarchyLevel objektumok között csak a ‘top’ lehet olyan, amely nem mutat további 
HierarchyLevel-re. 
(self.name = „top”) implies self.top -> size =0 

(self.name = „top”) implies self.top -> size > 0 

9.6.3. StartState  és EndState 
StartState-hez csak NullList tartozhat. 
self.isKind = #StartState) implies self.theEventList.isKind = #NullList 

StartState-ből csak egyetlen Demux-hoz vezet él: a NULL-hoz 
self.isKind = #StartState) implies self.theDemux -> size =1 

(self.isKind = #StartState) implies self.theDemux.theEvent.name =  „NULL” 

Minden nem Controlled State-hez tartozik EventList. 
(not self.oclIsKindOf(Uncontrolled)) implies not s.theEventList -> notEmpty) 

Ha egy State ForkState, akkor a belőle egyszerre induló élek célállomása konkurens régiókban 
van, minden él-pár esetén. 
(self.oclIsTypeOf(ForkState)) implies self.theDemux.forAll(d1,d2:Demux | 
d1.theEvent = d2.theEvent implies d1.theTransition->ForAll(t1,t2 | 
d2.theTransition->ForAll(t2 | t2.theOutState <> t1.theOutState and 
t1.theConcurentLevel -> select(l1 | t2. theConcurentLevel -> select(l2 | l1 = 
l2 and t1 <> t2))))) 

9.6.4. EventList and NullList 
Az EventList listájában nincs "NULL". 
not self.isKind = #NullList) implies (not self.theEvents -> exist(name = 
”NULL”)  

Az EventList listájában mindenképp van két fix Event: a "TimeOut" és az "Exception". 
self.theEvents -> exist(name = ”NULL”) and self.theEvents -> exist(name = 
”TimeOut”)  

A NullList-hez pontosan három esemény tartozik: "TimeOut", "Exception", "NULL" 
(self.isKind = #NullList) implies (self.theEvents -> exist(name = ”NULL”) and 
self.theEvents -> exist(name = ”TimeOut”) and self.theEvents -> exist(name = 
”Exception”)) 
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9.6.5. Demux 
Demux kimenetére csak Transition köthető 
self.theTransition -> forAll(t | t.oclIsTypeOf(Transition)) 

Egy Demux-hoz annyi Transition tartozhat, amennyi a vezérlésszámból adódik (a teljes és egy-
értelmű fedéshez) 
self.theTransition -> size = 2^ (self.theControl -> size) 

9.6.6. Transition 
Egy Transition egy State-be vezet. 
self.theOutState -> size=1 

9.7. Hiánypótló tervezési minták 

9.7.1. Üzenetsor + ütemező 
Név: Üzenetsor 
Probléma: Az UML Állapottérképek ütemező rendszere nem teljesen specifikált, habár a mű-
ködése erősen hat a szoftver viselkedésére. Emellett a beágyazott rendszerek jelentős részében 
nincs operációs rendszer-szintű esemény várósor vagy járulékos üzenet várósor, így ezt a szoft-
vertervezőnek kell kialakítania. Például a szoftver környezetéből érkező aszinkron eseményeket 
a főprogram számára tárolni kell, míg a feldolgozás meg nem történhet. Ilyenek jellegzetesen a 
kezelő személy által kiadott parancsok.  
Cél: Az üzenetsor kialakítása során a biztonságossági követelmények betartása az elsődleges 
cél. 
Megoldás: Az üzenetsor lényegében több, egymással párhuzamos FIFO-ra épül. Az egyes 
FIFO-k tárolják az üzeneteket. A FIFO hossza fix, a be nem férő üzenetek elvesznek. A FIFO-k 
örökléssel vannak felkészítve az ütemezésre; a Timeable osztálytól ehhez öröklik a szükséges 
képességeket. 
Az üzenetek láncba rendezhetők, amennyiben üzenetsorozatról van szó. A lánc kétirányú. A 
szakadt láncú üzeneteket törölni kell (tehát a teljes üzenetsorozat egyben törlendő, mivel ellen-
kező esetben az üzenetsornak nem a várt hatása lenne). Szakadt lánc létrejöhet végrehajthatatlan 
(hibás) üzenet-tag miatt, okozhat ilyet a FIFO túltöltése, illetve a lánc valamely tagjának elöre-
gedése. 
Minden üzenet önálló időbélyeggel van ellátva. A túl öreg üzeneteket a FIFO-ból törölni kell. 
A FIFO-k kimenetén az üzenet-ütemező van. Ennek feladata prioritási rendszer megvalósítása 
kiéheztetés nélkül, valamint az üzenetek továbbítása a rendeltetési helyre. Ez végzi az üzenetek 
végrehajthatósági ellenőrzését is. A nem végrehajtható üzenetek törölhetők. Amennyiben a vég-
rehajthatatlan üzenet végrehajtására remény van, és az üzenet egy szekvencia első tagja vagy 
önálló üzenet, akkor az üzenet a FIFO elejére visszahelyezhető, de az élettartam nem indul újra. 
Ha az üzenet végrehajtható, akkor ezt a műveletet a címzett végzi. 
Minden üzenet ismeri a küldőjét, így a sikeres végrehajtást, illetve az üzenet törlését jelezni tud-
ja. 
Struktúra: 
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Message
Time m_TimeStamp
Command m_Command
Parameter m_ParamterList[]

Clear()
GetAge()
Transmit()
Success()
Failed()

0..1
0..1

Sender

SendMessage()
OnResult()1

FIFO
Position m_First
Position m_Last

Get()
Put()
IsEmpty()

0..N

Transmit

0..N

1

0..1
0..1

MessageQueue

TransmitOne()

1..*1..*

Transmitter

Transmit()
CheckMessage()

1

11

1

+Next

+Former

+Send

+Parent

+Transmitter +FIFOs

+Messages
+Transmit

Timeable
Counter m_SequenceCounter

 
83. ábra: akció FIFO/ütemező tervezési minta az UML hiányosságának pótlására 

Résztvevők: 
Message – Egy elküldött eseményt, üzenetet, parancsot jelképez. A konkrét alkalmazásban 
örökléssel lehet belőle a megfelelő üzenettípust létrehozni. Alapvetően egy parancsot tartalmaz 
a hozzátartozó paraméterekkel együtt. FONTOS: A parancs nem hivatkozhat más, külső válto-
zóra, pusztán a paraméterek alapján végrehajthatónak kell lennie. Emellett az üzenet tartalmaz 
egy időbélyeget is, amiből a még hátralévő élettartam megállapítható. Az üzenetek kétirányú 
láncba kapcsolhatók, valamint hivatkoznak a küldő objektumukra is. Ez utóbbi lehetővé teszi a 
sikeres és a sikertelen végrehajtás jelzését, az előbbi pedig az üzenetsor egyben tartását teszi 
lehetővé.  
FIFO – Üzenetek (Message objektumok) tárolását végzi egy fix hosszúságú ciklikus bufferben. 
Üzenetek fogadására és kiadására képes. Amennyiben az implementált rendszerben prioritásos 
üzenetkezelés szükséges, akkor a FIFO objektumokból több is lehet. Az osztály a Timeable osz-
tályból származik, melynek köszönhetően számlálókkal van ellátva. Ezeket a kiéheztetés-mentes 
ütemező használja. 
Sender – A küldő objektumot modellezi. Egyetlen szolgáltatása egy üzenet vagy üzenetsor kül-
dése. Emellett alkalmas az üzenet végrehajtási eredményének fogadására egy visszahívható eljá-
ráson át (ezt örökléssel át kell definiálni). 
Transmitter – Az üzenetek továbbítását és végrehajtását végző objektum. Alapvető feladata, 
hogy a FIFO-ból elővett üzenetet végrehajthatóság szempontjából ellenőrizze. A nem végrehajt-
ható üzeneteket a rendszer törli a FIFO-ból, vagy visszateszi az elejére ismételt próbálkozásra. 
MessageQueue – Összefogó objektum, a teljes üzenetkezelő sort modellezi. Tárolja a FIFO-kat 
és Transmittert. Fő szolgáltatása egyetlen üzenet vagy üzenetsor kiléptetése a FIFO-kból. A ki-
léptetett üzenetet ellenőrizteti a Transmitterrel, majd elvégzi a megfelelő műveleteket. A priori-
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tási rendszer kezelése is ennek az objektumnak a feladata. Az algoritmus tetszőleges lehet, de 
mindenképpen valamilyen igazságos, prioritásos, kiéheztetés-mentes rendszernek kell lennie.  
Együttműködések: 
Az üzeneteteket (Message) a Sender küldi a prioritásának megfelelő FIFO-ba a Put művelet se-
gítségével. A beíráskor a Message megfelelő mezői kitöltődnek, a még hátralévő élettartam 
alapállapotba áll, a Message megkapja a Sender és az üzenetsorozat többi elemének címét. 
A működés során a MessageQueue egyenként olvassa az üzeneteket a FIFO-kból. A kiolvasott 
üzenetet a Transmitternek adja át, amelyik megpróbálkozik a végrehajtással. Ez esetleg további 
üzenetek olvasását igényli a FIFO-ból. Az eredmény lehet elfogadott vagy elutasított. Az első 
esetben a Message törlődik a FIFO-ból, s a Sender-nek OK üzenetet jelez vissza. A második 
esetben az üzenet visszakerülhet a FIFO-ba, vagy törlődhet, ekkor a Sender hibaüzenetet kap. 
Ha egy üzenetsor egyetlen eleme törlődik, akkor a teljes sorozat törlendő. Ha az első visszakerül 
a sor elejére, akkor a teljes sort vissza kell tenni. Ha egy üzenet élettartalma lejár, akkor törölni 
kell a FIFO-ból. 
Implementáció: 
Az alábbi kódrészlet egy lehetséges ütemezési rendszert mutat. Ehelyett másik is alkalmazható, 
amennyiben az adott alkalmazás ezt megkívánja. 
#define MAXFIFO 
 
int m_SequenceCounter[MAXFIFO]; 
FIFO m_FIFOs[MAXFIFO]; 
 
int GetNext(void) 
{ 
 int i; 
 int maxN=0; 
 int maxP=-1; 
 for(i=0;i<MAXFIFO;i++) 
  if (m_FIFOs[i].IsEmpty()) m_SequenceCounter[i]=0; 
  else if ((m_SequenceCounter[i]+=i)>=maxN) maxN=m_SequenceCounter[maxP=i]; 
 if (maxN) m_SequenceCounter[maxP]--; 
 return maxP; 
} 

Alkalmazhatóság: 
A tervezői minta alkalmazása csak akkor javasolt, ha a környezet több forrásból küld bonyolult 
üzeneteket, üzenet-rendszereket. Amennyiben a fix hosszúság nem elegendő, akkor alkalmazha-
tó dinamikusan nyújtózkodó FIFO is, ám ekkor gondoskodni kell a hossznövekedés kordában 
tartásáról. A minta elsődlegesen közepes méretű, beágyazott alkalmazások számára hatékony. A 
mintát csak akkor érdemes felhasználni, ha a küldendő üzenetek száma relatíve nagy, paraméte-
reinek száma pedig kicsi. 
Következmények: 
A minta nem igényel dinamikus memóriát és megfelelő implementáció esetén járulékos hardvert 
és jelentős többlet processzor-időt sem. Kódmérete és tudása viszont az alkalmazások jelentős 
részében felesleges. Ekkor az egyszerűbb megoldások hatékonyabbak lehetnek. Jellegzetesen 32 
elemes FIFO 4 prioritási szinten megfelelő, de így is tetemes memóriát igényelhet. Implementá-
lás, illetve módosítás esetén az alapvető biztonságossági követelmények megtartása a lényeg. 

9.7.2. Adatmodell 
Név: Adatmodell 
Probléma: A programok belső rendszermodelljének, belső adatbázisának tartalma igen erősen 
befolyásolja a program működését. Amennyiben ez az adatterület érvénytelen, vagy sérült ada-
tokat tartalmaz, akkor az végzetes következményekkel járhat. Ezért olyan adatkezelő kialakítása 
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szükséges, mely védi magát a helytelen adathozzáférés következményeitől, valamint karbantart-
ja az adatok érvényességét. 
Cél: Az adatterületnek védettnek kell lennie a többszörös írástól, a párhuzamos írás-olvasástól. 
A módosításoknak visszavonhatóknak kell lenniük. Az adatokhoz adatérvényességi (szavatos-
sági) idő tartozik, valamint ismétlődően vizsgálni kell az integritást is, beleértve az indulási kö-
rülményeket is. 
Megoldás: Az adatbázisok esetében alkalmazott tranzakció-kezelés megoldja a probléma egy 
részét. Ilyenkor az adat csak egy jól definiált interfészen át olvasható és írható. A rendszer nem 
engedélyez egyszerre két írást vagy egy írást és egy olvasást, de engedélyez többszörös olvasást. 
Emellett a változtatások tranzakciókra vannak bontva. A tranzakción belüli módosítások vissza-
vonhatók vagy érvényesíthetők.  
Az adatintegritás védelme érdekében az adat induláskor vagy inicializált, vagy átmentett, vagy 
inicializálatlan. Az átmentett adatokat induláskor CRC segítségével ellenőrzi a rendszer. A nem 
inicializált adatokat az első frissítésig a rendszer inicializálatlannak tekinti. (Átmentett adat jel-
legzetesen a konfigurációs adathalmaz. A nem inicializált adatok jellegzetesen a külvilág mo-
delljét adják. Az inicializált adatok a belső működéshez kellenek.) 
Minden adathalmazhoz meg kell adni egy időt, amin belül vagy ellenőrzést kell végezni az adat-
halmazon, vagy ha addig nem érkezik frissítés, akkor az adat érvénytelenítendő. 
Struktúra: 

InitialisedData

Initialise()
Load()

SavedData
m_CRC

Check()

UninittialisedData

OnRefresh()

RawData
m_ValidTime
m_IsValid

Read()
Write()
IsValid()
Copy()
Init()
OnTimer()
OnRefresh()

Transaction

StartTransaction()
Access()
Rollback()
Commit()

1
+Backup

1

1

+MainData

1

DataHandler

StartTransaztion()
Read()
Write()
Rollback()
Commit()

1..*

+myData

1..*

 
84. ábra: Adatkezelő Tervezési Minta 

Működési struktúra 
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RawData osztály 

Start
TimeOut

Init Invalid

Valid

OnRefrseh

OnTimer

[ IsValid ]

[ !IsValid ]
[ IsValid ]

[ !IsValid ]

 
85. ábra: RawData osztály adatérvényesség-kezelő automatája 

Transaction osztály 

Wait

CopyData

StartTransaction

[ Write ]

ReadMode[ !Write ]

[ !More ] [ More ]

[ !Write ] Denied[ Write ]WriteMode

DropBackup

CopyBackup

Denied2

Commit

StartTransaction

Rollback

StartTransaction

Rollback

Commit

 
86. ábra: Tranzakció-kezelő automata 

Résztvevők: 
Az adatkezelő osztály a RawData. Ebből örökléssel lehet a valódi adatkezelőket előállítani. Há-
rom alapvetően különböző alosztálya van: 

1. InitializedData. Olyan adatok modellezésére alkalmas, melyek a program indulásakor fix 
értéket kapnak. Ilyenek például a rendszer-üzemmódok, melyek induláskor valamilyen 
biztonságos értéket vesznek fel. 

2. SavedData. Olyan adatok modellezésére alkalmas, melyek a program indulásakor vala-
milyen nem illékony memóriából vagy adathordozóról kerülnek a memóriába. Ilyenek 
például a konfigurációs beállítások. Ezeket az adatokat CRC védi, melynek hibája esetén 
az adathalmaz érvénytelen. 

3. UninitializedData. Olyan adatok modellezésére alkalmas, melyek a külvilág modelljét 
alkotják, így az első érvényes frissítés érkeztéig, vagy a maximális életkort meghaladva 
érvénytelennek tekintendők. 

Ezek a kategóriák beágyazott alkalmazásokban igen gyakoriak. 
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A RawData gondoskodik egy egyszerű automatával az alapvető adatérvényességi teendők vég-
rehajtásáról és az időzítés kezeléséről. A többi működés a konkrét implementációtól függően 
definiálandó. 
A Transaction objektumok tárolják a RawData objektumokat, és kezelik az adathozzáférési pro-
tokollt. A szabályok a következők: 

1. Adathozzáférés előtt tranzakciót kell nyitni. Ez lehet elutasított. 
2. Olvasás esetén egyszerre többen is olvashatnak, de a módosítás tiltott. 
3. Írás esetén egyszerre csak az írást végző nyithatja meg a tranzakciót, annak lezárásáig 

más hozzáférési kérelme el lesz utasítva. 
4. Írási tranzakció előtt az adatról másolat készül. A másolást a RawData végzi az igények-

nek megfelelően (az eljárás átdefiniálható.) 
5. A módosítások a másolaton történnek. 
6. Commit esetén a másolat kerül az eredeti adathalmaz helyébe. 
7. Rollback esetén a másolat törölhető, a változások elvesznek. Ugyanez történik program-

hiba, áramkimaradás vagy egyéb rendellenesség esetén is. 
A DataHandler objektum fogja össze a rendszert. Ebből egy van, de több Transaction objektu-
mot –és ezzel együtt több adatkezelőt - fog össze. Ezzel elérhető, hogy a nagy adathalmaz kü-
lönböző részei egymástól függetlenül is kezelhetők legyenek. 
Együttműködések: 
A DataHandler fogadja a külső kérelmeket. Ezeket a megfelelő Transaction objektum felé irá-
nyítja. Az adathozzáférés engedélyezése esetén a Transaction kiadja a másolat vagy olvasás ese-
tén az eredeti hozzáférési referenciáit, így a külső rutin kezelni tudja az adatokat. 
Implementáció: 
Az implementáció dinamikus memóriát igényelhet. Amennyiben az adatok fix hosszúságúak, 
akkor a tartalék folyamatosan a tárban lehet. Ez lehetőséget ad – például CRC vagy hibajavító 
kódolásos védelem esetén - adattárolási párhuzamosításra is, ami csökkenti a véletlen adatsérü-
lésből eredő adatvesztés veszélyét – természetesen csak az írási tranzakción kívül. 
Következmények: 
A környezetet úgy kell kialakítani, hogy az elutasított adathozzáférési kérelmet kezelni tudja, 
illetve ez ne okozzon problémát a program működése során. A későbbiekben a hozzáférés újból 
megkísérelhető. Szükség esetén sorban állási rendszer beépítése lehet szükséges. 
Amennyiben a visszavonásra nincs szükség, akkor a rendszer helyett alkalmazható sokkal egy-
szerűbb hozzáférés-vezérlés is, mint például a fájlok esetében alkalmazott rendszer. Még egy-
szerűbb esetben ez kölcsönös kizárással is helyettesíthető. A lényeg az, hogy az adathalmaz in-
tegritása és érvényességének kezelése garantált legyen, valamint a környezet számára is így lát-
szódjon. 

9.7.3. Szolgáltatás 
Név: Szolgáltató 
Probléma: Alacsonyszintű, (elsődlegesen beágyazott alkalmazásokban használt) hardver-közeli 
eszközkezelő programok folyamatosan kapcsolatban állnak a rendszervezérlő maggal. Amíg a 
mag helyesen van megírva, addig nincs gond, de a nagybonyolultságú vezérlőkben gyakran 
olyan hibák vannak, melyek valamilyen holtpont szituációhoz vezetnek. Például ha a rendszer-
vezérlő mag vár egy időzítés lejártára, de előtte nem indította azt el, akkor a rendszer sosem lép 
tovább.  
Cél: Az eszközmeghajtó programok struktúrája elősegítheti a rendszervezérlő mag hibamentes 
megírását. A cél az, hogy a folyamatos üzemű szolgáltatások elindítása automatikusan történjen 
meg, illetve a szoftver érzékelni tudja a beragadást. 
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Megoldás: 
A rendszerben az eszközmeghajtó program nem passzív egység. Feladata a tényleges hardver 
kezelésen túl még a rendszervezérlő mag megfigyelése is.  
Amikor a rendszervezérlő mag működni kezd, első utasításként regisztrálja magát az eszköz-
meghajtó programban. Ezután az visszahívásokkal állíttatja be a saját működési paramétereit, s 
ugyanilyen módszerrel biztosítja, hogy a rendszervezérlő mag esetleges hibája esetén is mindig 
helyes legyen a hardver meghajtása. Az eszközmeghajtó program feladata továbbá a kimeneti és 
bemeneti értékek ellenőrzése és a biztonsági vizsgálat is. Az eszközmeghajtó működését egy 
monitor figyeli, mely segíti a működést (elsődlegesen hardver-meghajtás esetén), valamint fi-
gyeli is. 
Struktúra: 

Monitor

Progress()

Controller

OnInitDriver()
OnDriverError()
OnReady()

Driver

Register()
UnRegister()
OnTimeOut()
IsSafe()
IsValid()

*

1

**
Hardware

+Monitored

+Control +Driver
**

*

1

 
87. ábra: a szolgáltatás tervezési minta struktúrája 

Résztvevők: 
A Controller osztály testesíti meg a vezérlőegység magot. Ez alapvetően egy automata, mely 
folyamatos kapcsolatban áll a környezetével. A konkrét vezérlőt örökléssel lehet megvalósítani. 
A Driver osztály az eszközmeghajtó program modellje, amiből örökléssel lehet a konkrét esz-
közt előállítani. A szülőosztály felel a regisztrációért és a Monitorral való kapcsolattartásért. 
Eközben minden művelet során hívja az átdefiniálható IsValid és IsSafe műveleteit, melyek el-
végzik a szükséges érvényességi és biztonságossági vizsgálatokat.  
A Monitor egység a teljes meghajtó-rendszert ellenőrzés alatt tartja. Időhatárokat biztosít a szá-
mukra, valamint ellenőrzi az esetleges komplex biztonságossági szabályok betartását is. 
Együttműködések: 
A Controller induláskor regisztrálja magát a már létező Driver osztályban. Kilépéskor ennek a 
fordítottja zajlik le. A Driver szükség esetén hívja vissza a vezérlőt, s közben kezeli a rábízott 
hardver elemeket. Eközben használhatja a Monitor szolgáltatásait. Emellett a Monitor folyama-
tosan ellenőrzi a Driver-ek működését. 
Következmények: 
A megoldás akkor hatékony, ha a kimeneti és bemeneti ellenőrzések, valamint a biztonságossági 
ellenőrzés is teljes egészében, alaposan és átgondoltan meg van írva. Elsődlegesen beágyazott 
alkalmazások esetén hatékony megoldás, főként az időzítő és kommunikációs meghajtók eseté-
ben. Amennyiben a Monitor kimarad a struktúrából, akkor más módszerrel kell garantálni a 
meghajtók helyes működését. 
Kapcsolódó minta: Szolgáltató-Monitor elrendezés. 
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9.8. Biztonságos Tervezői Minta OCL kifejezések 

9.8.1. EventAction 
Az EventAction-nak rendelkeznie kell időbélyeggel.  
self.TimeStamp->size > 1 

Az EventAction időbélyeg értéke nem lehet negatív. 
self.TimeStamp >= 0 

Az EventAction-nak rendelkeznie kell Cancel funkcióval. 
self.Cancel->size > 0 

Az EventAction-höz legalább egy EventProcesszor kell. 
self.Process->size > 0 

Egy EventAction csak legfeljebb egy továbbira mutathat. 
self.Sequence->size >=0 and self.Sequence->size <=1 

Az EventAction-höz egy OperatorSignal-nak is tartoznia kell. 
self.Signel->size >= 1 

9.8.2. CommLine objektumok 
A MinDataTime és a MaxDataTime értéknek nagyobbaknak kell lenniük, mint 0. 
self.MinDataTime->size > 0 

self.MinDataTime > 0 

self.MaxDataTime->size > 0 

self.MaxDataTime > 0 

9.8.3. Model objektumok 
A FIFO StorageSize mérete legalább 1. 
self.StorageSize > 1 

A FIFO-hoz legfeljebb StorageSize EventAction kapcsolódik. 
self.Events->size <= self.StorageSize 

A DataHandler TimeOut értéke legalább 1. 
self.TimeOut > 0 

Az EventProcessor legalább egy DataShow-val tartja a kapcsolatot. 
self.Refresh->size >= 1 
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11. Extract 

11.1. Checking safety criteria under UML environment 
The main goal of this thesis is to ensure using general safety criteria in UML software specifica-
tions. These criteria can be checked by using a special graph transformation and matching tech-
nique. Criteria checking is very usable especially at statecharts and action semantics methodol-
ogy. Transforming to an intermediate form, behavioral criteria can be directly checked. Accord-
ing to another approach, the most important criteria can be embedded directly into the statechart 
formalism, as a result the Safe Statechart Metamodell. 
Structural criteria can be check only indirectly. In this case, criteria are embedded into design 
patterns.  By using these patterns we apply automatically the criteria to the specification. War-
ranty can be checked using OCL expressions. This method can solve user interface problems 
too. 
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