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1. Előzmények, célkitűzések 
A programozható eszközök széleskörű elterjedésével a biztonságkritikus alkalmazási 

területeken is egyre inkább szoftvereket találhatunk. Ráadásul ezek bonyolultsága és mérete 

idővel exponenciálisan nő, így az ellenőrzésükre kifejlesztett klasszikus módszerek (mint pl. a 

HAZOP vagy az FMEA informatikai változatai, lásd a [7]-ben.) egyre kevésbé használhatók. 

Ugyanakkor Leveson vizsgálataiból [8] tudjuk, hogy a programozott rendszerek hibáinak 

90%-áért a szoftver a felelős.  

A szakirodalom szerint a programhibák jellemzően háromféle módon jelennek meg: 

1. Hibás a szoftver specifikációja 

2. A szoftver hibásan lett megírva (programozási hiba) 

3. A szoftvert helytelenül kezelik (ez jellemzően kezelői felület hiba) 

Leveson vizsgálatai azt mutatták, hogy az igazi problémát az 1. és a 3. pontban leírt jelenség 

okozza. Az automatikus programgenerálás, a hibakereső, verifikációs és validációs technikák 

jóvoltából az elkészült szoftver általában megfelel a specifikációnak. Ám ha a specifikáció 

már eleve hiányos vagy hibás volt, akkor a végtermék is az lesz. A hiányosság és hibásság 

körébe tartozik a kezelői felület összes olyan tulajdonsága is, mely végső soron hibás 

kezeléshez vezet. Ezért Leveson és Paterno ezeket is az 1. ponthoz sorolja [6]. 

A specifikációs hibák vizsgálata során Leveson egy sor kritériumot alkotott, melyek betartása 

nagy mértékben csökkenti a hiba valószínűségét. Ezek szöveges megfogalmazású, kézi 

használatra szánt „ökölszabályok” voltak. 

Az első cél az, hogy az eredeti kritériumokat a mai igényekhez igazítsuk, és szükség esetén 

kiegészítsük, módosítsuk azokat. 

Másodikként meg kell vizsgálni, hogy miként használhatók fel ezek a kritériumok automatikus 

szoftver specifikáció ellenőrzésre. Fontos szempont, hogy az ellenőrzés ne igényeljen 

elfogadhatatlanul nagy időt és gépi erőforrásokat (mint például az elérhetőségi analízist 

végző SPIN esetében [3]), még nagy méretű ipari projectek esetében sem. 

 

A specifikációs hibák számának csökkentésére az ellenőrzésen kívül adódik még egy 

lehetőség: a hiba elkerülése. Ez azt jelenti, hogy a specifikációt készítő szakember már a 

tervezés során rá van kényszerítve a kritériumok betartására, eleve nem tud hibát vinni a 

tervbe. Ez természetesen támogatást igényel a modellező eszköz részéről. 

Harmadik célként tehát módot kell találni arra, hogy elve ne is lehessen a specifikáció 

kritériumoktól eltérő specifikációt készíteni. Ez történhet például megfelelő formalizmus 
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kialakításával, esetleg egy már létező módosításával, vagy kiegészítésével. Mindenképpen 

fontos szempont, hogy ezek a módosítások lehetőleg kövessék a jelenleg elterjedt 

formalizmusokat, tehát például ne kelljen a specifikáló személynek még további technikát 

megtanulnia. 

Érdemes megvizsgálni, hogy a szabványok milyen támogatást nyújtanak a hibák keresésére és 

elkerülésére, valamint milyen kész modellező és vizsgáló eszközök állnak rendelkezésre. 

 

A specifikációs hibák egy része közvetett úton, például a kezelő személyen át fejti ki hatását. 

Ilyenek tipikusan a kezelői felület hiányosságai, hibái. Paterno [6], Leveson [9], illetve 

Shneiderman [12] ezzel kapcsolatos munkái megadják azokat a főbb hibaforrásokat, melyek a 

balesetek többségéért felelősek: 

- a működés, megjelenítés félreértése, 

- az emberi érzékelés és beavatkozás képességeinek figyelmen kívül hagyása,   

- a váratlan mellékhatások, vagy működésmódok, 

- inkonzisztens működés, 

- jogosultságok, lehetőségek hiánya 

Ezek jellemzően specifikációs hibák. Sajnos a szakirodalom nem ad jól használható 

megoldást az elkerülésükre. 

A negyedik cél az, hogy módszert találjunk a kezelői felületek specifikációs problémáinak 

kiküszöbölésére, illetve az ebből eredő operátori hibák elkerülésére. A módszernek széles 

körben alkalmazhatónak kell lennie, hogy az egymástól nagyon különböző alkalmazási 

területeken is felhasználható legyen. 
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2. Vizsgálati módszerek 
A specifikációt az automatikus vizsgálathoz formalizálni kell. A formalizálásra és az UML-t 

választottam [10, 11], mivel ez ma már egy meglehetősen elterjedt, az iparban szinte de facto 

szabványnak tekinthető.  

Az UML-ben leírt programok legbonyolultabb része az Állapottérkép (mely alapvetően a 

Harel-féle formalizmusra [2] épül) és az Akció-Szemantika segítségével leírt funkcionális 

rész. A gyakorlati tapasztalatok szerint a legtöbb specifikációs hiba itt található, ezért ezekre 

érdemes koncentrálni.  

Sajnos az UML szabványosításakor nem foglalkoztak a biztonságossági elvekkel, így magát a 

formalizmust is vizsgálni kell, valamint a formális vizsgálatokhoz magukat a kiindulási 

kritériumokat is formalizálni, pontosítani, illetve kiegészíteni kell.  

Az UML-ben megfogalmazott specifikáció lényegében egy speciális gráf, melynek szabályait 

az UML metamodelljei írják le. Megtartva a gráf-alapú megközelítést, az ellenőrzéshez, 

illetve a megfelelő formára alakításhoz gráftranszformáció szükséges. Ennek előnye, hogy 

teljes mértékben vizuális, és igen rugalmas módszer. Emellett, mivel a kritériumok, a 

specifikáció, valamint maga az ábrázoló formalizmus is megadható gráfként, a teljes 

környezet egységesen kezelhető. 

A gráftranszformáció lényegében egyfajta helyettesítéses átalakítás, mely megfelelő 

szabályok és szekvenciák alkalmazásával képes tetszőleges formalizmusról tetszőleges másik 

formalizmusra alakítani. A módszer további előnye, hogy az átalakítást a szabályok jól 

dokumentálják, valamint lehetőség van a transzformáció lényeges tulajdonságainak egyszerű 

bizonyítására is. 

Mivel az UML formalizmusait leíró metamodellek is felfoghatók gráfként, ezeken is 

elvégezhető ugyanaz a biztonságossági ellenőrzés, mint a specifikáción. Lehetőség van 

átalakításra is. Ezzel, az egy absztrakciós szinttel feljebb történő módosítással alternatív UML 

formalizmusok hozhatók létre. 

Az UML 2 [11] ezt a technikát általánosította, ezzel hivatalosan is lehetőséget adva arra, hogy 

az UML metamodelljeire és a biztonságossági kritériumokra építve egy biztonságkritikus 

UML állapottérkép alnyelvet definiáljak. 

Az ellenőrzés és alnyelv kialakítás technikája az Akciószemantika esetében is használható, 

annak ellenére, hogy ezt a formalizmust még elég kevés szoftver eszköz támogatja. 

Ez új alnyelv kialakításának módszere még tovább vihető, így a szoftver struktúráját megadó 

osztálydiagramok esetén is elvégezhető a nyelv módosítása. Ez sok szempontból hasonló a 
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tudomány és technika számos területén elterjedőben lévő tervezői mintákhoz [5], melyek 

lényegében jól dokumentált sablonoknak tekinthetők. A tervezési minták segítségével a 

biztonságossági szabályok nagyion hatékonyan formalizálhatók, illetve a gyakorlatba 

ültethetők. Ellenben a minták felhasználás utáni tulajdonságairól, tehát a minta 

„szavatosságáról” semmit sem mondanak. 

Az UML alnyelv-definíciós rendszerét felhasználva viszont a szavatosság biztosítható, pl. 

OCL feltételek megadásával.  

A tervezési minták módszere, kiegészítve az OCL kifejezésekkel lehetőséget teremt olyan 

kezelői felület minta kialakítására, mely képes a céloknál megfogalmazott feltételek 

teljesítésére. Ehhez a legelterjedtebb kezelői felület mintát, a Model-Controller-View 

architektúrát találtam a legalkalmasabbnak. 

 5



3. Új tudományos eredmények 
1. Módszert adtam a viselkedést leíró biztonságossági kritériumok formális, automatikus 

ellenőrzésére UML állapottérképek segítségével megadott szoftver specifikáció vagy 

modell esetén. 

a. Az eredeti 47 kritériumhoz 3 újat definiáltam, melyek 

i. a komponensek közötti időzítést,  

ii. a parallel futtatás lehetőségének megadását, valamint 

iii. az esemény-ütemezés követelményeit írják elő. 

b. A specifikáció maghoz tartozó kritériumokat formalizáltam 

i. OCL nyelven 

ii. gráfnyelvtan segítségével, illetve  

iii. lineáris temporális logikára építve. 

c. Definiáltam egy átmeneti ábrázolási rendszert, a Redukált Alakot, mely 

i. ortogonális elemkészletből épül fel, tehát egyik modellelem sem 

állítható elő a többi segítségével. 

ii. megtartja a biztonságossági ellenőrzéssel kapcsolatos tulajdonságokat, 

és ilyeneket nem hoz létre. A kivételeket külön definiáltam. 

iii. nem tartalmaz közvetlen hivatkozás nélküli láncolt konstrukciókat, 

tehát egyszerű mintaillesztéssel bármely két modellelem kapcsolatba 

hozható. 

iv. az eredeti modellből egyértelműen előállítható. Megadtam egy 

transzformációs szabályrendszert, mely tetszőleges modellt Redukált 

Alakra konvertál az előző pontoknak megfelelően. 

d. A gyakorlatban is használhatóvá tettem az előzőekben leírt módszert, aminek 

megvalósíthatóságát és használhatóságát egy kísérleti ellenőrző program 

elkészítésével bizonyítottam. A gyakorlati megvalósítás 

i. képes 100000 gráfpontnál nagyobb modellek kezelésére 

ii. futási ideje nem exponenciálisan nő a modell méretével, így még a 

100000 gráfpont méretű modellnél is elfogadható időn belül lefut. 

e. Szabályokat adtam az öröklés lehetséges optimalizálási lehetőségeinek 

kiaknázására az ellenőrzés során.  
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2. Kidolgoztam egy alternatív állapottérkép-metamodellt, mely strukturálisan 

kiküszöböli az UML állapottérkép metamodelljéből eredő biztonságossági és 

ellenőrizhetőségi problémákat.  

a. Általánosítottam a kritériumokat az állapottérkép metamodell-szintjére, így a 

problémát okozó részek azonosíthatóvá váltak. 

b. Definiáltam a Biztonságos Állapottérkép Metamodell, mely 

i. nincsenek csak iterációval illeszthető konstrukciók, 

ii. a jólformáltsági szabályai OCL kifejezésekkel definiálhatók, 

iii. egyértelműen előállítható bármely, a kritériumoknak megfelelő 

modellből. 

iv. jólformált modellben nem írható le a vizsgált biztonságossági 

kritériumoknak nem megfelelő modell. 

v. irányított felépítéssel lehetővé teszi a modell konzisztenciájának 

biztosítását a tervezés során. 

3. Módszert adtam az alkalmazás-specifikus kritériumok betartatásához és 

ellenőrzéséhez. Ezek a kritériumok általában strukturális szabályokat írnak elő, ahol a 

megoldási lehetőséges sokfélesége miatt szigorú ellenőrzés nem végezhető.  

a. Definiáltam egy olyan elemkészletet, mely megfelel az alkalmazás-specifikus, 

stukturális kritériumoknak. Ez a strukturális biztonságossági kritériumok egy 

lehetséges objektum-rendszer-alapú definíciója, mely: 

i. Jelzőértékeket tartalmaz a megfelelőség vizsgálatához 

ii. Tartalmazza a kritériumok által előírt strukturális elemeket és 

összefüggéseket 

iii. Általánosan felhasználható. 

b. A struktúrával meg nem fogalmazott kritériumokat OCL formára alakítva 

szabálykészletet adtam a biztonságos elemkészlet biztonságossági 

tulajdonságainak ellenőrzésére. 

c. A gyakorlati alkalmazhatóság segítésére megfogalmaztam az UML-ből 

kimaradt, de a legtöbb gyakorlati beágyazott rendszerben megtalálható 

programelemet szabványos tervezési mintaként:  

i. adathozzáférési egység, mely biztosítja a adatelévülés kivédését 

ii. adatsor és ütemező egység, mely megfelel az eseménykezelési 

kritériumnak, 
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iii. meghajtó program, mely megfelel a komponensek közötti időzítési 

kritériumnak. 

d. Definiáltam egy biztonságos kezelői felület tervezési mintát, mely 

i. Csökkenti az operátori hibák valószínűségét és azok súlyosságát.  

ii. A minta az MVC (Model-View-Controller) architektúrára épülve 

általánosan felhasználható 

iii. Megfelel mind az általános, struktúrákra vonatkozó biztonságossági 

kritériumoknak, valamint a biztonságosság szempontjából lényeges 

ergonómiai tervezési szabályoknak. 

4. Kimutattam, hogy az UML akció szemantikája biztonságossági szempontból hiányos: 

i. Nincs specifikálva a kölcsönös hozzáférés 

ii. Nincs specifikálva a párhuzamos futtatás 

iii. Nincs specifikálva a ciklusmentesség garantálása 

b. Kiegészítettem a formalizmust a biztonságossági szabályokkal 

c. Módszert adtam modell teljességi- és determinizmus-hibáinak felderítésére 

gráftranszformációs technikával. 
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4. Az eredmények hasznosítása 
A specifikáció ellenőrző rendszer VIATRA [4] vizuális gráftranszformációs rendszerben lett 

implementálva. Úgy készült, hogy illeszkedjen a HIDE project filozófiájához [1]. Ennek a 

projectnek a célja az, hogy a mélyebb matematikát „eltakarva” lehetővé tegye a különböző 

ellenőrzési módszerek használatát alaposabb ismeretek nélkül is.  

Ezért a transzformáló- és ellenőrző programrészt a kezelés egyszerűsítése céljából grafikus 

felhasználói felülettel láttam el. Az így kialakult ellenőrző program az UML 

fejlesztőeszközből szabványos formátumban exportált modellt beolvassa, ellenőrzi, majd a 

megtalált rendellenességekről részletes hibalistát készít.  

Ezt a rendszert egy IKTA projekten belül két beágyazott alkalmazásban próbáltuk ki: egy 

vasúti engedélykérő rendszerben (PROLAN RT) és egy művese-gépet irányító szoftvernél (B-

Braun Medical Hungary kft). Emellett egy tűzjelző berendezés központjában és egy 

automatikus vész-tetőhűtő rendszer vezérlő szoftverében (Meldetechnik kft) is alkalmazásra 

került az ellenőrző szoftver. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy még egy gondosan elkészített specifikációban is - mérettől 

függően - 4-10 olyan hiba van, melyek pontos azonosítása még az ellenőrző által generált 

részletes hibaüzenet alapján is nehéz. Ez azt jelenti, hogy ezeket a hibákat valószínűleg 

később sem vették volna észre. 

Habár az ellenőrző rendszer elsősorban beágyazott biztonságkritikus alkalmazásokhoz 

készült, más programok esetén is jól használható a rejtett hibák gyors megtalálásához. 

A biztonságos UML metamodell jelenleg még nem használható valós rendszerben, mivel a 

létező UML fejlesztő felületek nem támogatják a nyelvjárások alkalmazását (kivéve a 

sztereotípiákon alapulókat). Mivel az UML2 szabványban az önálló nyelvjárások nagy 

hangsúllyal szerepelnek, előbb-utóbb minden bizonnyal megjelennek a metamodell alapján 

dolgozó univerzális UML modellező felületek is, melyek felhasználhatják az általam 

kidolgozott rendszert. 

A biztonságos tervezői minták és a biztonságos kezelői felület két beágyazott alkalmazásban 

lett kipróbálva. Az egyik a már említett tűzjelző központ, a másik rendszer pedig egy épület-

felügyeleti adatátviteli hálózat-meghajtó program. Ez utóbbi – elsősorban adatokat 

manipuláló programban - az adatelérés és az üzenet-ütemezés tervezési mintái voltak 

lényegesek, míg a tűzjelző központnál a meghajtó programrész és a kezelői felület kapott 

hangsúlyt. Ez utóbbi különösen lényeges a tűzjelző központok esetében, mivel az általános 

kritériumokon túl további speciális szabályokat is be kell tartani. 
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A gyakorlat azt mutatja, hogy a tervezési mintákat a szakemberek szívesen használják, mert a 

már kialakított struktúrát nem kell újra megalkotniuk. (Sokkal népszerűbb eszköznek 

bizonyult, mint az ellenőrző.) Így a saját munkájuk csökkentését szem előtt tartva a szoftver 

fejlesztők egyben a biztonságossági kritériumokat is átveszik. Ezért várható, hogy a jövőben 

több olyan program is elkészül, mely szintén ezt a rendszert használja. 
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