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Az informatikai rendszerek, ezen belül a beágyazott rendszerek rohamos elterjedése
mindinkább magával vonja az általuk biztosított szolgáltatásának biztonságának garantálását.
(]�D]�DONDOPD]iVRN�V]pOHV�N|UpQpO�D]W�LV�MHOHQWL��KRJ\�D�UHQGV]HUEH�KLEDW UpVL�IXQNFLyNDW�NHOO
EHpStWHQL� DQQDN� pUGHNpEHQ�� KRJ\� D� V]ROJiOWDWiV� KLEiN� IHOOpSWH� HVHWpQ� LV� P N|GMpN� YDJ\
legalábbis ne okozzon kárt. A bonyolultság növekedésével azonban a hibák hatásainak
felmérése mindinkább problematikus, ezért szükségessé vált, hogy mind a hibák
modellezését, mind pedig a hatásuk analízisét matematikai precizitású modelleken
V]LV]WHPDWLNXVDQ� YpJH]]�N�� $� GROJR]DW� WpPiMD� WHKiW� HOV GOHJHVHQ� D� EHiJ\D]RWW� UHQGV]HUHN
területére fókuszálva informatikai rendszerek hibáinak modellezése és automatizált analízise.
$�KLEDPRGHOOH]pVH�VRUiQ�D]�DODSYHW �|WOHW� D]��KRJ\� D�KLEiN�KDWiVPHFKDQL]PXVD�iOWDOiQRVDQ
OHtUKDWy��D]D]�D�WHFKQROyJLD�LVPHUHWpEHQ�PHJ�OHKHW�PRQGDQL�D]W��KRJ\�PLO\HQ�MHOOHJ �V]RNRWW
általában a hiba hatása lenni. Ezt matematikailag a rendszer leíró eszközének
metamodelljéhez kötött hibamechanizmusokkal lehet modellezni és a jó alkalmazás
PRGHOOMpE O�WUDQV]IRUPiFLyYDO�OHKHW�PHJKDWiUR]QL�D�KLEiV�PXWiFLyNDW�

Az Absztrakt Állapotgépek (ASM, Abstract State Machines) egy univerzális
PRGHOOH] � Q\HOY�� PHO\QHN� VHJtWVpJpYHO� QHPFVDN� IRUPiOLVDQ� PRGHOOH]KHWM�N� OHtUDQGy
UHQGV]HU�QNHW�� KDQHP� DONDOPDV� DUUD� LV�� KRJ\� N�O|QE|] �PRGHOOH]pVL� SDUDGLJPiN� �SO�� 80/
diagramtípusok vagy adatfolyam háló stb.) szemantikáját matematikai szabatossággal
VSHFLILNiOMXN��+DV]QiODWiQDN�D]�HOP~OW�pYHNEHOL�URKDPRV�WHUMHGpVH�DUUD�YH]HWKHW �YLVV]D��KRJ\
a metodika jól ötvözi a formális rendszerleírás precizitását, ill. a számítástechnikai nyelvekhez
hasonló praktikus� specifikáció� módszereit, azaz egyszerre nyújt precizitást és
PHJEt]KDWyViJRW��LOO��pUWKHW VpJHW�pV�iOWDOiQRVViJRW�

$� V]RNiVRVDQ� QDJ\� V]iP~� KLEiV� PXWiFLy� ELUWRNiEDQ� HOYLOHJ� HOYpJH]KHW � RO\DQ
formális verifikáció és validáció, hogy akár hibás esetben is a készülék okoz-e rossz vagy
veszélyes szolgáltatást, de a gyakorlati feladat méreteknél ez az analízis a számítási
ERQ\ROXOWViJ� NRUOiWDL� PLDWW� NLYLWHOH]KHWHWOHQ�� (QQHN�PHJNHU�OpVpUH� V]RNiVRV� D� PRGHOOHNE O
DXWRPDWLNXVDQ� DEV]WUDNFLyYDO� RO\DQ� PiU� PDWHPDWLNDLODJ� LV� NH]HOKHW � PpUHW � OHtUiVW
V]iUPD]WDWQL��DPHO\�PHJ U]L�D�YL]VJiODQGy�WXODMGRQViJRNDW��D]D]�YDOyViJK VpJH�QHP�FV|NNHQ
GUDV]WLNXVDQ�� GH� PiU� RO\DQ� PpUHW � PDWHPDWLNDL� SUREOpPiUD� YH]HW�� DPHO\� HVpO\HVHQ
megoldható.

$�GROJR]DW�D�IHQWLHNQHN�PHJIHOHO HQ�D�N|YHWNH] �I �SUREOpPiN�PHJROGiViW�LVPHUWHWL�
1. Hogyan lehet egy univerzális, szemantika-leíró nyelvet metamodellezéssel

UHSUH]HQWiOQL�pV�H]HQ�D�PHWDPRGHOOHQ�KRJ\DQ�YpJH]KHW N�HO�WUDQV]IRUPiFLyN"
2. 0LO\HQ� PyGRQ� OHKHW� HJ\� PHWDPRGHOO� IHOHWW� D� KLEiV� P N|GpV� iOWDOiQRV� V]DEiO\DLW

modellezni és matematikai transzformációk segítségével hogyan lehet inkrementálni a
KLEiV�PXWiFLyN�HO iOOtWiViW"

3. A kapott modell alapján milyen módon lehet formális verifikációs és validációs
vizsgálatokat végezni?

$� GROJR]DW� D� IHQWL� iWWHNLQWpVW� N|YHW HQ� U|YLGHQ� LVPHUWHWL� D� 9,$75$� PRGHOO�
transzformációs rendszer keretében implementált kis minta tág kezelésére alkalmas prototípus
fejlesztési tapasztalatait is.


