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sszefoglaló

A formális specifikációs és verifikációs módszerek használatával lehetőség nyílik követelmé-
nyek precíz leírására és annak ellenőrzésére, hogy a követelményeket kielégíti-e egy terv vagy
megvalósítás. Más nézőpontból e módszerek segítségével elkerülhetők, illetve felfedhetők és ja-
víthatók bizonyos fejlesztési hibák, ami által a fejleszte rendszerek minősége javul. A formális
módszerek használata mára elterjedt gyakorlaá vált a biztonságkritikus rendszerek, mint pél-
dául légi, vasúti vagy nukleáris rendszerek fejlesztésében.

Az ipari vezérlőrendszerek területén mást tapasztalhatunk. Mivel e rendszerek jóval kevésbé
kritikusak, a fejlesztés során ritka a formális módszerek használata. Ezen módszerek alacsony
vagy közepes kritikusságú rendszerek fejlesztésében való alkalmazásának két fő akadálya a kor-
látozo teljesítmény és használhatóság, amelyek leküzdéséhez gyakran nagy szaktudás és erő-
feszítés szükséges. A modellellenőrzés, az egyik gyakran használt formális verifikációs módszer
meglehetősen számításigényes, így a nemtriviális rendszerek modellellenőrzése különleges tech-
nikákat igényel. Továbbá amodellellenőrző algoritmusokatmegvalósító, főként akadémiai eszkö-
zök nehezen használhatók a formális verifikációban nem jártas felhasználók számára. Hasonló
tapasztalható a formális specifikáció terén is: ezek a módszerek általában túl absztraktak vagy
matematikaközeliek ahhoz, hogy nem specialisták komoly képzés nélkül használni tudják.

Jelen munka többféle megoldást nyújt mind a teljesítmény, mind a használhatóság kihívá-
sára, fókuszba helyezve az ipari vezérlőrendszereket. A munka célja hatékonyabb verifikációs
algoritmusokat és könnyen használható, gyakorlatorientált formális (verifikációs és specifikáci-
ós) módszereket javasolni, amelyek felhasználhatók a programozható logikai vezérlők (PLC-k)
szoverének fejlesztésében, ahol a

”
nehézsúlyú”, alacsony szintű módszerek alkalmazása tipiku-

san nem lehetséges vagy nem szükséges. A javasolt módszerek figyelembe veszik a megcélzo
szakterület sajátosságait, így elérhetővé teszik a formális módszerek használatát túlzo erőfeszí-
tés nélkül.

Elsőként egy új verifikációs algoritmus, a B-I-Sat kerül bemutatásra, amely a szaturációalapú
modellellenőrzési technikák teljesítményét javítja azáltal, hogy az algoritmust ötvözi a korlá-
tos modellellenőrzési módszerekkel. A szaturációalapú modellellenőrzés már számos modellen
bizonyítoa hatékony működését. Ennek a korlátos módszerekkel történő integrációja tovább
javíthatja a teljesítményét bizonyos esetekben.

Másodikként egy verifikációs folyamat és annak megvalósítása kerül bemutatásra, amely le-
hetővé teszi az ipari fejlesztőknek a PLC-alapú vezérlőprogramok modellellenőrzését. Ez annak
köszönhető, hogy a folyamat elrejti az összes, formális verifikáció terén speciális ismereteket
igénylő részletet, és olyan be- és kimeneteket definiál, amelyek illeszkednek a szakterülethez és
az elvárható ismeretszinthez. A bemutato kontribúció magában foglalja a verifikálandó progra-
mok egy modellellenőrző-üggetlen leírását és tulajdonságmegőrző redukciós algoritmusokat a
hatékonyság növelése érdekében. Különleges figyelmet kap a biztonságkritikus PLC-programok
ellenőrzése, ahol a fejlesztési folyamat megkötései befolyásolják a verifikációs folyamatot.

Harmadikként egy formális specifikációs nyelvet javaslok, amely kimondoan a PLC-alapú
ipari vezérlőprogramokban használt programmodulok viselkedésének meghatározását célozza.
A nyelv figyelembe veszi a szakterületet és annak igényeit. A specifikációs módszer kiegészí-
tésre került statikus analízissel, valamint kódgeneráló és konformanciaellenőrző módszerekkel.
A konformanciaellenőrzéshez új relációkat vezeem be, amelyek a szakterület valós, megfigyelt
szükségleteihez illeszkednek.

Mindegyik új eredmény valódi, ipari példákon keresztül kerül bemutatásra és értékelésre.


