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Kivonat  
 

Elosztott rendszerek formális modelleken alapuló 
tervezési eljárásainak vizsgálata 

 
Az elosztott rendszerek működésük során több tudományterület kutatási és fejlesztési 

eredményeit hasznosítják. A disszertációban ezek közül a protokolltechnológia – 

szorosabb értelemben a tesztelés –, valamint a modell alkotás és elemzés területén 

hoztam létre új tudományos eredményeket. A kutatás során olyan eljárásokat és sémákat 

dolgoztam ki, amelyek segítségével hatékony, újrakonfigurálható, adaptív, illetve 

strukturálisan holtpontmentes elosztott rendszerek hozhatók létre. Az új eljárások 

kidolgozása formális nyelveken alapul, amelyek segítségével hatékonyan támogatni 

lehet az elosztott rendszerek, vagy azok egyes elemeinek specifikálását és verifikálását. 

A cél érdekében végzett kutatási munka négy fő részre osztható. (1) Az elosztott 

rendszerek egyes elemei közötti kommunikáció szempontjából fontos az ITU-T 

(International Telecommunications Union - Telecommunication Standardization Sector) 

nemzetközi szervezet által létrehozott URN (User Requirements Notation) szabvány 

egy új felhasználási módjának a kidolgozása, amely a protokolltervezés legköltségesebb 

részének, a tesztelésnek, illetve annak egyes elemeinek specifikálására alkalmas. (2) 

Egy új self-adaptív kommunikációs rendszermodell kifejlesztése, amely formális 

specifikáción keresztül definiálja a kommunikáció szabályszerűségeit, a környezet 

változásaira reagálva képes más viselkedési sémára váltani és szinkronizálni tudja a 

formálisan specifikált protokollhalmazt. (3) Egy olyan új elosztott/beágyazott 

rendszermodell kifejlesztése, amely strukturálisan holtpontmentes működést képes 

biztosítani masszívan elosztott rendszerekben, kis erőforráskészletű beágyazott 

rendszerek esetén is alkalmazható, valamint a rendszerben felmerülő folyamatok, illetve 

részfolyamatok specifikálására és programozására egy specifikáció-közeli, új 

matematikai alapokon nyugvó formalizmust használ. (4) A CSP (Communicating 

Sequential Processes) formális nyelvből származtatott CSCSP (Controlled Signal CSP) 

létrehozása, amely moduláris rendszerű, ahol az egyes modulok újrafelhasználhatóak és 

egybeépíthetőek. További tulajdonságként strukturálisan garantálható a holtpontmentes 

modulokból származtatott új modulok holtpontmentessége.  
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Abstract 
 

Analysis of formal model-based design processes for 
distributed systems 

 
Distributed systems utilize the achievements of several scientific research areas. I 

created new scientific results in the field of protocol technology – in particular testing – 

as well as modelling and analysis. The developed methods and schemes can efficiently 

be used in reconfiguration, adaption, and the design of deadlock-free distributed 

systems. The development of new processes is based on formal languages, which can 

effectively support the specification and verification of distributed systems, or certain 

elements of them.  

The research work itself has four main parts. (1) Communication is an essential element 

of distributed systems. The ITU-T (International Telecommunications Union - 

Telecommunication Standardization Sector) established the URN (User Requirements 

Notation) standard. I found a new possibility for the utilization of this standard and I 

developed a new methodology to specify testing, which is the most expensive part of 

the protocol design. (2) A new self-adaptive communication system model was created, 

which defines the communication rules through formal specification. The system is able 

to respond to changes in the environment and has the ability to switch to other 

behavioral schema and can synchronize its behaviour with a set of formally specified 

protocols. (3) I developed a new distributed/embedded system model for structural 

deadlock-free operation. The model can be used for embedded systems with limited 

resources as well. A new mathematical-based formalism is used to specify and program 

the processes and sub-processes of the system. (4) I created the CSCSP (Controlled 

Signal CSP), which is derived form CSP (Communicating Sequential Processes). 

CSCSP is a modular system, where each module can be reused again and combined if 

necessary. Other property of the CSCSP is that it can structurally guarantee the 

deadlock-freedom of the new derived modules if deadlock-free modules are used only. 
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Abstrakt 
 

Ausarbeitung von dezentralen Systemen basierend  
auf ein formelles Model 

 
Dezentrale Systeme verwenden die Forchsungs- und Entwicklungsergebnisse mehreren 

Wissenschaftlichen Fachbereichen. In dieser These habe ich in der Protokoll 

Technologie, darunter im Bereich Testen, sowie in der Erstellung und Auswertung von 

Modellen neue fachliche Ergebnisse geleistet. Während meiner Forschungsarbeit habe 

ich neue Wege und Schemen ausgearbeitet, mit deren Hilfe man effiziente, neu 

konfiegurierbare, adaptive und strukturell Systemblokadenfreie dezentrale Systeme 

erstellen kann. Diese neuen Wege basieren auf Formalen Sprachen, mit welchen man 

die Spezifikation und Verifikation von dezentralen Systemen, oder Teile davon, 

effizient unterstützen kann. 

Meine zu diesem Zwecke ausgeführten Recherchen können auf vier Hauptpunkte 

unterteilt werden. (1) Für die Kommunikation zwischen Teilen eines dezentralen 

Systems ist die Ausarbeitung einer neuen Verwendung der von der Internationale 

Gruppe ITU-T (International Telecommunications Union – Telekommunikation 

Standardisation Sektor) erstellte URN (User Requirements Notation) Standards, was für 

die Spezifikation der kostspieligste teil des Protokollplannungs, die Testphasen, 

ermöglicht. (2) Die Entwicklung eines lernfähigen Systemmodells, welches durch 

Formale Spezifikationen die Regeln der Kommunikation festlegt, und welches sich an 

die Änderungen der Umgebung reagierend zwischen Verhaltungsformen wechselt und 

die Formal Spezifizierten Protokollmengen synchronisiert. (3) Die Entwicklung eines 

dezentrales/eingebettetes Systemmodells, der auch in hochdezentralen Systemen 

Blokadenfreies Betrieb gewährleisten kann, auch für eingebettete Systeme mit niedrigen 

Resourcenanforderungen verwendet werden kann, und welches für die Spezifikation 

und Entwicklung der Prozesse und Teilprozesse innerhalb des Systems eine 

Spezifikationsnahe, auf neue Mathematische Grundlagen basierende Form benutzt. (4) 

Erstellung der von der Formelle Sprache CSP (Communicating Sequential Processes) 

abgeleitete CSCSP (Controlled Signal CSP), welches modular ist, wo jede einzige 

Modul wiederverwendbar und kapselbar ist. Weiterhin kann die Ableitung 

Blokadenfreie Module aus schon bestehender Blokadenfreie Module strukturell 

garantiert werden. 
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1. Bevezető 

Az elosztott rendszerek sokszínűsége és elterjedtsége napról-napra nő. Ez a technológia 

úgy válik a mindennapi életünk részévé, hogy az emberek többsége fel sem ismeri, 

amikor ténylegesen kapcsolatba kerül egy ilyen technikai megoldással. A technológia 

népszerűsége és gyakori alkalmazása komoly felelősséget kíván a szakemberektől, 

ugyanis a meglévő rendszereket megbízhatóan1 üzemeltetni, míg a megvalósítások 

következő generációját még hatékonyabbá kell tenni. Az elosztott rendszerek 

működésükből fakadóan több kutatási és fejlesztési terület eredményeit hasznosítják. 

Ilyen például a protokolltechnológia, a forgalomirányítás, az erőforrás- és végrehajtás-

optimalizálás, a párhuzamos programozás, a felhasználó-kezelés, a szolgáltatásminőség 

(QoS) menedzsment, az adaptivitás, a specifikáció, a verifikáció és a modellezés. 

Kutatásom célja olyan eljárások és modellek kidolgozása volt, amelyek segítségével 

hatékony, újrakonfigurálható, adaptív, illetve strukturálisan holtpontmentes elosztott 

rendszerek hozhatók létre. Az új eljárások kidolgozása formális nyelveken alapul, 

amelyek segítségével hatékonyan támogatni lehet az elosztott rendszereket, vagy azok 

egyes elemeinek specifikálását és verifikálását. A modellek esetében olyan matematikai 

leírás megalkotása volt a célom, amely alkalmas az elosztott rendszerek modellezésére, 

ezeknek a rendszereknek a specifikálására és egyben programozására is, amelyek 

segítségével új típusú újrakonfigurálható és adaptív megvalósítások jönnek létre.  

A cél érdekében végzett kutatási munka négy fő részre osztható. (1) Az elosztott 

rendszerek egyes elemei közötti kommunikáció szempontjából fontos az ITU-T 

(International Telecommunications Union - Telecommunication Standardization Sector) 

nemzetközi szervezet által jegyzett URN (User Requirements Notation) szabvány egy új 

felhasználási módjának a kidolgozása, amely a protokolltervezés legköltségesebb 

részének, a tesztelésnek, illetve annak egyes elemeinek specifikálására alkalmas. (2) 

Egy új self-adaptív kommunikációs rendszer modell kifejlesztése, amely formális 

specifikáción keresztül definiálja a kommunikáció szabályszerűségeit, a környezet 

változásaira reagálva képes más viselkedési sémára váltani és szinkronizálni tudja a 

formálisan specifikált protokollhalmazt. (3) Egy olyan új elosztott/beágyazott 

rendszermodell kifejlesztése, amely strukturálisan holtpontmentes működést képes 

biztosítani masszívan elosztott rendszerekben, kis erőforráskészletű beágyazott 

rendszerek esetén is alkalmazható, valamint a rendszerben felmerülő folyamatok, illetve 

                                                 
1 Megbízható – adott feltétel mellett, adott ideig rendeltetésszerűen képes működni a rendszer 
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részfolyamatok specifikálására és programozására egy specifikáció-közeli, új 

matematikai alapokon nyugvó formalizmust használ. (4) A CSP (Communicating 

Sequential Processes) formális nyelvből származtatott CSCSP (Controlled Signal CSP) 

létrehozása, amely moduláris rendszerű, egyes elemei újrafelhasználhatók és 

egybeépíthetők. Továbbá strukturálisan garantálható a holtpontmentes modulokból 

származtatott új modulok holtpontmentessége.  

Dolgozatom első részében bemutatásra kerül a kutatásomhoz kapcsolódó 

szakirodalmi áttekintés. Az irodalomkutatás kitér az URN és a tesztelés kapcsolatára, a 

self-adaptív kommunikációs rendszerekre, a masszívan elosztott eseményvezérelt 

rendszerekre és a CSP formalizmussal kapcsolatos vizsgálatra. Az irodalmi összefoglaló 

után a 3. fejezetben részletesen bemutatom, hogy az URN milyen módon alkalmas a 

teszt-terv során definiált teszt-cél, felhasznált módszer, elvégzendő feladat, erőforrás és 

lehetséges veszélyforrás specifikálására, valamint a protokoll-tesztben résztvevő 

komponensek, azok viszonyának és interfészeinek leírására. Az URN tesztelésben 

betöltött szerepének elemzése után egy self-adaptív kommunikációs rendszermodell 

kerül bevezetésre a 4. fejezetben. A tanulmánynak ebben a részében egy új self-adaptív 

kommunikációs viselkedés leírására alkalmas formalizmus és az azt használó modell 

ismertetésére kerül sor. A fejezet második felében a rendszer verifikációját vizsgálom, 

különös tekintettel a self-adaptivitás és a tesztelhetőség követelményeire. Az 5. 

fejezetben bevezetek egy új redukált CSP-alapú formalizmust, amely alkalmas 

eseményvezérelt eljárások formális specifikációjára. Az így specifikált eseményvezérelt 

folyamatokat további transzformációs lépések nélkül képes kezelni és futtatni a 

fejezetben bemutatott platformfüggetlen végrehajtási környezet. A rendszermodell 

egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy az 5. fejezetben tárgyalt megkötések mellett 

strukturális holtpontmentességet garantál. A kutatási rész utolsó elemeként a 6. 

fejezetben egy specifikációs módszertant mutatok be. A fejezet ismertet egy eljárást is, 

amelynek segítségével a származtatott új modul holtpontmentessége garantálható. A 

módszertant felhasználva garantáltan holtpontmentes komplex rendszereket hozhatunk 

létre. Fontos, hogy a CSP-ből származtatott új variáns moduláris felépítésű és a 

komponensek újra felhasználhatóak. Az értekezés lezárásaként a 7. fejezetben 

összefoglalva bemutatásra kerülnek a munkám során elért eredmények, azok potenciális 

alkalmazhatósági területei és a továbbfejlesztés lehetőségei.  
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2. Szakirodalmi áttekintés 

Egy elosztott rendszer több kommunikáló entitásból álló, míg a felhasználók számára 

általában egy koherens rendszernek látszó egység. Az ilyen típusú összetett rendszerek 

működésük során több különböző kutatási terület eredményeit hasznosítják. Ilyen 

területek lehetnek például az erőforrásmegosztás, a protokolltervezés, a konkurens 

működés, a middleware folyamatok, az optimalizálás, a self-adaptivitás, a 

rendszermodellezés és formális leírás, valamint annak elemzése. 

A kutatásom szorosabban 4 nagyobb területet érint. Az első két alfejezetben inkább 

gyakorlatias műszaki problémák, míg az azt követő két alfejezetben a korábban 

ismertetett rendszerek tervezését segítő specifikációs technikák és az azokkal 

kapcsolatos kutatások kerülnek bemutatásra. A 2.1-es alfejezet átfogó áttekintést nyújt a 

self-adaptív rendszerekkel kapcsolatos kutatásokról, kitér azok felhasználási területeire 

és a technológia telekommunikációhoz való viszonyára is. A második nagyobb rész 

bemutatja a masszívan elosztott eseményvezérelt rendszerekkel kapcsolatos fontosabb 

kutatásokat. A 2.2-as alfejezet külön tárgyalja az ilyen típusú rendszer 

újrakonfigurálhatóságával és verifikálhatóságával foglalkozó munkákat. A harmadik 

részben az URN (User Requirements Notation) szabvánnyal kapcsolatos munkák 

kerülnek bemutatásra, különös tekintettel a teszteléshez fűződő viszonyának 

bemutatására. A negyedik és egyben a szakirodalmi áttekintés utolsó egysége, a 2.4-es 

alfejezet részletesen bemutatja a CSP (Communicating Sequential Processes) rövid 

történetét és a vele kapcsolatos meghatározó kutatásokat. 

2.1. Self-adaptív kommunikációs rendszerek 

A környezetükkel szorosan együttműködő és a környezeti változásokra reagáló 

rendszerek víziója mindig is foglalkoztatta az emberi természetet, hiszen ez az 

alapfeltétele olyan megvalósítások létrehozásának, amelyek megbízhatóan, minimális 

emberi felügyelet mellett, változatos környezetben képesek elvégezni a rájuk bízott 

feladatot. Az igazi áttörést a számítógépek megjelenése jelentette, mivel ez a 

technológia biztosította elsőként hatékonyan az információ összegyűjtését, 

feldolgozását és a döntés után a beavatkozás lehetőségét. A következő két alfejezetben a 

technológia felhasználási területei, és a telekommunikációban elfoglalt szerepe kerül 

bemutatásra. 
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2.1.1. Felhasználási területek 
Az első ipari méretekben alkalmazott gyakorlati megvalósításokat a vezérlési és 

szabályozási körök jelentették. A self-adaptivitás szempontjából a szabályozási kör 

fontosabb, hiszen ebben az esetben a döntési folyamat és az esetleges beavatkozás az 

érzékelők által mért adatok folyamatos visszacsatolása mellett történik. Ilyen 

szabályozási kör például az egyedi fűtéses lakás cirkófűtése is, ahol egy 

hőmérsékletszabályozó segítségével állíthatjuk be a kívánt hőmérsékletet, és a rendszer 

ehhez igazodva szabályozza a lakás hőmérsékletét. Az első ilyen rendszereket nagyon 

speciális területeken használták, mint például hőmérséklet- vagy vegyipari folyamatok 

szabályozása. 

A szabályozó körök lassan behatoltak a mindennapi életünkbe és annak szerves 

részévé váltak. Ezzel párhuzamosan a minket körülvevő rendszerek bonyolultsági 

szintjei folyamatosan növekedtek, legyen szó az autóinkról, vagy a kommunikációs 

eszközeinkről. A fejlesztő mérnökök felismerték, hogy csak akkor tudnak felelni az 

egyre bonyolultabb és összetettebb megvalósítások okozta kihívásokra, ha megalkotják 

a szabályozási körök mintájára a környezeti változásokra reagálni képes rendszer 

általános modelljét, amit összefoglalóan adaptív rendszernek neveztek el. Az adaptív 

elgondolást egyre több területen integrálják a meglévő, illetve az új rendszerekbe. Az 

adaptív rendszerekhez képest a self-adaptív megoldások nem csak a környezetüket 

monitorozzák, hanem a saját viselkedésüket is figyelembe veszik az adaptációs 

folyamat során. A self-adaptív elgondolás mellett megjelentek a self-menedzsment, a 

self-optimalizáció és a self-konfiguráció fogalmak is. Ezen elképzelés szerint a self 

szócska (sajnos eddig nem találtak megfelelő magyarítást, amelyet minden variánsa elé 

ilyen elegánsan oda lehetne helyezni, ezért az angolt használom) jelenti a kulcsot, 

hiszen minden, ilyen jelzővel ellátott rendszer képes „saját maga dönteni” a self szócska 

után következő területen. Értelemszerűen a self-konfigurálási eljárással rendelkező 

rendszer képes saját magát (újra)konfigurálni, míg a self-optimalizálásra képes 

rendszerek menet közben folyamatosan úgy változtatják a folyamataikat, hogy az a 

rendszeren belüli és kívüli változások hatása ellenére is valamilyen szempont szerint 

optimálisak legyenek, míg a self-menedzsment hatására képesek dinamikusan használni 

a menedzsment eljárásokat. A dolgozat szempontjából a self-adaptív rendszer 

fogalmának a bevezetése a legfontosabb, hiszen talán ez a legáltalánosabb definíció, 

ami akár az összes self- megvalósítást magában foglalhatja. Nagyon általánosan 

megfogalmazva azokat a rendszereket tekinthetjük self-adaptívnak, amelyek képesek 
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információt gyűjteni a környezetükből és működési folyamataikból, majd ezeket ki 

tudják elemezni, és a megfelelő döntéseket képesek meghozni, valamint szükség esetén 

be is tudnak avatkozni, hogy a rendszer adaptálódni tudjon a megváltozott 

körülményekhez.  

Ilyen típusú rendszereket a mérnöki tudományok szinte minden területén létre lehet 

hozni. A self-adaptivitást felhasználják például az ipari gyártórendszerek esetén [1], [2], 

[3], az orvostudomány területén [4], a tudás alapú rendszereknél [5], [6], kémiai 

folyamatoknál [7], áramkörök tervezésénél és üzemeltetésénél [8], [9], 

gyógyszergyártás területén [10], erőforrás menedzselő rendszereknél [11] és vízellátó 

rendszerek [12] esetében. Napjainkra a self-adaptív technológia szinte az összes ipari 

alkalmazás területén használatban van, vagy vizsgálják annak alkalmazhatóságát. A 

munkám szempontjából a telekommunikáció területén alkalmazott adaptív és self-

adaptív eljárások kiemelten fontosak, ezért ezzel a területtel a következő alfejezetben 

külön foglalkozom. 

2.1.2. Self-adaptivitás a telekommunikációban 

A telekommunikáció területén számos rendszer nem jöhetett volna létre, ha nem 

alkalmaznak self-adaptív megoldásokat a csúcstechnológia mellett. Gondoljunk csak 

bele, hogy a mobiltelefon általános elterjedéshez is az kellett, hogy olyan készüléket 

tudjanak létrehozni, ami könnyen hordozható. Ezt többek között úgy tudták elérni, hogy 

a készülékek energiaszükségletét a lehető legalacsonyabb szintre csökkentették, hogy 

egy kisméretű akkumulátor is el tudja látni elég ideig energiával a mobilkészüléket. Az 

egyik energiacsökkentő eljáras során például a mobilkészülék figyeli a bázisállomásról 

érkező jel erősségét (a vétel minőségét) és ennek függvényében csökkenti vagy növeli a 

telefon adási teljesítményét. Ez a megoldás már tekinthető egy kezdetleges self-adaptív 

megvalósításnak. Napjainkban is végeznek a telekommunikációhoz szorosabban 

kapcsolódó kutatásokat ezen a területen. Ezekre példa a vezeték nélküli megvalósítások 

rendszermenedzsmentjével [13], [14], [15], az interfészek tervezésével [16], [17], a 

middleware rendszerekkel [18], a Web alkalmazásokkal [19], a hálózatok 

útvonalválasztásával [20], [21], a videó folyam alkalmazásokkal [22] vagy a kvantum 

sejt-automatákkal [23] foglalkozó kutatások.  

A protokollok a kommunikációs hálózatok fontos elemei. Úgy is tekinthetünk ezekre 

a speciális szoftverekre, mint a telekommunikáció lelkére, hiszen ezek az eljárások 

biztosítják, hogy az információ eljuthasson a kommunikációs hálózat egyik pontjából a 
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másikba. Ezen a területen a legnagyobb probléma a megfelelő protokoll kiválasztása. 

Látszólag egyszerűnek tűnik ez a feladat, hiszen vannak napjainkban is használt jól 

bevált eljárások. Például ha fontos adatról van szó és a küldő biztosan szeretné tudni, 

hogy megérkeztek az általa küldött csomagok, akkor nyugtázott protokollokba kell 

beágyazni az üzeneteit, ha pedig nem annyira érdekes a csomagok biztonsága2, akkor 

pedig nyugtázatlan megvalósítást lehet választani. Természetesen a gyakorlatban ezeket 

a felhasználó nem közvetlenül dönti el, hiszen ez nem is várható el egy átlagos 

embertől, hanem a felhasználói program feladata ennek a kérdéskörnek a menedzselése. 

Ez a gyakorlat azonban a hálózatok túlterhelődésével és a fizikai csatornák fejlődésével 

már nem mindig elégíti ki az optimális adatátvitel fogalmát, ezért ezen a területen is 

elindultak kutatások, hogy megalkossák a self-adaptív protokollokat. 

A hagyományos protokollok problémája az, hogy nem veszik figyelembe a környezet 

adta lehetőségeket és így néha jelentős többletköltséggel dolgoznak, ami tovább terheli 

a hálózatot. A self-adaptív protokollok pont erre a kihívásra keresik a választ, azaz 

hogyan lehet létrehozni egy olyan intelligens protokollcsaládot, amely folyamatosan 

alkalmazkodik a környezet változásaihoz és így csak szükséges mértékig terheli a 

hálózati csatornákat. Ennek az elgondolásnak a jelentősége különösen felértékelődik 

egy forrásszegény környezetben. Ilyen terület lehet például a széles sávú mobil Internet, 

ahol minden egyes feleslegesen forgalmazott adatnak jelentősége van a hálózat 

hatékony kihasználása szempontjából. A jelenleg működő mobil adatátviteli 

rendszerekben például a csatorna minőségi paramétereinek tükrében változtatják a 

csatornakódolást és a modulációt [24]. Ezen a területen a szemlélet és a modell 

kialakításában fontos szerepet játszottak professzor Tarnay Katalin, Harangozó 

Zsuzsanna és Adamis Gusztáv protokolltervezéssel kapcsolatos kutatásai [25], [26], 

[27].  

2.2. Masszívan elosztott eseményvezérelt rendszerek  

A masszívan elosztott rendszerekben, akár több ezer csomópont párhuzamos és 

koordinált működése szolgáltatja az elvárt viselkedést. Egy tipikus és gyorsan fejlődő 

ilyen irányzat a szenzorhálózatok területe. A szenzorhálózatok története egy 

„Smartdust” program keretein belül indult el 1998-ban. Ez a kutatás egy hipotetikus 

vezeték nélküli hálózatot álmodott meg, amelynek az elemei kisméretű 

elektromechanikus szenzorok, robotok vagy bármilyen eszközök, amelyek képesek 
                                                 
2 Biztonság – a védelem bármilyen fenyegetéssel szemben 
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például fényt, hőmérsékletet, vibrációt vagy páratartalmat, egyszóval valamilyen 

környezeti hatást mérni. A projekt egyik legnagyobb gyakorlati haszna, hogy 

létrehoztak egy kommunikációra és mérésre alkalmas kisméretű eszközt [28]. Ez a 

kutatás adott kezdő lökést sok más kutatócsoportnak, hogy létrehozzák a 

szenzorhálózatok újabb gyakorlati és elméleti felhasználásait. A fontosabb futó 

kutatásokról bővebb információt kapunk a Berkeley WEBS (Wireless Embedded 

Systems) [29] és a „Center for Embedded Networked Sensing” (CENS) [30] 

weboldalakon. 

A szenzorhálózatok első gyakorlati alkalmazására a Great Duck Island nevű szigeten 

került sor, ezért a kísérlet ezen a néven vált híressé. A projekt során madarak 

viselkedését figyelték meg a rendszer segítségével 2002-ben és 2003-ban [31]. Egy 

további, szintén állatok megfigyeléséhez kapcsolódó gyakorlati alkalmazás a ZebraNet 

projekt volt, ahol a zebrák vándorlási és viselkedési szokásait sikerült a kutatóknak 

monitorozni ennek a technológiának a segítségével [32]. Egy másik kutatás a 

környezetből mért információk alapján figyeli és jelzi előre a tűzvészeket és a 

földrengéseket [33]. A szenzorhálózatokat egyre gyakrabban használják fel a gazdasági 

élet különböző területein. Ebben az esetben a szenzorok mérhetnek például 

forgalommal, bányászattal, épület/építmény állapotával, vízgazdálkodással, vagy levegő 

felhasználással kapcsolatos adatokat [34], [35], [36], [37], [38]. A következő fontos 

alkalmazási terület az egészségügy. Erre tipikus példa a Code Blue néven ismert 

kutatás, amely a sürgősségi betegellátás monitorozásában és adatgyűjtésében nyújt 

segítséget [39], de a technológia alkalmas még távoli szívmonitorozásra [40], [41], vagy 

izomműködés megfigyelésére [42] is. A szenzorok segítségével lehetőségünk van 

otthonaink monitorozására is [43]. A technológiának számos katonai felhasználása is 

van, például szenzorhálózat segítségével mesterlövész pozíciójának meghatározása 

akusztikus mérésekkel [44], [45], vagy egy területet védelme, mint például a Line in the 

sand projekt [46]. A szenzorhálózatok alkalmazásairól Yick és társai egy átfogó 

áttekintést készítettek [47]. 

A korábban tárgyalt alkalmazások mellett fontos kutatások folynak a 

szenzorhálózatok szolgáltatásaival kapcsolatban, amelyek a rendszerek hatékonyabb és 

megbízhatóbb működéséért, energiagazdálkodásáért, útválasztásáért, lokalizációjáért, és 

a szinkronizációjáért felelnek, és amelyeket összefoglaló néven a middleware 

szolgáltatásoknak nevezünk. 
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A csomópontok közötti kommunikáció vezeték nélküli megoldásokon keresztül 

megy végbe az ISM (Industrial, Scientific, Medical) sávban. A szenzorhálózatok multi-

hop és ad-hoc hálózati megvalósítást használnak. Általában minden szenzorhálózat 

tartalmaz speciális eszközöket, mint például a bázis állomások, amelyek átjárót 

biztosítanak a külső eszközök és/vagy hálózatok irányába. A szenzorhálózatokban az 

esetek többségében vagy a szenzorhálózat továbbít információt a bázisállomás irányába 

(convergecast forgalomirányítás), vagy a bázisállomás szeretne elterjeszteni 

felhasználói- vagy rendszerutasításokat a szenzorhálózat egészén (multicast 

forgalomirányítás), illetve egy adott csomóponthoz (unicast forgalomirányítás). A pont-

pont típusú forgalomirányítás az ilyen típusú hálózatokban ritka, de előfordulhat olyan 

szolgáltatás, amely igényli az ilyen típusú forgalomirányítást is. Mindezek tükrében 

kijelenthető, hogy minden szenzorhálózati alkalmazás használ valamilyen 

forgalomirányítási middleware szolgáltatást. A fenti témában egy kiváló összefoglaló 

munkát írt Akkaya és Younis [48], ami részletesen tárgyalja a szenzorhálózatok 

területén előforduló forgalomirányító algoritmusokat és protokollokat. 

Egy másik fontos terület a szenzorhálózatok területén a (idő)szinkronizáció 

problémaköre. Ezeknek a kutatásoknak a segítségével válaszolhatjuk meg azt az 

egyszerűnek tűnő kérdést, hogy az adott esemény bekövetkezése mikor történt. Számos 

szenzorhálózatos szolgáltatás használja fel az időszinkronizációból fakadó információt, 

ilyenek például az adatelemzés, hálózaton belüli folyamatok, és a lokalizáció. A 

szinkronizáció témakörét átfogóan ismerteti Simon Gyula és Vakulya Gergely 2011-ben 

megjelent könyvfejezete [49]. 

A szenzorhálózatok gyakorlati alkalmazásainak a száma folyamatosan növekszik, és 

ez a tény reflektorfénybe helyez egy másik middleware szolgáltatást, az 

energiamenedzsmentet. A felhasználások számának növekedésével ugyanis még 

kritikusabb kérdés lett a hálózat egészének és az egyes elemeinek az élettartama. A 

szenzorok általában elemekről vagy akkumulátorokról üzemelnek, így az egyes 

csomópontok élettartamát erősen befolyásolja az elemek kapacitása és az 

energiagazdálkodás hatékonysága. A helyes energiagazdálkodás mellett megjelentek 

olyan szenzorok, amelyek energiát képesek előállítani, például napelemekből vagy 

piezó-elektromos eljárás segítségével. Az energiagazdálkodást részletesen bemutatja 

Casare és társai publikációja [50]. 

Számos alkalmazás esetében kiemelten fontos, hogy a szolgáltatás minősége szigorú 

paraméterek között maradjon, így biztosítva a folyamatos és jó minőségű működést. A 
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hibamenedzsment folyamatok kontrollálják a szenzorhálózatok működését, detektálják 

a különböző hibás vagy nem megfelelő működéseket és a megfelelő válaszreakciók 

segítségével normál működési módban tartják a hálózatot. A hibamenedzsment 

kiterjedhet az összes middleware folyamatra. További hasznos információk olvashatóak 

a hibamenedzsmentről Lilia és Qi összefoglaló munkájában [51]. 

A szenzor egy önálló energiaforrással rendelkező miniatűr számítógép (1. ábra). 

Mivel a gyakorlati alkalmazások általában nem, vagy csak nagy nehézségek árán teszik 

lehetővé, hogy begyűjtsük az eszközöket karbantartás céljára, ezért az ilyen típusú 

rendszereknél a működési idő hossza nagyon fontos tervezési kérdés és mindent el kell 

követni, hogy az egyes szenzorok minél tovább képesek legyenek a terepen működni. 

Az ilyen típusú rendszereknél a működési időt sok minden befolyásolhatja, azonban a 

két legfontosabb ezek közül az energiagazdálkodás és az újrakonfigurálhatóság 

kérdésköre. Az energiagazdálkodás megfelelő alkalmazása képes hosszabb 

rendelkezésre állási időt biztosítani, míg az újrakonfigurálhatóság képessége biztosítja a 

rendszer üzemeltetői számára a telepítés után felmerülő új igényekhez történő 

alkalmazkodás lehetőségét.  

Az energiagazdálkodás két nagyobb részre osztható. Az egyik a szenzorok 

energiatermelő képességének kialakítása és minél hatékonyabbá tétele (erre példa a 

Mohammad Rahimi és társai által végzett kutatás [52]), míg a másik a belső működés 

energiahatékonyságának javítása (például Aman Kansal és Mani Srivastava kutatása 

[53]). A szenzorok esetében ez azt jelenti, hogy az alkalmazás tervezésénél kiemelten 

fontos, hogy a programot minimális processzor- és rádióhasználatra optimalizálják. Az 

ilyen alkalmazások általában igen kis kitöltési idővel működnek és az eszközök az idő 

túlnyomó többségét alacsony fogyasztású „alvó” állapotban töltik. 

A karbantartási feladatok fontos eleme a rendszer esetleges újraprogramozása, akár 

hibajavítás, akár újabb funkciók beépítése céljából. A hálózaton keresztüli 

újraprogramozás természetes igény, azonban ez számos hatékonysággal kapcsolatos 

kérdést vet fel. Bár a szenzorhálózatokban futó programok mérete elenyészően kicsi az 

asztali számítógépeken futó programokéhoz képest, a teljes programkód elterjesztése a 

hálózaton belül jelentősen csökkenti az egyes egységek és a teljes hálózat élettartamát, 

ráadásul az újraéledésből fakadó holtidő miatt fontos adatok megfigyeléséről maradhat 

le a rendszer. Ezért a hatékony újrakonfigurálás fontos kutatási területté vált [54], [55], 

[56], [57], [58], [59], [60]. 
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1. ábra: Példa a szenzorra 

 

A 1. táblázatban összegyűjtve láthatjuk, hogy mennyire nagy kihívás előtt állnak azok a 

kutatók, akik bármilyen alkalmazást szeretnének fejleszteni ezekre az eszközökre. Az 

első nehézség például, hogy a legtöbb eszköz esetében az adatmemória (RAM) mérete 

maximum 4 KB. Látható, hogy az ilyen típusú rendszerek tervezésénél és 

kivitelezésénél különösen körültekintően kell eljárni. 

1. táblázat: A szenzorhálózatok területén gyakran használt eszközök fontosabb paraméterei  

Eszköz típusa Rene Rene 2 Dot Mica Mica 2 MicaZ Telos 
Megjelenés éve 1999 2000 2000 2001 2002 2005 2004 
Prog. mem. (KB) 8 16 128 128 60 
RAM (KB) 0,5 1 4 4 2 
Rádió TR1000 TR1000 CC1000 CC2420 CC2420 
Processzor AT90LS8535 ATmega163 ATmega128 ATmega128L TI MSP430 

 

A szenzorhálózatokkal kapcsolatos további fontos kutatási területek – amelyek 

dolgozatom szempontjából kiemelt fontosságúak – a hálózatok konfigurálhatósága, 

valamint a tervezés és az ellenőrzés gondolatköre. A továbbiakban ezen területek 

eredményeinek részletesebb bemutatása következik. 
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2.2.1. Újrakonfigurálható szenzorhálózatok 

Számos munka született a sokoldalú és megbízható szenzorhálózatokkal kapcsolatban. 

A valósidejű újrakonfigurálhatóság gyakran szerepel az ilyen típusú rendszerek 

tulajdonságai között [54]. Az ilyen funkciók működtetéséhez hatékony és dinamikus 

háttérmechanizmusokra van szükség, amelyek engedélyezik a programok valós idejű 

frissítését. Több megoldás született a szenzorhálózatok világában az újraprogramozással 

és az újrakonfigurálással kapcsolatban. Néhány munka továbblépett a kísérleti 

rendszerek fázisából és a valós életben is kipróbált, működő gyakorlati alkalmazás 

született belőle. 

A rendszer újrakonfigurálása gyakran az összes csomópont/szenzor 

újraprogramozását jelenti. A szenzorok begyűjtése és kábeles újraprogramozása 

gyakran nem lehetséges, vagy csak egyszerűen nem célszerű ezt a megoldást választani. 

Kézenfekvő felhasználni a szenzorok alapvető kommunikációs eszközét erre a célra, 

azaz az egyes komponensek közötti vezeték nélküli átviteli csatornát. Ez az eljárás 

elérhető több rendszer esetében is, mint például a TinyOS [55], ahol a futtatható 

programkód a rendszerben található összes csomópontra letöltésre kerül az elérhető 

vezeték nélküli kommunikációs hálózat segítségével. Ezen megoldás legnagyobb 

hátránya az, hogy a teljes programkódot (az operációs rendszert és az alkalmazást 

megvalósító programkódot egyaránt) el kell terjeszteni az egész hálózaton, ami több 

vonatkozásban (például energiagazdálkodás, csatornahasználat, processzor 

kihasználtság) is költséges és időigényes eljárás. További problémát jelent, hogy az 

elterjesztett új program életbeléptetéséhez a rendszer futását meg kell szakítani, mivel a 

rendszer egészét, azaz az összes csomópontot újra kell indítani. A rendszer az 

újraindulás folyamata alatt teljesen vak, azaz fontos mérési eredményekről maradhat le. 

Egy lehetséges megoldást javasol a SOS operációs rendszer [56], ami egy rugalmas és 

dinamikus eljárást biztosít a kód elterjesztésére és a program frissítésére. A SOS 

kernelébe beépítettek gyakran használt szolgáltatásokat, amiket dinamikus alkalmazási 

modulként szükség esetén be tudunk tölteni, vagy éppen le tudunk állítani szkriptek 

segítségével. A modulok betöltési, illetve leállítási ideje csak minimálisan szakítja meg 

a rendszer futását, valamint a kisméretű szkripteknek köszönhetően a változtatásokat 

minimális költséggel lehet terjeszteni a hálózaton.  

A virtuális gép (VM, Virtual Machine) egy közismert elgondolás. A VM 

technológiát eredendően azért fejlesztették ki, hogy egy platformfüggetlen környezetet 
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hozzon létre az operációs rendszer és a futtatási környezet között. Ez a technológia 

megjelent a szenzorhálózatok területén is. Az első ilyen alkalmazást a Barkley kutatói 

fejlesztették ki és Maté-nak [57] nevezték el. Ez a VM TinyOS felett futott. Az 

elgondolásukat továbbfejlesztették és egy sokkal flexibilisebben használható eljárást 

hoztak létre, amit elneveztek alkalmazás specifikus virtuális gépnek (Application 

Specific Virtual Machine, ASVM) [58]. Egy másik elképzelés a „SensorWare”, ami 

valójában egy skript nyelv [59] és nem tekinthető igazi VM megvalósításnak. A VM* 

implementáció egy hibrid elképzelés, ami keveri a natív és a virtuális programozási 

kódokat, hogy így a szenzor processzorát hatékonyabban ki tudja használni. A VM 

megvalósításoknak a sok előnyük mellett természetesen hátrányuk is van, mégpedig az, 

hogy pazarlóbban bánnak a szenzor központi egységével és memóriájával, mint a natív 

kódos megvalósítások [60]. 

2.2.2. Rendszerverifikáció 

A kritikus rendszerek megbízható és kiszámítható működését gyakran ellenőrzik, vagy 

bizonyítják különböző formális verifikációs technikák segítségével. Számos ilyen 

kritikus rendszert használunk a digitális áramköröktől a rugalmas gyártási rendszereken 

és a párhuzamos szoftverfejlesztésen keresztül az operációs rendszerekig [61], [62], 

[63], [64]. Több formális verifikációs technika létezik a klasszikus matematikai 

bizonyításoktól [65] a szoftveres modelleket ellenőrző szimulátorokig [66]. A 

szakirodalomban számos absztrakt modellt tárgyalnak (többnyire formális nyelvek vagy 

automaták), amelyeket specifikációs és verifikációs célokkal hoztak létre. Az időzített 

automatát (timed automata) gyakran alkalmazzák rendszerek modellezésére. Az így 

létrejött modellt hatékonyan lehet ellenőrzési mechanizmusoknak alávetni [67]. A P 

automata [68] és a temporális logika szintén hatékonyan alkalmazható ezen a területen 

[69]. A Petri hálókat is nagy hatékonysággal alkalmazzák a formális verifikáció 

területén, de ezeket a dinamikus holtpont-elkerülés világában is eredményesen lehet 

alkalmazni [62]. Léteznek a hagyományos programozási nyelvekhez is olyan 

kiterjesztések, amelyek által a kifejlesztett program bizonyíthatóvá és jobban 

ellenőrizhetővé válik, ilyenek például az ADA [70], vagy a SPARK [71]. Az IEEE is 

kifejlesztett egy szabványos leírási nyelvet, az e-t [72], ami szintén egy olyan leírási 

lehetőség, amiben a létrehozott rendszer könnyebben ellenőrizhető. Természetesen a 

CSP is egy gyakran és hatékonyan alkalmazott specifikációs eljárás, amely sok 
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alkalmazás esetében használható a kommunikációs protokolloktól [73] a többszálú 

programozáson [74] keresztül a szenzorhálózatokig [75]. 

Nagy rendszerek esetében a komponensek vizsgálata szintén fontos feladat [76], 

hiszen ebben az esetben ezekből az együttműködő egységekből épül fel a rendszer. 

Absztrakt nyelvek segítségével definiálják a különböző komponensek viselkedését, amit 

aztán vizsgálatoknak lehet alávetni. 

Sokrétűen felhasználható eszközök érhetőek el, amelyek segítségével támogatni 

tudjuk a rendszereinket, dinamikusan vizsgálni tudjuk a működésüket, és össze tudjuk 

vetni a viselkedésüket a korábban specifikálttal. Ilyen megoldások például az UPPAAL 

[66], SPIN [77], FDR [78], és a CSP-Prover [61]. 

A holtponttal kapcsolatos rendszeranalízis kiemelten fontos, ennek vizsgálatát 

gyakran formális verifikációs technikák segítségével végzik el. Az operációs rendszer 

három lehetséges stratégiával kezeli a holtpont problémáját a többszálas rendszerek 

esetében: (1) a holtpontot felismeri a rendszer és feloldja azt a felfedezése után, (2) a 

holtpontot el tudja kerülni a rendszer folyamatos monitorozás segítségével és azzal, 

hogy mindig holtpontmentes, azaz biztonságos állapotban tartja a rendszert, és végül (3) 

a holtpontmentesség következhet a rendszer strukturális felépítéséből és működési 

szabályszerűségeiből [64]. Az utóbbi két elvet alkalmazzák a párhuzamos rendszerek 

esetében is [79]. A holtpont-elkerülési séma, amely automatikusan generálódik és a 

forrás kódhoz vezérlési logikát csatol, a program vezérlési folyam gráfjaira épül. Típus 

alapú rendszerek használata során [80] a program strukturális holtpontmentességét 

igazolni tudjuk, és gyakorlati alkalmazások hozhatók létre ennek a megközelítésnek a 

segítségével. Ilyen például a Java byte-kód verifikációs [63] eljárás. A 

holtpontmegelőzés és elkerülés jelenleg is ismert és sokrétűen kutatott terület a hálózati 

forgalomirányítás területén [81]. 

Számos kutatás tűzte ki célul, hogy olyan formális verifikációs eljárásokat 

fejlesszenek ki, (illetve létező módszereket adaptáljanak) a szenzorhálózatok területére, 

amivel hatékonyabbá és megbízhatóbbá lehet tenni az ilyen típusú rendszerek 

működését. Ennek a célnak az elérése érdekében egy CSP alapú magas szintű modell 

került kifejlesztésre. A modell segítségével le lehet írni a szenzorhálózatokon futó 

alkalmazásokat, és támogatni lehet a rendszer specifikációját és verifikációját [82]. Egy 

másik megoldás, amikor a formális modellt automatikusan, minimális emberi 

beavatkozással lehet kóddá konvertálni az R2D2C (Requirements to Design to Code) 

módszer [83] segítségével. Ebben a megoldásban a fejlesztő első lépésként létrehozza a 
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specifikációt, ami ebben az esetben forgatókönyvek halmazát jelenti. Ezeket a 

forgatókönyveket természetes nyelven (például magyarul) vagy bármilyen más 

jelöléshalmazzal le lehet írni (például GRL-el). A második lépésben CSP nyelvre kell 

konvertálni a korábban specifikált rendszert, hogy ezen keresztül elvégezhessük a 

szükséges ellenőrzési mechanizmusokat (például holtpont vizsgálat). A CSP 

segítségével a formális leírásból származtatva lehetőség van automatikusan generált 

tesztesetek létrehozására. Egy másik szenzorhálózatokkal kapcsolatos, CSP alapokra 

építkező specifikációs és verifikációs metódus az aktív szenzor folyamat (Active Sensor 

Process, ASP) [84]. Ezt a leírási nyelvet használva a szenzorhálózatok alkalmazásait 

korszerű verifikációs technikák és rendszeranalizáló eszközök segítségével tudjuk 

ellenőrizni. Az ASP leírásból közvetlenül natív kódba való generálás technikája jelenleg 

még nincs kidolgozva. További érdekes és hasznos kutatás a létező TinyOS kódokat 

utólag vizsgáló eljárás [74], ami CSP kódra konvertálja azokat és utána ellenőrzi azok 

helyességét. Ennek az eljárásnak a segítségével az alkalmazásban a fejlesztés során 

rejtve maradt hibák feltárhatóak és kijavíthatóak. 

2.3. Az URN és a tesztelés kapcsolata 

A korábban említett megvalósítások legtöbbjénél a rendszert alkotó komponensek 

között kommunikáció zajlik. Az információáramlás hatékonysága nagyban befolyásolja 

a rendszer egészének a működését, ezért az ilyen típusú megoldások esetében a 

kommunikáció megtervezése, kivitelezése és üzemeltetése kiemelten fontos. Minden 

rendszer létrehozásánál fontos szempont, hogy milyen módszertant követve tesszük 

meg az első lépést. Az ITU-T nemzetközi szervezet komoly ipari kapcsolatokkal és 

múlttal rendelkezik a kommunikációs rendszerek specifikációja területén, ezért sok cég 

követi az általuk javasolt megoldásokat. Számos kutatócsoport dolgozik, azon, hogy 

kibővítsék, illetve újraszervezzék az ITU-T nyelvek adta lehetőségeket, éppen ezért 

minden kutatás, amit ezen a területen végeznek, segíti a közösség egész működését és 

sikerét. A kommunikációs eljárások tervezésénél első lépésben a követelményeket kell 

specifikálni, amit ITU-T által használt nyelvcsaládból az URN segítségével lehet 

megtenni. A Z.150 [85] szabványban specifikálja a nyelvvel kapcsolatos 

követelményeket és a Z.151 [86] szabványban foglalkozik a nyelv definiálásával. Az 

URN két részből áll, a nem-funkcionális, célorientált nyelvből, a GRL-ből (Goal-

oriented Requirement Language) és a funkcionális, használati eseteket specifikáló 

UCM-ből (Use Case Maps) [87]. Az URN az ITU-T által szabványosított nyelvek közül 
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a tervezési folyamat legelején foglal helyet. Az ITU-T célja, hogy az általa 

szabványosított nyelvek segítségével egy szabványosított és kontrollált környezetet 

hozzon létre a tervezés első lépésétől kiindulva a késztermék megszületéséig. A 

formális specifikációért és leírásért felelős nyelveket az ITU-T a formális leírási 

technikák (formal description techniques - FDT) gyűjtőnév alatt csoportosította a Z.100-

tól Z.199-ig tartó szabványokban. Ebben a csoportban az URN mellett helyet kapott a 

rendszerek dinamikus viselkedésének specifikációjáért felelős SDL (Specification and 

Description Language) [88], amelynek a kiterjesztett véges állapotú automata a 

matematikai alapja. Az SDL nehézkesen képes kezelni a rendszerek időbeli ábrázolását, 

ezért az ITU-T specifikálta az MSC (Message Sequence Chart) [89] leíró nyelvet, 

aminek a matematikai alapja a Büchi-automata. A tervezési folyamat lezárásaként az 

ITU-T létrehozta a rendszerek tesztelésének leírására alkalmas nyelvet, a TTCN-3-at 

(Testing and Test Control Notation) [90], amelynek egyik végrehajtási környezete a 

TITAN [91]. 

Az URN-el kapcsolatos kutatások két fő részre oszthatóak. Az egyik irányzat az 

URN új területen való alkalmazása/alkalmazhatósága, illetve összetevői 

tulajdonságainak a kiterjesztése. A másik kutatási irány az URN kapcsolatát vizsgálja 

más formális nyelvekkel, illetve eszközökkel. 

Az URN-el kapcsolatos alig 10 éves kutatások megmutatták, hogy az URN 

használható például a teljesítmény-követelmény specifikálásában [92], a Web-alapú 

rendszerek tervezésében [93] és az e-kereskedelemben [94]. Az URN funkcionális 

része, az UCM, eleinte a tervezés első fázisánál csak a funkcionális és a viselkedési 

követelmények magas szintű leírására fókuszált, és az időzítéssel kapcsolatos kérdések 

mellékesek voltak. A kutatók hamar ráébredtek, hogy a kommunikációs rendszerek 

tervezésénél ez komoly hiányossága az UCM-nek, ezért megalkották a valós idejű 

rendszerek leírására alkalmas időzített (timed) UCM-et [95], [96]. Az URN nem 

funkcionális részével, a GRL-el kapcsolatban összehasonlító elemzéseket végeztek más 

cél-orientált nyelvekkel kapcsolatban, amilyen például a KAOS [97]. A GRL-el 

kapcsolatos kutatások megmutatták, hogy a GRL segítségével specifikálni lehet például 

üzleti stratégiákat [98], vagy hitelesítési és azonosítási menedzsmenttel kapcsolatos 

folyamatokat [99]. A GRL, akárcsak az URN, folyamatosan fejlődik. A GRL újabb 

változatában hatékonyabban és kiterjedtebben lehet leírni a nem funkcionális elemeket, 

valamint tovább bővül a szimulációs lehetőségek száma [100], míg az URN 

fejlődéseként létrejött az URN aspektus orientált változata az AoURN [101]. Az 
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AoURN egy keretrendszeren belül kombinálja a célokat, a forgatókönyveket (scenario) 

és az aspektusokat. 

Az URN használhatóságát befolyásolja, hogy a GRL-ben és az UCM-ben specifikált 

rendszerek leírását milyen más formális nyelvek, illetve eszközök irányában lehet 

transzformálni. A szabvány megjelenésével szinte egy időben elkezdték vizsgálni az 

URN SDL-hez és más nyelvekhez való viszonyát, valamint azt, hogy milyen módon tud 

együttműködni ezekkel a jól bevált formális nyelvekkel [102]. Ezek után készítettek egy 

gyakorlati alkalmazást is, amely az URN UCM részéből kiindulva az MSC-t 

közbeiktatva képes volt SDL leírást generálni. Az UCM és az MSC közötti konverziót 

az UCMNav szoftver segítségével végezték el [103], majd ezt követően egy SDL leírást 

generáltak a KLOCwork által kifejlesztett MSC2SDL nevű szoftverrel [104], [105]. Az 

UCMNav egy újabb megvalósulása a jUCMNav [106], [107]. A szakirodalom 

természetesen nem csak az URN az MSC és az SDL nyelv kapcsolatát vizsgálta. Ezt 

mutatja az is, hogy egy külön dokumentumot hoztak létre ennek a problémakörnek a 

tárgyalására a Z.153-as kódszó alatt [108], [109]. A legfontosabb kapcsolódó más 

nyelveket a 2. ábra részletesebben tárgyalja. 

 

 

2. ábra: URN puzzle 

 
Az 2. ábrán is jól látszik, hogy az URN leírásból különböző technikák segítségével el 

lehet jutni strukturális diagramok (például SDL, eODL, UML [110]), viselkedési 

diagramok (például MSC, UML) és teszt-, valamint teljesítmény-leíró nyelvek irányába 

(például TTCN-3, LQN) [111]. Továbbá vizsgálták az URN viszonyát az újratervezés 

folyamatában [112] és a tartomány-specifikus modellezés vonatkozásában [113]. 

Szimulátorokat – amelyek futtatási és szimulációs környezetet biztosítanak –, illetve 
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analizáló eljárásokat fejlesztettek ki az UCM-ben specifikált leírások számára. Ilyen 

megvalósítás például az ASM-UCM [114], vagy az i* keretrendszer – ami egy népszerű 

koncepcionális modellezési nyelv – és az URN együttműködésének kidolgozása [115]. 

A munkám szempontjából fontos kérdés az URN teszteléshez való viszonya. A 

tesztelés vonatkozásában eddig külön vizsgálták az URN két komponensét, az UCM-et 

és a GRL-t. Az irodalomkutatás feltárta, hogy az UCM-nek létezik kapcsolata a 

tesztelési eljárásokkal, illetve a tesztgenerálással [111]. Egy felhasználása például a 

WEB böngészők teszteseteinek generálása volt [116]. A GRL-nek a teszteléssel 

kapcsolatos kutatásai esetében arra helyezték a hangsúlyt, hogy létező verifikációs és 

rendszerhelyesség-ellenőrzés területén népszerű nyelvek vagy eszközök irányába 

konvertálódjon a GRL specifikáció, mint a KAOS [97], az i* keretrendszer [117], vagy 

a tartomány-specifikus modellezés [113]. 

A kutatásaim rávilágítottak arra, hogy az URN-t összetett módon felhasználva – azaz 

az UCM-et és a GRL-t összehangolva – még nem alkalmazták a protokolltesztelés 

területén és egy megfelelő módszertan segítségével az URN hatékonyan tudná 

támogatni a tesztelés folyamatát. 

2.4. A CSP és a CSP-ből származtatott leírások 

A CSP-t (Communicating Sequential Processes) először 1978-ban publikálta C. A. R. 

Hoare [118], hogy megalkosson egy olyan matematikai alapokon nyugvó leíró nyelvet, 

ami képes a konkurens rendszerek specifikálására és verifikálására. Természetesen a 

CSP első változatának szintakszisa eltért a maitól, mivel ez a megvalósítás még nem 

annyira az általános matematikai leírásra és vizsgálatra koncentrált, hanem arra, hogy a 

véges számú, egymással kommunikációra képes párhuzamos folyamatokat hogyan lehet 

hatékonyan és szemléletesen leírni, valamint azok működését szinkronizálni. Később 

Hoare és társai kidolgozták a ma is használt CSP matematikai alapját, ami processz-

algebrai megoldásokra épül. 1984-ben egy cikk formájában publikálták elképzeléseiket 

és 1985-ben Hoare kiadta a Communicating Sequential Processes című könyvét [119], 

ami a mai napig az alapját képezi a CSP szakirodalmának. Az elképzelése annyira 

hatékonynak bizonyult, hogy a mai napig használják, sőt a CSP folyamatosan fejlődik, 

és újabb funkciókkal bővül. 2006-ra ez a könyv lett a harmadik legtöbbet hivatkozott 

kiadvány a számítási tudományok területén.  

A CSP igazi előnyeit a kommunikációra képes független folyamatokból álló 

rendszerek modellezése esetén élvezhetjük igazán, ezért nem meglepő, hogy a kutatási 
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és a gyakorlati felhasználás területei is főleg ilyen környezetekre koncentrálódnak. A 

mai informatikai trendeket figyelembe véve az ilyen típusú megvalósítások szerepe 

napról napra növekszik (például többmagos architektúrák rohamos terjedése). 

Természetesen ezek a változások a rendszer- és programtervezésben több kérdést vetnek 

fel, mint amennyit megoldanak, de az biztosan kijelenthető, hogy visszavonhatatlanul 

részei lesznek a mindennapokban használt technológiáknak, ezért valószínűsíthető, 

hogy a CSP amúgy is erős tudományos és egyéb pozíciója tovább fog erősödni. 

A CSP talán első sikerét a drága nagy komplexitású rendszerek területén aratta 1985-

ben, nem sokkal a véglegesnek tekinthető szintakszis megjelenése előtt. Ebben az 

időben kezdte el a Philips és kutatócsapata egy duális számítógéprendszer 

megtervezését, hogy létrehozzanak egy nagy hibamentességű adatbázis szervert. Az 

ilyen jellegű és bonyolultságú problémák specifikálására és verifikálására végül egy 

nagyon elegáns megoldás született 1987-ben Tony Hoare és He Jifeng tolmácsolásában 

[120], amiben természetesen a CSP kapta a főszerepet. Ez a tudományos eredmény 

fontos volt, hogy demonstrálja a CSP-ben rejlő elméleti és gyakorlati lehetőségeket.  

A Nemzeti Űrállomás tervezése során is fontos szerep jutott a CSP-nek, ugyanis az 

ilyen létesítmények üzemeltetése során a hiba lehetőségét a minimálisra kell szorítani, 

hiszen például a létfenntartó rendszerek üzemzavara beláthatatlan következményekkel 

járna. Ezért a mérnökök egy hibatűrő számítógépes architektúra mellett döntöttek. Ez az 

architektúra sok redundáns elemet tartalmaz, és ez a háttérmechanizmusok 

programozásánál komoly ellenőrzési nehézségeket okoz. A rejtett hibák elkerülése 

érdekében a tervező mérnökök úgy döntöttek, hogy a CSP segítségével specifikálják és 

ellenőrzik a folyamatot. A megoldás bevált és hatékonyan segítette a nem mindennapi 

vállalkozás sikerét [121]. 

Az Airbus A340-es utasszállító gép rendszereinek tesztelése szintén nagy kihívás 

volt, hiszen ebben a környezetben sem lehet megengedni a hibát, mivel az emberi 

életeket veszélyeztethet. Sajnálatos módon, a gyakorlatban működő rendszerekkel 

kapcsolatban van egy tesztelési alapszabály, ami azt mondja ki, hogy csak végtelen 

idejű teszteléssel tudjuk 100%-ban kijelenteni egy rendszerről, hogy biztosan 

hibamentesen működik. A tesztelés elméletében újabb és újabb eljárások jelennek meg, 

amikkel jobb tesztsorok generálhatók, illetve hozhatók létre. Mindegyik generálási 

eljárásnak különösen nagy hangsúlyt kell fektetnie az állapotrobbanás elkerülésére, 

hiszen ha ez bekövetkezik, akkor könnyen kezelhetetlenül sok tesztesetet kaphatunk, 

ami ellehetetleníti a hatékony tesztelés folyamatát. A CSP sokat segített, hogy 
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modellezzék a tesztkörnyezetet és a vizsgálandó rendszert. Ennek következtében a 

generálás során hatékonyabban lehet összeállítani a tesztsorokat, így növelve a teljes 

tesztelés hatékonyságát [121]. 

A NASA, a SAIC és a Virginia Tech kutatói megalkottak egy R2D2C [83] 

(Requirements to Design to Code) nevű eljárást, amelyben szintén főszerepet kapott a 

CSP. Az elgondolás lényege, hogy egy módszertant biztosít a szóbeli specifikációtól a 

tervezésen keresztül a programkód létrejöttéig. A NASA-nak azért fontos egy ilyen 

módszertan kidolgozása, mivel több olyan rendszerrel is dolgoznak, amelyeknél az 

üzembe helyezés után már nincs mód – vagy csak nagyon nagy költség árán – a 

korrekcióra. A CSP-t ideális köztes leíró nyelvnek találták, hiszen a szóbeli 

specifikációból viszonylag könnyen létrehozható a matematikai leírás. További előnye a 

CSP-nek, hogy az évek során egy viszonylag jól dokumentált nagy múltú matematikai 

eszközzé vált. Vizsgálható többek között a rendszerek végtelenciklus- illetve 

holtpontmentessége, futási ideje és még tesztsorok is generálhatók a modellből 

(elsősorban a CSP trace-ekből). Ilyen eszközök például a CSP-prover [122], CSP-

CASL-Prover [123] vagy a CSP || B konzisztencia ellenőrző [124]. A CSP másik 

előnye, hogy a múltjából fakadóan rokonságot mutat a programozási nyelvekkel, és a 

CSP szintakszisa a leírt rendszer bonyolultságától és a programozási nyelv 

lehetőségeitől függően viszonylag egyszerűen átfordítható. Michael G. Hinchey és 

társai által publikált cikk gyakorlati alkalmazásokat is felhoz, ahol sikeresen 

használható az elgondolásuk, ezek pedig a következők: a szenzorhálózatok, a szakértői 

rendszerek és a robotvezérlés [83]. 

A CSP felhasználásával, kiterjesztésével vagy szűkítésével kapcsolatban 

folyamatosan születnek új kutatási eredmények. Ilyen törekvések például a CSP és egy 

modell alapú nyelv, a Z integrációja (CSP-Z) [125], valamint a CSP és egy algebrai 

specifikációs nyelv – a CASL – kapcsolata (CSP-CASL) [126]. Továbbá kutatásokat 

folytatnak a CSP és az object-Z [127], valamint a B [128] formális nyelv viszonyával 

kapcsolatban. A CSP-t ezen kívül axiomatikus szemantikával is kiegészítették [129]. A 

CSP-vel kapcsolatos kutatások egyik irányzata a nyelv bővítésével biztosít nagyobb 

ábrázolási képességet – mint például az időzített CSP [130], [131], [132], – míg mások 

a nyelv szűkítése mentén próbálják azt speciális területeken hatékonyabbá tenni, mint 

például a CSP-S [133]. 
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3. Teszt specifikáció az URN-ben 

Az URN megjelenésével egy olyan specifikációs módszertan született meg, aminek a 

segítségével funkcionálisan (UCM) és nem-funkcionálisan (GRL) is definiálni lehet egy 

rendszert. A GRL-nek a tervezési fázis kezdeti szakaszában van kiemelkedő 

jelentősége, hiszen ennél a szakasznál alakítják ki a befektetők, a menedzsment és a 

mérnökök a kifejlesztendő termékkel kapcsolatos elvárásokat. Megfelelő módszertannal 

és megfelelő eszközök használatával már ezen a ponton biztosítani lehet a rendszer 

optimális fejlesztési menetét. Az URN funkcionális részét, az UCM-et elsősorban a 

mérnökök használják a rendszer viselkedésének a specifikációjára, amivel egzakt 

módon le tudják írni, amit a GRL segítségével korábban közérthető módon definiáltak. 

Az UCM hatalmas előnye, hogy rengeteg formális nyelv irányában átalakítható, így ha 

nem is sikerül minden részletet specifikálni a segítségével, a benne végzett munka akkor 

sem tekinthető zsákutcának vagy időveszteségnek. 

Az URN-t munkám során a tesztelés segítésének vonatkozásában vizsgáltam meg és 

azt tapasztaltam, hogy a GRL-t és az UCM-et, azaz az URN egészét eddig egyáltalán 

nem, míg a GRL-t és az UCM-et protokolltesztek vonatkozásában eddig még nagyon 

korlátozott formában használták. Ez a felismerés vezetett ahhoz, hogy kidolgozzak a 

protokolltervezés vonatkozásában egy módszertant, amely segítségével hatékonyan fel 

lehet használni az URN adta lehetőségeket a rendszer tesztelésének előkészítésénél 

[S1], [S3], [S5], [S9]. A telekommunikáció és azon belül a protokolltesztelés területén 

ez kiemelten fontos kérdéskör, hiszen a termék kifejlesztésére fordított költségeknek 

körülbelül a fele a tesztelési és ellenőrzési eljárásokra fordítódik. A költségeket ezért 

úgy próbálják mérsékelni, hogy a lehető leghamarabb (lehetőleg a projekt legelejétől) 

párhuzamosan elkezdik előkészíteni a tesztelési eljárásokat. Minden módszertannak 

azonban az egyik Achilles sarka az, hogy mikor kapják meg a tesztelés előkészítéséhez 

szükséges információkat a tesztmérnökök, hiszen ezek hiányában érdemi munkát nem 

tudnak végezni. A másik gyakori probléma, hogy a kezdetek kezdetén a stratégiai 

döntések megszületésénél, a módszertan és/vagy a bevett sémák nem biztosítják a 

megfelelő szakértelmű emberek bevonását, akik a tesztelés vonatkozásában segíthetnék 

a megfelelő döntések meghozatalát. 
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3.1. A tesztelés menetének elemzése 

Az URN általam javasolt használata mind a két előbb említett problémára megoldást 

kínál, fontos azonban kijelenteni, hogy ezt úgy teszi, hogy a formalizmus 

szintakszisában és jelkészletében nem történik változás. Mielőtt rátérnék a tesztelés és 

az URN közötti konkrét kapcsolatra, elengedhetetlen megvizsgálni, hogy a tesztelés 

egyes fázisai milyen struktúrában követik egymást. A tesztelés folyamata – a Távközlő 

hálózatok és informatikai szolgáltatások [24] című könyv elnevezéseit használva – 3 

lépésből áll:  

• a teszt tervezése, 

• a tesztelés pontos definíciója és 

• a teszt végrehajtása. 

 

A teszt tervezésnél definiálni kell a használt módszerek halmazát, amik egyértelműen 

definiálják, hogy egy szoftver melyik képességét kívánjuk ellenőrizni, azaz konkrétan 

megadja a teszt típusait (például funkcionális, konformancia és együttműködési teszt).  

Egy használt módszer végrehajtásához szükség van a tesztcélok, az elvégzendő 

feladatok, az erőforrások, és a lehetséges veszélyforrások véges számú halmazára. Egy 

tesztcél jól definiált szöveges megfogalmazása a vizsgált rendszer egy pontosan 

definiált működési halmazának, amiből később a tesztesetet származtatjuk. Az 

elvégzendő feladatok azoknak a feladatoknak a listája, amiket végre kell hajtani a 

tesztelés során (például: tesztcélok meghatározása, tesztesetek létrehozása, szoftveres 

környezet felállítása). Az erőforrások határozzák meg a teszt véghezviteléhez szükséges 

infrastrukturális, emberi, anyagi, szoftveres és hardveres erőforrások összességét, míg a 

lehetséges veszélyforrások definiálják a teszt végrehajtása során felmerülő lehetséges 

kockázatok halmazát. 

Egy konkrét tesztcél eléréséhez definiálni kell a szükséges erőforrásokat, elvégzendő 

feladatokat és a lehetséges veszélyforrásokat. Az előzőleg felsorolt teszteléshez 

felhasznált elemek között fellépő kapcsolatokat és kölcsönhatásokat összefüggéseknek 

nevezzük. Érdemes észrevenni, hogy a teszt tervezésnél a nem-funkcionális leírási 

mechanizmusok érvényesülnek. 

A teszt tervezésnek a matematikai halmaz modellje az előzőek alapján a következő: 
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Tesztterv = { Használt módszer1, Használt módszer2, … Használt módszera} , 

Használt módszerk = { Tesztcél1,…Tesztcélb}  ∪ { Elvégzendő feladat1,…Elvégzendő 

feladatc}  ∪ { Erőforrás1, …Erőforrásd} ∪ {Lehetséges veszélyforrás1,… Lehetséges 

veszélyforráse}  

Tesztcéln = { Erőforrásn,1,… Erőforrásn,f} ∪ {Elvégzendő feladatn,1,… Elvégzendő 

feladatn,g} ∪ {Lehetséges veszélyforrásn,1, … Lehetséges veszélyforrásn,h} , 

ahol a, b, c, d, e, f, g, h, k, n tetszőleges természetes számok. 

 

A tesztelés pontos definíciója a második nagyobb egység a tesztelés folyamatában. A 

teszt tervezésben lefektetett alapelvek mentén ebben a részben pontosan specifikálni 

kell a tesztelendő rendszer elemeit, és azok egymáshoz való viszonyrendszerét. A 

protokolltesztek esetében kiemelten fontos az egyes komponensek és azok 

architektúrális viszonyain túl, hogy egyértelműen specifikálva legyenek a CP 

(Coordination Point) és a PCO (Point of Control and Observation) interfészek. A CP-k 

jelentik a tesztet kiszolgáló komponensek közötti kommunikációs interfészeket, míg a 

PCO definiálja a hozzáférési pontot a tesztrendszernek a teszt alatt álló (Implementation 

Under Test, IUT) alkalmazásához. A teszt végrehajtása jelenti a teszt tényleges 

megvalósítását és kiértékelését, aminek szigorúan követni kell a teszttervben és a 

tesztelés pontos definíciójában meghatározott elveket és leírásokat. 

Munkám során követem a tesztelés hagyományos időbeli menetét, ezért először az 

URN nem-funkcionális leírási részét a GRL-t vizsgálom meg, és csak ezután kerül sor 

az UCM vizsgálatára. 

3.2. A GRL felhasználása a tesztelésben 

A GRL egy nem-funkcionális specifikációs nyelv, ebből logikusan következik, hogy a 

teszt megtervezésének csak azon a területén lehet felhasználni, ahol elégséges a 

szöveges alapú leírás. A tesztek tervezése egy ilyen terület. Vizsgáljuk meg, hogy a 

GRL leírás sémái a teszt tervezés melyik elemeinek feleltethetőek meg. 

Az első vizsgált GRL elem a cél (goal). A cél definíció szerint egy olyan állapot 

vagy helyzet, amit az érintettek szeretnének elérni. A cél elérésének menete nincs 

megadva, így alternatívákat kell figyelembe venni. A cél lehet például egy üzleti cél, 

vagy egy rendszer cél. A rendszerrel kapcsolatos célok lehetnek például azok, amiket 

egy információs rendszerben általában a funkcionális követelmények határoznak meg. 
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A GRL-ben a cél jelölése egy lekerekített téglalap, aminek a belsejébe írják az elérendő 

célt (3. ábra). 

 

 
3. ábra: Példa a GRL cél grafikus jelölésére 

 
A taszk (task) definíció szerint azt jelenti, hogy meghatározott módon tesz valamit. Ha 

egy taszk egy másik taszk alkomponenseként van definiálva, akkor ez korlátozza a 

magasabb szinten lévő taszkot. A taszkokra úgy is lehet tekinteni az adott rendszeren 

belül, mint megoldásokra. Ezek a megoldások nyújthatnak segítséget a célok eléréséhez. 

Például műveleteket, folyamatokat, adatok megjelenítését, strukturálását és akár egy 

konkrét tesztelési eljárást. A GRL-ben a taszk jelölése egy hatszög, aminek a belsejébe 

írják a taszk funkcióját (4. ábra). 

 

 
4. ábra: Példa a GRL taszk grafikus jelölésére 

 
Az erőforrás (resource) egy olyan (fizikai vagy információs) entitás, amellyel 

kapcsolatban a legnagyobb kérdés az, hogy rendelkezésre áll-e vagy sem. A GRL-ben 

az erőforrás jelölése egy téglalap, aminek a belsejébe írják a felhasználni kívánt 

erőforrást (5. ábra). 

 

 
5. ábra: Példa a GRL erőforrás grafikus jelölésére 

 

A véleményeket (belief) definíció szerint arra használják, hogy tartalmazzák a tervezés 

során felmerülő megjegyzéseket, ajánlásokat vagy esetleges veszélyforrásokat. A 

vélemények lehetővé teszik, hogy az adott terület jellemzői megjelenjenek a tervezés 

során, és megfelelően tükrözzék azokat a döntéshozatali folyamatban. Ez megkönnyíti, 

és hatékonyabbá teszi a későbbi vizsgálatokat, és növeli a nyomonkövethetőséget a 

rendszer tervezése során. A jelölése egy ellipszis (6. ábra). 
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6. ábra: Példa a GRL vélemény grafikus jelölésére 

 

3.2.1. A GRL leírás és a teszt tervezés elemeinek p árosítása 

Vizsgáljuk meg a GRL komponenseket a teszt tervezésében felvázolt elemek leírásának 

vonatkozásában. Követve a teszt tervezésre korábban bemutatott hierarchikus felépítést 

az első elem, ami különböző hierarchiai szinten tartalmazza az összes többit a Tesztterv. 

A tesztterv határozza meg, hogy a rendszeren milyen teszteléseket szeretnénk 

végrehajtani. Természetesen az is előfordulhat, hogy valami miatt egyáltalán nem 

akarunk tesztelni. Összességében elmondható, hogy a teszttervnek minden esetben 

tartalmaznia kell egy elérendő állapotot, hiszen a teszttervet létrehozók szeretnék 

meghatározni, hogy mit is szeretnének elérni a teszteléssel kapcsolatban. Ennek 

tükrében triviális, hogy a Tesztterv egy célnak feleltethető meg a GRL-ben. 

A tesztterv Használt módszerekből épül fel, ezért vizsgáljuk meg, hogy a használt 

módszer, ami megadja, hogy pontosan milyen típusú tesztet végzünk el a vizsgált 

rendszeren, melyik GRL leírásnak feleltethető meg. A használt módszer a teszttervvel 

ellentétben nem egy cél, amit el szeretnénk érni, hanem egy konkrét feladat, amit végre 

kell hajtani, akár a GRL leírásban a taszk, ezért szintén egyértelműen hozzárendelhetjük 

a használt módszert a GRL taszk eleméhez. 

A használt módszer Tesztcélok, Elvégzendő feladatok, Erőforrások és Lehetséges 

veszélyforrások véges halmazával jellemezhető. Vizsgáljuk meg az előbb felsorolt 

sorrendben a GRL megfeleltetéseket. A tesztcél egy szöveges specifikáció, ami a 

rendszer egy viselkedési halmazának az ellenőrzésére szolgál. Ez tekinthető egy 

állapotnak is, amit szeretnénk elérni, azaz egyértelműen megfeleltethető a GRL cél 

elemének. Az elvégzendő feladat további magyarázat nélkül triviálisan megfeleltethető 

a GRL taszk elemének. Szintén egyértelmű a tesztelésnél felhasznált erőforrás és a 

GRL erőforrás elem közötti kapcsolat. A lehetséges veszélyforrások a teszt során 

felmerülő kockázatok halmazát jelenti, azaz azokat az eseményeket, amikre fontos, 

hogy odafigyeljenek a kivitelezés során. A GRL vélemény elemet szintén hasonló 

feladatok miatt hozták létre, ezért a megfeleltetés ebben az esetben is egyértelmű. 
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A következő hierarchiai pont a tesztcél definíciója, ami Erőforrások, Elvégzendő 

feladatok, és Lehetséges veszélyforrások véges halmazából épül fel. A GRL 

hozzárendelés szempontjából ezen a szinten is az Erőforrás a GRL erőforráshoz, az 

Elvégzendő feladat a GRL taszkhoz, míg a Lehetséges veszélyforrás ebben az esetben is 

a GRL véleményhez kerül hozzárendelésre, mint ahogy az korábban is megtörtént. 

Összefoglalva egy kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés hozható létre a GRL elemek 

és a teszt tervezés során használt elemek között, amit a 2. táblázatban láthatunk: 

2. táblázat: A tesztterv elmeinek a megfeleltetése GRL elemeknek 

Tesztterv esetén használt elem GRL megfeleltetése 
Tesztterv cél 

Használt módszer taszk 
Tesztcél cél 

Elvégzendő feladat taszk 
Erőforrás erőforrás 

Lehetséges veszélyforrás vélemény 
 

A GRL-ben használt 5 különböző összeköttetési típus közül (út-vég (means-end), 

dekompozíció (decomposition), szerep (contribution), korreláció (correlation), függőség 

(dependency)) kettőt használok fel a tesztterv elemeinek az összeköttetésére. Az egyik 

az út-vég, ami a két elem közötti viszonyt mutatja. A javasolt megvalósításban ezzel 

kötjük össze a taszkot és a célt. A másik a dekompozíció (decomposition), ami arra 

szolgál, hogy egy taszkot felosszak több elemre. Ilyen típusú összekötő elem köti össze 

az összes többi elemet. Ha összekötjük a korábban definiált módon a tesztterv elemeit, 

akkor a 7. ábrán látható GRL leírást kapjuk. 
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7. ábra: A tesztterv GRL megfeleltetése 

 
Az így létrejött teszttervet a 8. ábrán látható módon egyszerűen hozzá kell csatolni a 

rendszer fő céljához a GRL leírásában. 

 

8. ábra: GRL tesztterv hozzáillesztése a hagyományos GRL leíráshoz 

 
A rendszer fő céljához csatlakozó többi GRL leírás az eddigiekhez hasonlóan megadja a 

cél eléréséhez használt hagyományos eljárást, míg a most hozzáadott komponens 

pontosan definiálja a teszttervhez szükséges információkat. 

3.2.2. Példa a GRL leírás és a teszt tervezés eleme inek párosítására 

A következő konkrét példa szemlélteti a GRL használatát a tesztterv létrehozása során. 

A példa célja pusztán a szemléltetés és nem egy ipar számára használható tesztterv 
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specifikálása, ezért tekintsünk el például attól, hogy az összes lehetséges tesztcélt 

meghatározzuk. Ebben a példában csak egy ilyen cél van megfogalmazva, ami a 

kapcsolatfelépítésének ellenőrzése. Az egyszerűség kedvéért tekintsünk el az ennél 

pontosabb definiálástól. Első lépésként alkossuk meg a korábban definiált teszttervet 

alkotó halmazokat, amik a következők: 

 

Tesztterv = { Konformancia teszt} , 

Konformancia teszt ={ Kapcsolatfelépítésének ellenőrzése} ∪ {Dokumentáció, 

Menedzsment} ∪ {TTCN-3, Pontosan definiált interfész, Pénz} ∪ {A fejlesztő ne 

teszteljen}  

Kapcsolatfelépítésének ellenőrzése = { MTC (Main Test Component), PTC-k (Parallel 

Test Component)} ∪ {Gerjesztő üzenet küldése, IUT válaszának fogadása, Válaszok 

kiértékelése} ∪ {Rosszul beállított időzítő} , 

 

A jelen példában egy konformancia tesztet szeretnénk elvégezni, aminél a tesztcél, hogy 

ellenőrizzük a kapcsolatfelépítésének a helyességét. A teszt során a példában két 

feladatot kell elvégezni: az egyik a dokumentáció, ami pontosan, egyértelműen és 

visszakereshető módon archiválja a folyamatot, míg a másik a menedzsment, ami 

folyamatosan ellenőrzi a teszt menetét és hatékonyságát. A konformancia vizsgálat 

során három erőforrást fogunk felhasználni: egy szabványos tesztkörnyezetet, a TTCN-

3-at, a protokollteszthez nélkülözhetetlen interfészeket és a folyamat sikeres 

lebonyolításához szükséges anyagi forrásokat. Egy általános veszélyforrás is 

meghatározásra kerül, azaz hogy a rendszerfejlesztés során a fejlesztést végző ember ne 

végezzen tesztet, hiszen ez nem hatékony. Minden teszt esetében, így a protokoll 

vonatkozásában is követni kell a vizsgált rendszer architektúrális felépítését. A 

protokollok rétegekbe vannak rendezve, amik interfészeken keresztül kapcsolódnak 

egymáshoz. Egy réteg működésének a teljes körű vizsgálatához az összes interfészhez 

egy-egy teszt eszközt kell illeszteni, amelyek szimulálják a megfelelő réteg funkcióját 

és megfigyelik a réteg erre adott reakcióit. A kapcsolatfelépítésének ellenőrzése ezek 

alapján az MTC és PTC-k nevű erőforrásokat használja, amik az architektúrából 

következnek. A tesztcél sikeres eléréséhez üzeneteket kell küldeni, fogadni és 

kiértékelni, amik a jelen modellben a tesztcélhoz tarozó taszkok lesznek. És végül egy 

veszélyforrás, ami gyakran problémák forrása lehet a protokolltesztek során: az időzítők 
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a rendszer sajátosságainak megfelelően legyenek beállítva. Az így definiált teszttervből 

a korábban tárgyalt kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés segítségével a következő 

GRL diagram hozható létre: 

 

 

9. ábra: Általános kapcsolatfelépítés GRL-ben leírva 

 

A példa is jól mutatja, hogy a GRL egyértelműen képes definiálni a teszttervet, tehát 

kijelenthető, hogy a GRL nem funkcionális leírási nyelv jelenlegi szintaktikájával 

alkalmas a tesztterv meghatározására, azaz segítségével definiálhatóak a tesztelés célja, 

a felhasznált módszer, az elvégzendő feladatok, erőforrások és a lehetséges 

veszélyforrások. 

Természetesen a tesztterv GRL leírása a korábban ismertetett módszertan 

megkötéseit figyelembe véve közvetlenül is létrehozható és egyértelműen exportálható 

a korábban már vizsgált specifikációs technikák irányába. 

3.3. Az UCM felhasználása a protokolltesztelésben 

Az UCM egy formális specifikációs nyelv, ami a tervezés második lépcsőfokát, azaz a 

tesztelés pontos definícióját segíti a GRL után. Vizsgáljuk meg az UCM-et, azzal a 

céllal, hogy a protokollteszt specifikálása során definiálásra kerülő elemek közül 

melyek azok, amiket egyértelműen le lehet vele írni és melyek azok, amiket már nem. A 
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vizsgálat végére egyértelműen kiderül, hogy az UCM milyen mértékig használható a 

protokollteszt specifikálásának folyamatában. 

A protokollteszt definiálása során meg kell adni az elemek közötti kommunikációt 

lehetővé tevő interfészeket és az absztrakt teszt készletét (Abstract Test Suite, ATS). Az 

ATS tartalmazza a tesztben résztvevő üzenetek szintaktikai, szemantikai és időbeli 

szabályszerűségeit. 

A protokolltesztnek követnie kell a telekommunikációban kialakított hierarchiát, 

ugyanis amikor egy protokollnak a tesztjére sor kerül, a teszt alatt álló implementáció 

(Implementation Under Test, IUT) nem tudja, hogy éppen tesztelik-e vagy sem. Ezért a 

tesztelésnél nagyon fontos meghatározni az IUT-hez való hozzáférés interfészeit, amiket 

PCO-nak (Point of Control and Observation) nevezünk. A protokoll világ rétegződési 

felépítéséből fakadóan három architektúrát használhatunk a teszt alatt álló 

implementáció tesztelésére. Az első megoldásban az IUT-t csak a hierarchia valamely 

alsóbb rétegén keresztül tudjuk tesztelni, ezt az elgondolást a strukturális adottságokból 

kifolyólag alulról tesztelő architektúrának hívjuk. A második megvalósítás során 

valamely felsőbb rétegen keresztül tudjuk csak ellenőrizni a kiválasztott réteg 

működését, ezért ezt a tesztelési eljárást felülről tesztelő architektúrának hívjuk. A 

harmadik eljárás az első kettő kombinációja: ebben az esetben lehetőség van az alsóbb 

és a felsőbb rétegekből egyaránt ellenőrizni a tesztelni kívánt entitást. Ezt a módszert 

alulról-felülről tesztelő architektúrának nevezzük.  

Az első és a második megvalósításnak a legnagyobb hátránya, hogy nem csak azt a 

konkrét protokollt vizsgálják, amit tesztelni szeretnénk, hanem egy protokoll halmazt, 

hiszen nem pontosan határoltuk körbe a vizsgálandó protokollt. Hibás működés esetén 

csak következtetni lehet, hogy melyik rétegben futó protokoll okozta a konkrét hibát. A 

népszerűségüket az okozza, hogy míg a harmadik eljárást sokkal speciálisabb 

körülmények között lehet előállítani, addig az előző kettőt egyszerűbben lehet 

reprezentálni. A harmadik elgondolás nehézségét és egyben legnagyobb előnyét is az 

okozza, hogy az előzőleg bemutatott mindkét eljárást egyszerre magában foglalja, és ez 

által lehetőség nyílik csak az adott protokoll réteg tesztelésére. A 10. ábrán ezt a 

megvalósítást láthatjuk.  
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10. ábra: Alulról-felülr ől tesztelő architektúra. 

 
A 10. ábrán megfigyelhető, hogy egy Fő Teszt Komponens (Main Test Component, 

MTC) felel a teszt lebonyolításáért (gerjesztések és kiértékelés). A felsőteszter 

szimulálja az IUT feletti réteget, míg az alsóteszter definiálja az IUT alatti 

protokollműködést. Az alsó és a felsőtesztert véges számú párhuzamos teszt komponens 

(Parallel Test Component, PTC) alkotja, amelyeknek a feladata az üzenetek küldése és 

fogadása. A PTC-k és az IUT között PCO típusú interfészek találhatóak, míg a PTC-k 

között, illetve a PTC-k és az MTC között CP-k (Coordination Point, CP). A 10. ábrán a 

PTC elemek között nem szerepel egyetlen CP interfész sem. Ennek egyszerűsítési oka 

van: a vizsgálatot nem befolyásolja, hogy a PTC elemek között van-e definiálva CP 

típusú interfész, mivel a vizsgálat során arra keressük a választ, hogy az UCM le tud-e 

írni interfészeket, és ha igen, akkor milyeneket. Amennyiben az MTC és egy PTC 

közötti CP típusú interfész specifikálható vele, akkor két PTC közötti CP hasonló 

eljárással definiálható, így annak külön vizsgálata szükségtelen.  

A teszt definiálása MSC-vel (Message Sequence Chart) a protokollok világában 

elfogadott és gyakori megoldás. Nézzük meg az előbbi architektúrát MSC-ben 

ábrázolva (11. ábra). 
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11. ábra: Az előző reprezentáció MSC leírása. 

 

Ebben az ábrázolási módban minden példány egy kommunikáló entitásnak felel meg és 

az idő a példány vonalán lefelé telik, azaz, például ha egy üzenet fogadási eseményt egy 

küldési követ, akkor az lejjebb kerül ábrázolásra a fogadáshoz képest. Azok között a 

példányok között van interfész, ahol a tényleges kommunikáció lehetősége fennáll. 

Ilyen például az MTC és a PTC-k valamelyike, ahol egy CP típusú interfész van. Az 

MSC pontosan definiálni tudja az interfészeken áthaladó üzenetek szintaktikáját, 

szemantikáját és időbeli lefolyását. Az MSC sikerének egyik titka, hogy a benne leírt 

kommunikációs szabályszerűségeket minimális energiaráfordítással át lehet konvertálni 

a telekommunikációban szabványos tesztelési eljárásba, a TTCN-3-ba (Testing and Test 

Control Notation), ami hatékonnyá teszi a tesztelés menetét. Érdemes észrevenni, hogy 

konkréten kiolvasható kommunikációs esemény ebben az MSC specifikációban nem 

található. Ez azért van, mivel egy általános leírást definiáltam, ami számos konkrét 

tesztszituáció leírására alkalmas a következő módon: A 11. ábrán úgynevezett MSC 
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referenciák lettek specifikálva (például MTC gerjeszti PTC1-et), amik egyértelműen 

definiálják a résztvevő példányokat. Azoknak a példányoknak a vonala, amelyek nem 

részesei az adott referenciának, egyszerűen áthalad a referencia jelen (például MTC 

gerjeszti PTC1-et referenciának nem része a PTCm példány, ezért a vonala áthalad ezen 

a referencián). A referencia helyére az MSC bármilyen lehetséges elemét be lehet 

illeszteni, azzal a megkötéssel, hogy csak azok a példányok kommunikálhatnak 

egymással, amelyek részei a referenciának. Megfigyelhető egy másik jelölés is: a par, 

ami a párhuzamos viselkedésért felelős jelölés az MSC-ben. Ez biztosítja, hogy az 

egyes küldési és fogadási folyamatok egymás mellett párhuzamosan tudjanak működni 

(szaggatott vonallal elválasztott részek a 11. ábrán). 

Vizsgáljuk meg az UCM és az MSC kapcsolatát. Az közismert, hogy UCM-ben 

specifikált leírásokat egyértelmű mechanizmus [103], [111], és minimális kiegészítés 

mentén át lehet alakítani MSC formátumba. Természetesen ez a folyamat a másik 

irányba is működik, amit most arra használok fel, hogy a 11. ábra által definiált MSC 

leírásból konvertáljak egy UCM specifikációt. Az így létrejött leírás megmutatja, hogy a 

korábban felsorolt létfontosságú elemek közül melyeket tudjuk specifikálni az UCM 

segítségével. A konvertálás eredménye a 12. ábrán látható. 

 

 

12. ábra: A protokolltesztelés általános UCM leírása 
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A 12. ábrán jól megfigyelhető, hogy az MSC diagram példányai az UCM diagramban 

komponensenként jelennek meg. A komponensek között ebben az esetben is 

egyértelműen definiálva vannak a PCO-k és a CP-k, azaz az interfészek. Az 

interfészeken áthaladó üzenetek megnevezését és pontos felépítését, azaz a 

szintaktikáját nem tudjuk ábrázolni az UCM-ben, mivel ennek jelölésére az UCM nem 

alkalmas, azonban, ha eltekintünk a pontos elnevezéstől, az üzenetváltás szemantikai 

szabályszerűségeit és időbeli lefolyását képes ábrázolni az UCM a következő módon. 

Amikor az UCM út áthalad a komponensek között, az minden esetben egy üzenet 

forgalmazásnak felel meg az MSC leírásban. A forgalmazás irányát az út határozza 

meg. Például, ha az UCM út elhagy egy komponenst, az azt jelenti az MSC leírásban, 

hogy az a küldő fél, míg ha egy út belép egy komponensbe, akkor az annak felel meg az 

MSC-ben, hogy a példány fogadott egy üzenetet. Az időbeli lefolyást pontosan 

meghatározza az út bejárásának üteme. A szaggatott vonallal határolt csúcsára fordított 

négyzet az UCM-ben hasonló az MSC referencia eleméhez, azaz bármilyen UCM 

elemet alkalmazni tudunk benne. 

Összegezve ki lehet jelenteni, hogy az UCM jelenlegi szintaktikájával alkalmas 

protokolltesztekben résztvevő komponensek (TC (Test Component), IUT, Felsőteszter, 

Alsóteszter), azok kapcsolatának (architektúrájának), a PCO-knak (Point of Control and 

Observation) és a CP-knek (Coordination Point) a megadására. 

Az UCM specifikáció a GRL leírás után közvetlenül meghatározásra kerül, ezért 

természetesen a gyakorlatban a konkrét UCM leírás specifikációját fel lehet használni a 

következő módon a teszt előkészítésében: 

1. Az UCM leírásból MSC leírást generálunk [103]. 

2. Az interfészeken áthaladó üzenetek pontos specifikálása az MSC leírásban 

[111]. 

3. Követni az eddigi ipari gyakorlatot az MSC leírásból kiindulva. 

 

A dolgozatban specifikált UCM „váz” felhasználható alsó-, felső- és alsó-felsőtesztert 

használó megvalósítás esetében is. A használaton kívüli részek esetében egyszerűen a 

szaggatott vonallal határolt részbe egy üres elemet helyezünk. Az üres elemen nem 

halad át semmilyen UCM út, ezért ez az elem a rendszer számára gyakorlatilag nem 

létezik. Egy-egy UCM leírás egy használati esetnek, azaz funkciónak felel meg. A 

használati esetek összessége írja le a rendszer működését. Illusztrációképpen létrehozok 

egy konkrét UCM használati esetet a kapcsolatfelépítés vonatkozásában. A tesztelt réteg 
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legyen a szállítási réteg TCP (Transmission Control Protocol) protokolljának egy 

egyszerűsített működési szelete. Ebben az esetben a felsőteszter az alkalmazási réteget 

és annak egy tetszőleges TCP-t használó protokolljának a működését szimulálja. Ilyen 

protkollok lehetnek például a HTTP (Hypertext Transfer Protocol), SSH (Secure Shell), 

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Az alsóteszter egyértelműen az Internet réteget 

és az IP protokollt szimulálja. A kapcsolatfelépítés esetében az alsó- és a felsőteszternek 

közvetítői feladata van, mivel az MTC-ben történik a tényleges gerjesztés és kiértékelés. 

A kapcsolatfelépítés ellenőrzése a korábban specifikált UCM leírást felhasználva a 13. 

ábrán látható: 

 

 

13. ábra: Egyszerűsített kapcsolatfelépítés UCM leírása 

 
A kapcsolatfelépítésnek egy egyszerűsített esete látható a 13. ábrán. Az MTC a 

felsőteszteren keresztül elküld egy felhasználói adatot. Ezek után az IUT megvizsgálja, 

hogy fel van-e építve a kapcsolat, amennyiben nincs, akkor a felhasználói adat 

forgalmazása előtt felépíti azt. A példában éltem azzal az egyszerűsítéssel, hogy a TCP 

protokoll fejrészéből csak a kapcsolatfelépítési folyamat menedzselése során 

változtatott SYN és ACK egy bites mezők értékét tüntetem fel. A 

kapcsolatfelépítésének folyamata a következő: 
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1. A kapcsolatot kezdeményező beállítja a SYN értéket 1-re, míg az ACK értékét 

0-ra. 

2. A másik fél, amennyiben elfogadja a kapcsolatot, a válaszban a SYN és az ACK 

értékét is 1-re állítja. 

3. A kezdeményező az ACK értékét 1-re, míg a SYN értékét 0-ra állítja (a 

példában ezzel a lépéssel együtt elindul a felhasználói adatok forgalmazása is.) 

 

Az MTC kiértékelő része két esetben vizsgálja a kommunikációt. Először, amikor a 

kapcsolatfelépítési folyamat zajlik, másodszor, amikor a felhasználói adat 

forgalmazásra kerül. Az MTC csak abban az esetben kerül az átment végállapotba, ha a 

kapcsolatfelépítése és a felhasználói adat forgalmazása is az előírtaknak megfelelően 

zajlik le, minden más esetben a megbukott végállapotba kerül a rendszer. 

Az UCM diagram alapján az ideális esetet figyelembe véve – azaz a Start állapottól 

az Átment állapotig végigmenő UCM utat felhasználva – a 14. ábrán látható MSC leírás 

generálható. 

 

 

14. ábra: UCM specifikációból generált MSC diagram 
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A példa is rávilágít arra, hogy a javasolt módszertan segítségével a protokoll és a teszt 

rendszer működése egy munkamenetben együttesen hozható létre. Az így létrehozott 

használati esetekből MSC diagram hozható létre, és a protokoll megalkotásával 

párhuzamosan a tesztért felelős fejlesztő csapat egy majdnem teljesen specifikált 

tesztesetből folytathatja a teszt kifejlesztésének folyamatát a már ismert és megszokott 

módszertannal. 

3.4. A teszt néz őpont használatának el őnyei 

A tesztelés stratégiai célként való kezelése és a GRL szintű nem formális leírásba való 

beemelése fontos filozófiai üzenet a folyamat egészére nézve, hiszen így a tervezés 

minden résztvevője tudja, hogy ezt a problémakört a megfelelő súllyal kell kezelni. A 

GRL-ben meghatározott célok elérése érdekében fontos, hogy az adott célt vagy 

célcsoportot hozzáértő emberek fogalmazzák meg úgy, hogy azok harmonizáljanak 

egymással. Ez csak akkor lehetséges, ha a befektető, a menedzser, a fejlesztő, a 

minőségbiztosítási- és a tesztmérnök közösen végzik el a tervezésnek ezt a fázisát. Már 

az előbb felsorolt emberek kommunikációja és egy asztalhoz ültetése is hatalmas előny, 

azonban meggyőződésem, hogy csak így lehet lefektetni egy stabil termékfejlesztés 

alapjait. A folyamat során egészséges kompromisszumok jöhetnek létre az érintett felek 

között, például a költséghatékonyság és a minőség tekintetében. A GRL által nyújtott 

információ elegendő ahhoz, hogy érdemben el tudjuk kezdeni a teszt előkészítését. Ilyen 

folyamatok lehetnek például a teszt csapat felállítása, vagy a tesztkörnyezet 

előkészítése. Az UCM diagram segítségével a teszt folyamat tovább pontosítható, mivel 

a leírás automatikusan átalakítható MSC specifikációvá, amelyet a tesztelésnél 

hagyományosan felhasználnak. Összességében kijelenthetjük, hogy az URN 

körültekintőbb alkalmazása időt és erőforrásokat spórolhat meg az egész termék 

életciklusa alatt. Végül nézzük meg pontokba szedve azokat az előnyöket, amelyekhez 

így jutunk hozzá: 

• A teszt előkészítési munkálataival nem kell addig várni, amíg el nem 

készül az interfész(ek) pontos definíciója. 

• A tervezés során fontos pénz és egyéb erőforrás csökkentő ötlet kerülhet 

bele úgy, hogy azt végig figyelembe kell venni a termék kifejlesztése 

során. 
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• Újabb kommunikációs csatornákat nyit ki a befektetők, a menedzserek, a 

fejlesztők, a minőségbiztosítási- és a tesztmérnökök között. 

• Az UCM generálható más nyelvek és tesztelési eljárások irányába. 

• Már jelenleg is számos UCM alapú tesztelési eljárást fejlesztettek ki és 

ezeknek a száma a jövőben várhatóan nőni fog. Ennek hatására tovább 

javul az UCM szoftveres támogatottsága és a vele kapcsolatos 

módszertanok száma, ami még hatékonyabbá teszi az UCM 

alkalmazhatóságát. 

 

Az elosztott rendszerek működésének és protokoll készletének tesztelése nehezebb 

feladat, mint a nem elosztott rendszerek esetében, ezért az URN felhasználása mellett 

elengedhetetlen új eljárásokkal támogatni a kommunikációszervezés és a tesztelés 

folyamatát. A következő fejezetben egy CSP alapú self-adaptív eljárás kerül 

bemutatásra, amely már nemcsak módszertant biztosít ezen a területen, hanem 

strukturálisan is segíti az elosztott rendszerek tervezését és üzemetetését. 
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4. Self-adaptív kommunikációs rendszermodell 

Ebben a fejezetben egy olyan rendszermodell kerül bemutatásra, ahol minden 

kommunikációs csomópont automatikusan felismeri a hálózat bármely más elemének 

kommunikációs szabályait. A rendszeren belüli eszközök képesek tanulni egymástól, 

így minden új kommunikációs szabály szét tud terjedni a hálózaton. Ez az elgondolás 

rugalmassá teszi az egész rendszer működését, hiszen képes alkalmazkodni a környezet 

változásaihoz, amennyiben minimum egy kommunikációs csomópont ismeri az új 

kihívásra adott helyes választ. Az adaptációs folyamat automatikus, ezért a rendszer 

kiérdemli a „self-” szócskát az adaptáció, a konfiguráció és a tanítás/tanulás területén is. 

Az elméleti modell alapján implementálásra került egy szoftveres alkalmazás is [S4], 

[S16], [S17]. A modellt CSP segítségével specifikáltam, ezért a fejezet első felében 

először a CSP általános felépítése és működése kerül bemutatásra. Ezt követően a CSP 

alapú kommunikációs modell felépítését, elemzését, a kutatási térben való elhelyezését 

és végül a modell alapján létrehozott gyakorlati alkalmazását tárgyalja a fejezet. 

4.1. A CSP felépítése és m űködése 

A CSP leírás folyamatokból épül fel, amelyek az egymással folytatott kommunikáció 

révén képesek befolyásolni egymás működését. Természetesen nem szükségszerű, hogy 

az egyes folyamatok kommunikáljanak más folyamatokkal, mint ahogy azt az első 

klasszikusnak mondható példán is láthatjuk. Ebben az esetben egy csokoládé automata 

végtelenül leegyszerűsített modelljét figyelhetjük meg. A folyamat akkor lép 

működésbe, ha bedobunk egy érmét, és ennek hatására az automata kiad egy csokit, 

majd visszatér nyugalmi állapotban. CSP-vel leírva ez a következőképpen néz ki: 

 

CsokiAutomata = érme → csoki → CsokiAutomata 

 

A példából is jól látszik, hogy a folyamatok eseményekből épülnek fel (érme, csoki). Az 

eseményeket (esemény-esemény) és a folyamatokat (esemény-folyamat) összekötő 

szimbólumot (→) prefix operátornak nevezzük. Ez felel az egyes lefutási ágak 

meghatározásáért valamint, hogy az egyes események után melyik folyamat kapja meg 

a futás jogát. Természetesen gyakran előfordul, hogy több esemény következhet be. A 

példánknál maradva előfordulhat, hogy az automata több féle érmét is elfogad. Ekkor 
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szükségünk van egy olyan operátorra, ami a bekövetkezett eseménytől függően a 

megfelelő folyamatot indítja el. 

 

CsokiAutomata = érme1 → CsokiKiadása1 | érme2 → CsokiKiadása2 

 

Ez az operátor a választás (jelölése: |). A választásnál két lehetséges döntési mód áll a 

rendelkezésünkre, az egyik, amikor determinisztikusan el tudjuk dönteni, hogy melyik 

folyamat rész futhat le (ilyen a CsokiAutomatás példa is), a másik, amikor nem 

determinisztikus a döntési eljárás (jelölése: Π). A CSP jelölési rendszere megenged egy 

egyszerűsítést, abban az esetben ha nem tudunk vagy akarunk foglalkozni azzal, hogy 

determinisztikus vagy nem determinisztikus választással állunk-e szemben, ez pedig a 

környezeti választás (jelölése: □). Ilyenkor a rendszer dönti el, hogy melyik választási 

típussal állunk szemben. 

A következő funkció az elágazás (jelölése: IGAZ<FELTÉTEL>HAMIS) és a 

változó kezelés (értékadás jelölése: változó.assign.0 vagy változó=0). Nézzünk egy 

egyszerű példát: a csoki automata képes számolni a benne lévő csokik darabszámát, és 

amennyiben a csokik száma eléri a nullát, akkor átadja az ElfogyottACsoki folyamatnak 

a vezérlést. Természetesen a CsokiKiadása2 folyamat is hasonlóan módosul. 

 

CsokiKiadása1 = csoki → csokidarabszam.assign.(csokidarabszam-1) →  

ElfogyottACsoki < csokidarabszam = 0>  CsokiAutomata 

  

A CSP most következő funkciója talán az egyik legfontosabb a telekommunikáció 

szempontjából, hiszen a modellben szereplő folyamatok ennek a segítségével tudnak 

egymással kommunikálni. Nézzünk egy példát az üzenetek küldésére (jelölése: 

csatorna!üzenet) és fogadására (jelölése: csatorna?üzenet). Tegyük fel, hogy a csoki 

automata az interneten keresztül kapcsolatban áll a központtal és jelezni tudja, 

amennyiben elfogyott a csoki az automatából.   

  

ElfogyottACsoki = internet!elfogyottAcsoki → Hibaüzenet 

Központ = internet?elfogyottAcsoki → Riasztás 

 

Miután bevezettük az üzenet küldés és fogadás fogalmát egy újabb fontos lépést 

tehetünk, hiszen most már az egyes folyamatok párhuzamos viselkedését és azok 
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interakcióját is definiálni tudjuk. Az előző példában a csoki elfogyása esetén az 

automata egy csatornán keresztül jelezni tudja ezt a központ felé. A valóságban ez azt 

jelenti, hogy két teljesen függetlenül működő folyamat van és az „elfogyottAcsoki” 

üzenet segítségével tudnak egymásra hatni. A gyakorlati alkalmazások területén 

általában sok folyamat fut egymás mellett párhuzamosan, ennek jelölésére a CSP a || 

jelölést használja:  

 

ElfogyottACsoki || Központ 

 

A munkám szempontjából a CSP traces-nek kiemelt fontossága van, mivel a trace (a 

traces halmaz egy elme) egy egyenértékű megfeleltetése egy folyamat egyik lefutási 

ágának. A traces tulajdonképpen nem más, mint az összes lefutási lehetőség, azaz a 

trace-ek halmaza. Így a traces-ből és az ABC-ből egyértelműen visszaállítható a 

folyamat. A gyakorlati felhasználás szempontjából azonban a trace közelebb áll a 

programnyelvi leíráshoz, mint a matematikai megfogalmazás, ezért tömörebben és 

egyértelműbben lehet felhasználni a mérnöki területek gyakorlati alkalmazásainál. 

Nézzünk egy példát a CSP traces-re: 

 

CsokiAutomata = érme → csoki → CsokiAutomata 

traces(CsokiAutomata) = {<> , <érme>, <érme,csoki>, <érme,csoki,érme>, …} 

 

Jól látszik, hogy a „CsokiAutomata” folyamat önmagát ismétli, ezért ebben az esetben a 

traces egy végtelen halmazt jelent. Fontos észrevenni, hogy a folyamatot egyértelműen 

azonosítja a teljes ismétlődő rész, azaz jelen esetben az „<érme,csoki>” trace. Ha a 

folyamaton egy kis módosítást végzünk, akkor ez szembetűnő módon előtérbe kerül. 

 
CsokiAutomata = érme → csoki → STOP 

traces(CsokiAutomata) = {<>, <érme>, <érme,csoki>}  

 

Jól megfigyelhető, hogy ebben az esetben a traces halmaz végessé változik. Ezt a 

trükköt gyakran alkalmazzák a folyamatok matematikai vizsgálata során.  
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4.2. A CSP alapú kommunikációs modell felépítése 

A kommunikációs modell általános működési sémáját a 15. ábra tartalmazza. A 

rendszert egymással kommunikáló csomópontok alkotják. Mindegyik csomópont 

rendelkezik egy „adatbázissal”, ami tárolja a kommunikációs szabályokat, azok 

életbelépési feltételét, és hogy az adott kommunikációs szabály aktív-e vagy sem. Egy 

időben csak egy aktív szabály lehet, és ez a szabály határozza meg a csomópont aktuális 

kommunikációs viselkedését. A 15. ábrán a csomópontok hagyományos 

kommunikációját – amelyet az „adatbázisban” tárolt kommunikációs szabály határoz 

meg – normál nyíl, míg a rendszer menedzsmenthez tartozó háttér mechanizmusok 

kommunikációját szaggatott nyíl jelöli. Ebben a példában az 1-es csomópont lekéri a 2-

es csomópont kommunikációs információit és az 1-es csomópont letárolja az új 

tartalmat a saját adatbázisában, azaz szinkronizálja a kommunikációs leírást. A 

rendszerben további 3 menedzsment funkció lett specifikálva, amelyek a következők: 

(1) feleslegessé vált kommunikációs leírások törlése, (2) megtanult komponensek 

ellenőrzése/tesztelése és (3) self-adaptív viselkedéshez nélkülönözhetetlen környezeti 

hatások monitorozása. 

 

 
15. ábra: A CSP-BCM általános működési sémája 

 
A hálózatban mindig van egy speciális csomópont, ami a referencia adatokat tárolja, 

erre megbízhatósági és gyakorlati okokból van szükség, mivel ezzel az egyszerű 

megoldással kiszűrhető, ha egy csomópont hibás programot próbálna elterjeszteni a 

hálózaton. Ha ez mégis bekövetkezne, a speciális csomópont utasítja a „rossz” 

csomóponto(ka)t a hibás szabály(ok) törlésére. Miután ez megtörtént, az adaptációs 
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folyamat következtében a „rossz” csomópontok megtanulják a helyes programot, és 

ezzel a rendszer ismét megfelelően működik. A rendszer a CSP nyelvet használja fel a 

specifikációja és a működése során, ezért az elgondolás a CSP-BCM (CSP based 

Communication Model), azaz CSP alapú kommunikációs modell elnevezést kapta. 

4.2.1. A kommunikációs viselkedést leíró programhal maz 

A kommunikációs viselkedést leíró programhalmazt az egyszerűbb azonosítás miatt a 

dolgozatban SAP (Self-Adaptív Programhalmaz) jelöléssel fogom azonosítani. A SAP a 

p programok halmazát jelenti: 

 

SAP= { p1, p2, p3, … pn} , 

 

ahol n a programok számosságát jelenti. A pk program –, ahol k∈{1, 2, 3… n}, – tovább 

bontható egy hármasra: 

 

pk = (Tk, Ck, Sk), 

 

ahol Tk egy speciális CSP traces, Ck a futási feltételt definiálja, míg az Sk az adott 

program státuszát adja meg. A Ck ebben a modellben egy feltételt jelent (például ha rc 

változó a csatornán elvesztett csomagok számosságát jelöli, akkor rc=0 azt jelenti, hogy 

a csatorna nem veszít üzenetet) a T={ T1, …, Tn} redukált CSP trace-ek halmaza, csak 

egy meghatározott abc-ből használhat fel elemeket. Az abc-t minden feladat során 

specifikálni kell, vagy előre, vagy a T halmazban felhasznált elemekből utólag. A 

C={ C1, …, Cn} halmaz elemei által leírt állapottérnek nincs közös eleme, azaz nincs 

átfedés a feltételek között. A modellben használható feltételek száma és bonyolultsága 

ettől a megkötéstől eltekintve rugalmasan bővíthető. Az Sk státuszt jelölő elem három 

értéket vehet fel: A, azaz aktív; I, azaz inaktív; és D, azaz a törlésre megjelölt. Az A 

státuszú program szerint működik a csomópont. Mivel a C feltételeknek nincsen közös 

állapotterük, ezért egyszerre csak egy program lehet aktív. A modellben automatikus 

mechanizmus biztosítja, hogy a törlésre megjelölt programok el legyenek távolítva a 

SAP halmazból.  

Vizsgáljunk meg egy példát a pk program hármasára. A Tk egy speciálisan szűkített 

CSP traces. A szűkítési szabály a következő: ki kell venni minden olyan elemet a traces-

ből, ami redundáns információt közöl. Természetesen ennek a speciálisan szűkített 
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traces-nek kölcsönösen egyértelműnek kell maradnia azzal a folyamattal, ami alapján 

létrejött. Nézzünk egy példát a CSP traces-re és a szűkítési folyamatra. A vizsgált 

folyamat legyen a következő: 

 

PéldaFolyamat = cp?rq → cp!rp → PéldaFolyamat 

 

A PéldaFolyamat egy egyszerű üzenet fogadás (rq) és küldés (rp) a cp csatornán 

keresztül. Fontos megjegyezni, hogy a formalizmusban bármilyen csatornát és üzenetet 

definiálhatunk és használhatunk, ami szerepel a SAP halmaz abc-jében, természetesen 

amennyiben implementáljuk a megvalósítást, akkor szükséges racionalizálni a 

felhasználható csatornák és üzenetek számosságát. A PéldaFolyamat-hoz tartozó traces 

a következő: 

 

traces(PéldaFolyamat) = (<>, <cp?rq>, <cp?rq,cp!rp>, <cp?rq,cp!rp,cp?rq>, …) 

 

Érdemes észrevenni, hogy a <cp?rq, cp!rp> tartalmazza a <cp?rq>-t és a <>-t is, ezért ez 

redundáns információ, így elhagyható. Ezt követően az ismétlésből fakadó redundanciát 

kell kiszűrni, ami ebben az esetben a <cp?rq, cp!rp, cp?rq> elemtől fogva az összes 

összetevőt érinti a traces(PéldaFolyamat) esetén. Az egyszerűsítés után a következő 

programot kapjuk: 

 

TPéldaFolyamat = <cp?rq, cp!rp>, ami alapján pk = (TPéldaFolyamat, rc=0, I) 

 

A pk szövegesen értelmezve a következő: hibamentes csatorna (rc=0) esetén a cp 

csatornán fogadjon egy rq üzenetet, majd utána küldjön egy rp választ. Jelenleg a 

feltétel nem teljesül és ezért ez a szabály inaktív. Természetesen, ha bonyolultabb 

folyamatból indulunk ki, akkor a redukált traces is több elemből áll. A SAP 

programhalmaz létrehozása előtt definiálni kell a lehetséges felhasználható elemek 

halmazát, azaz a SAP halmazban használt abc-t. 

4.2.2. A háttérmechanizmusok definiálása 

Ebben a részben a háttérmechanizmusok működését mutatom be, a leírásra itt is a CSP 

formalizmusát alkalmazom. A csomópont alapvetően normál működési állapotban 

(NormalOperation) van, ami ebben az esetben azt jelenti, hogy a megtanult 
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kommunikációs sémák közül az aktív állapotban lévő p protokollnak megfelelően 

kommunikál a többi csomóponttal. A leírás jelenleg öt szolgáltatást definiál, azonban a 

modell lehetőséget ad további háttérmechanizmusok definiálására is, így ez a jövőben 

szükség szerint bővíthető. Az egyik fontos háttérmechanizmus a kommunikációs leírás 

szinkronizációjáért felel (ProcessData), ami segítségével a csomópont képes 

megtanulni az új programszegmenseket. A másik a már feleslegessé vált 

programszegmensek eltávolításáért és az aktív programrész kiválasztásáért 

(ProgramManagement), a harmadik a megtanult komponensek 

ellenőrzéséért/teszteléséért (Tester), míg az utolsó kettő a környezeti hatások 

monitorozásáért felel, és a csatorna minőségét vizsgálja (CheckRunningCondition, 

CheckChannel). Az ellenőrzési mechanizmusok során felmerülő konfliktusokat a 

speciális csomóponton tárolt referencia adatok tudják hatékonyan feloldani, ezt az egy 

tulajdonságot leszámítva a csomópontok teljesen egyenértékűek. A világosabb tárgyalás 

kedvéért a csomópont funkciója ketté lett választva a bemutatás során. Az első esetben a 

csomópont funkcióinak azon részei vannak összegyűjtve és bemutatva, amikor 

kezdeményező félként vesz részt a rendszer működésében, azaz folyamatosan 

monitorozza a környezetét, komponenseket tanul el egy másik csomóponttól, vagy 

teszteli annak működését. A második leírás – amely később kerül bemutatásra – 

specifikálja a komponensek kérésre történő átadási képességét, a teszt alanyaként való 

viselkedést és a környezeti változások terjesztésének segítését, azaz azokat a 

folyamatokat, amelyekben a csomópont passzív félként viselkedik. 

 
NormalOperationi,SAP = ProgramManagementi,SAP < is rc change>  
(NormalOperationi,SAP| c!RD_rq → NormalOperationi,SAP | c?RD_rp 

→ProcessDatai,SAP |  
c!TA_rq → NormalOperationi,SAP | c?TA_rp → Testeri,SAP | CheckRunningCondition 

i,SAP | c?RC_rp → t!0 → NormalOperationi,SAP | c?timer → rc++ → rc_change = 1 →  
RC_data = rc → c!RC_data → NormalOperationi,SAP | CheckChanneli,SAP) 

 
ProgramManagementi,SAP = ((pactual = stepTheNextProgramElement → delete(pactual))  
< pactual[2]=D >  (pactual[2] = A < pactual[1] condition is true for rc>  pactual[2] = A) → 

ProgramManagementi,SAP) < isNextProgramElement>  NormalOperationi,SAP 
 

ProcessDatai,SAP = LearnNewComponenti,SAP <RD_rp_has_new>  
NormalOperationi,SAP 

 
LearnNewComponenti,SAP = (LearnNewComponenti,SAP^,^pactual →  

pactual = stepTheNextNewProgramElement) < isNextNewProgramElement>  
NormalOperationi,SAP 
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Testeri,SAP = cp!rq → Testeri,SAP | cp?rp → Testeri,SAP | c!rqend → WaitTesteri,SAP 

 
WaitTesteri,SAP = c?rpEnd → NormalOperationi,SAP | c!rqEnd → WaitTesteri,SAP 

 

CheckRunningConditioni,SAP = c!RC_rq → t!1000 → NormalOperationi,SAP 

 

CheckChanneli,SAP = (rc-- → rc_change = 0 → RC_data = rc → c!RC_data →  
NormalOperationi,SAP) < rc_change = 0 and rc !=0>  

(rc_change = 0 → NormalOperationi,SAP), 
 

ahol c: csomópontok közötti csatorna, ?: bementi operátor, !: kimeneti operátor, cp: a 
SAP által meghatározott kommunikációs csatorna, rc: futási feltétel (running condition) 
aktuális értéke, ami a NormalOperation folyamat futása során változik a környezet és a 
körülmény változásának függvényében, TA: Teszt ABC (Test Alphabet), RD: Kért adat 
(Request Data), rq: request, rp: response, pactual: egy tömb, ami a példában mindig az 
aktuális programelemet tartalmazza a következő formában pactual[0]=T, pactual[1]=C, 
pactual[2]=A/I/D, ahol T spec trace, C futási feltétel (például rc>0), A: aktív, I: inaktív, D: 
törlésre megjelölve  
rq ∈ TestAlphabets ∪  OtherRequest, rp ∈ Responses 
 

A CSP leírásban a folyamatok alsó indexénél az i,SAP jelölést láthatjuk, ahol az i a 

csomópont azonosítója, a SAP pedig a csomópont aktuális kommunikációs 

programhalmaza. Az ebben az esetben használt SAP leírás megegyezik az előző 

fejezetben definiálttal. 

A csomópont a NormalOperationi,SAP állapotban a környezeti események 

függvényében öt működési séma közül választhat. Elsőként megvizsgálhatja, hogy 

változott-e az rc (ez a változó felel a környezet monitorozásáért) változó értéke. Ha 

igen, akkor átkerül a ProgramManagementi,SAP állapotba, amennyiben nincs változás, 

akkor marad a NormalOperationi,SAP állapotban. A csomópont az RD_rq (request for 

Requested Data) üzenet kiküldésével tudja lekérni a c közös kommunikációs csatornán 

keresztül más csomópontok viselkedési sémáit, adatbázisát (marad a 

NormalOperationi,SAP állapotban). A c csatorna csak arra van fenntartva, hogy a 

háttérmechanizmusok során ezen keresztül kommunikáljanak egymással a 

csomópontok. A NormalOperationi,SAP állapotban a SAP halmaz által definiált 

csatornákon zajlik a kommunikáció. Amint egy másik csomópont visszaküldi az RD_rp 

(response for Requested Data) üzenetet, elindul a viselkedési szabályok eltanulásának 

folyamata, és a csomópont átlép a ProcessDatai,SAP állapotba. A TA_rq üzenet 

segítségével – amit szintén a NormalOperationi,SAP állapotból tud kiküldeni – a 

csomópont jelezheti más csomópontoknak, hogy küldjék el neki a teszteléshez 

szükséges információkat. Ezt az információt a TA_rp válasz üzenet rejti magában, ami 
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nem más, mint a másik szenzor aktuális SAP-ja, azaz a p protokollok halmaza. 

Természetesen ezt a választ csak akkor küldi el a másik csomópont, ha ismeri ezt az 

eljárást. Amennyiben nem ismeri a másik fél a megfelelő háttérmechanizmust, akkor 

vagy egy hibaüzenetet küld, vagy egyáltalán nem küld választ a kezdeményező félnek. 

Ha megérkezik a TA_rp válasz, akkor a kezdeményező csomópont átugrik a Testeri,SAP 

állapotba és legenerálja a teszteseteket (a generálás nincs implementálva a jelen 

leírásban), amik ebben az esetben a vizsgálni kívánt rq-rp (kérés-válasz) 

üzenetváltásokat, azaz a protokollteszteseteit jelenti. Ha a teszt befejeződött, a 

kezdeményező csomópont kiküldi a rqEnd üzenetet és megvárja, hogy a teszt alá vont 

csomópont visszajelezzen a rpEnd válasszal. A megfelelő üzenetváltás után mindkét 

csomópont visszatér a normális működési menethez.  

A ProgramManagementi,SAP folyamat akkor kerül meghívásra, amikor az rc változó 

értékében változás történik, azaz megváltozott a futási körülmény. Elsőként az kerül 

megvizsgálásra, hogy van-e még fel nem dolgozott eleme a SAP-nak 

(isNextProgramElement). A CSP szintakszis szerint ez egy elágazás vizsgálat 

argumentumában van (jelölés: < feltétel> ). Amennyiben az argumentumban lévő 

feltétel igaz, akkor a „< ” előtt álló rész kerül végrehajtásra, ellenkező esetben a „> ” 

rész utáni, azaz ebben az esetben visszatér a NormalOperationi,SAP folyamathoz. 

Amennyiben van még feldolgozásra váró p programrész, akkor ellenőrzésre kerül a 

pactual[2] program második tömbelemének értéke (az Sactual program státusz érték tömb 

alapú ábrázolása), hogy tartalmaz-e D jelzést, azaz ki van-e jelölve törlésre. Ha igen, 

akkor ez a p program törlésre kerül a SAP halmazból. Ha I vagy A értéket tartalmaz, 

akkor a folyamat megvizsgálja, hogy a pactual[1] program első tömbelemében (Cactual 

program futási feltételének tömb alapú ábrázolása) tárolt feltételnek eleget tesz a rc 

változó értéke, ha igen, akkor a pactual[2]-t átállítja A-ra, azaz aktív állapotra, míg az 

összes többi program esetén I, azaz inaktív állapot kerül beállításra. 

A ProcessDatai,SAP folyamat vizsgálja meg, hogy a RD_rp kapott program a saját 

programhoz képest tartalmaz-e új elme(ke)t. Ha igen, akkor megtanulja azt a 

LearnNewComponenti,SAP folyamat segítségével, míg ha nincs új komponens, akkor a 

rendszer visszatér a normál működéshez. 

A CheckRunningCondition állapot felel, hogy rendszeresen ellenőrizze a csatorna 

minőségét. Ezt úgy teszi meg, hogy kiküld egy RC_rq üzenetet és arra választ vár. A 

folyamat elindít egy időzítőt a t csatornára való írás segítségével. Egy x ms-ig futó 
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egyszeri lefutású időzítőt a következő módon specifikál a rendszer: a t csatornára írja az 

x ms értéket (t!x). A jelenlegi rendszerbeállítások mellett az x értéke 1000. Az időzítőt 

le lehet állítani, ha a t csatornára 0 érték (t!0) kerül kiírásra. Ha lejár az időzítő, akkor a 

c csatornán beérkezik egy timer üzenet (c?timer). Az RC_rq üzenet kiküldésének 

hatására vagy kap egy RC_rp üzenetet a másik csomóponttól és leállítja az időzítőt, 

vagy lejár az időzítő, és ekkor megnöveli az rc változó értékét, azaz romlott a csatorna 

minősége. A csatornaromlás mellett bejelöli, hogy változás volt az rc változó értékében, 

azzal, hogy az rc_change változó értékét nulláról egyre változtatja, valamint elkezdi a 

rendszerben terjeszteni az új rc értékét az RC_data adat kiküldése segítségével 

(c!RC_data). Bizonyos időnként ellenőrzi a rendszer, hogy a csatorna állapota javult-e. 

Ezt a következőképpen állapítja meg: amennyiben az rc_change változó értéke nulla, az 

azt jelenti, hogy minden ellenőrző üzenetre érkezett válasz. Továbbá megvizsgálja, 

hogy az rc változó értéke nagyobb e, mint nulla, ha mind a kettő feltétel igaz, akkor 

csökkenti az rc értékét és ismét elkezdi terjeszteni az rc új értékét a rendszerben, 

valamint nullázza az rc_change változó értékét. 

Az aktív fél viselkedésének bemutatása után nézzük meg a passzív fél CSP leírása: 

 

NormalOperationi,SAP = c?x → RequestDatai,SAP < x = RD_rq>  
(TestAlphabeti,SAP < x = TA_rq>  ((c!RC_rp → NormalOperationi,SAP) 

< x = RC_rq> ((NormalOperationi,SAP < rc = RC_data>  
(rc = RC_data → c!RC_data → NormalOperationi,SAP)) 

< x = RC_data>  NormalOperationi,SAP))) 
 

RequestDatai,SAP = RD_rp = SAP → c!RD_rp → NormalOperationi,SAP 

 
TestAlphabeti,SAP = c!y → TestStatei,SAP < y = TA_rp>  NormalOperationi,SAP 

 
TestStatei,SAP = cp?rq → cp!rp → TestStatei,SAP | cp?rq → TestStatei,SAP |  

c?rqEnd → TestEndi,SAP 

 
TestEndi,SAP = c!rpEnd → NormalOperationi,SAP | c?rqEnd → TestEndi,SAP, 

 
ahol c: csatorna (channel), ?: bemenet (input), !: kimenet (output), cp: a SAP által 
meghatározott kommunikációs csatorna, TA: Teszt abc (Test Alphabet), RD: kért adatok 
(Requested Data), rq: kérés (request), rp: válasz (response) 
rq ∈ TestAlphabets ∪  OtherRequest, rp ∈ Responses 
 

A fenti leírás specifikálja a teszt alatt álló csomópont működését, amely szintén a 

NormalOperationi,SAP kezdési állapotból indul. Ha kap egy RD_rq üzenetet a c 

csatornán keresztül, akkor automatikusan átlép a RequestDatai,SAP állapotban, minden 
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más esetben marad a NormalOperationi,SAP állapotban. A RequestDatai,SAP állapotban 

beleteszi a saját SAP-ját az RD_rp üzenetbe és visszaküldi azt a kezdeményező 

csomópontnak. Ha a rendszer TA_rq üzenetet fogad a c csatornán kersztül (x=TA_rq) a 

TestAlphabeti,SAP állapotba kerül, ellenkező esetben marad ugyan abban az állapotban. 

Ha a csomópont a TA_rp üzenetet (y=TA_rp) küldi vissza a c csatornán keresztül és a 

TestAlphabeti,SAP állapotban van, akkor a rendszer felkészült a tesztre és az a 

TestStatei,SAP állapotba kerül. Minden más esetben visszakerül a normál működési 

menetbe (NormalOperationi,SAP). Ebben az esetben a tesztelést üzenet párok vagy 

szimpla üzenetek jelentik, azaz a teszter kérést küld, amire a teszt alatt álló csomópont 

válasszal, illetve hallgatással reagál az éppen aktuálisan futó p programnak 

megfelelően. Ha a tesztnek vége a tesztet kezdeményező csomópont kiküld egy rqEnd 

üzenetet. Ekkor a teszt alatt álló csomópont átlép a TestEndi,SAP állapotba, ahol képes 

további rqEnd üzeneteket fogadni, illetve egy rpEnd üzenettel vissza tudja léptetni 

mindkét csomópontot a normál működésbe. 

4.3. A CSP-BCM elemzése 

A modell definiál egy tanulási mechanizmust, aminek a segítségével a csomópontok 

egymástól képesek kommunikációs sémákat eltanulni. A SAP programhalmaz rész 

eltanulásának a lehetősége igazi self-adaptív rendszert hoz létre, hiszen egy új 

körülményre a rendszer egésze reagálni képes, feltéve persze, hogy legalább az egyik 

csomópont rendelkezik a megfelelő programmal/programrészlettel és azt a többiek el is 

tanulják tőle. A rendszer lehetőségeit és felhasználhatóságának sokszínűségét 

tulajdonképpen a 4.2.1-es alfejezetben definiált SAP halmaz határozza meg, azonban a 

CSP-BCM egésze szükséges a tényleges előnyök kihasználásához. Ezért fontos, hogy 

pontosan meghatározzuk a CSP-BCM kommunikációs viselkedést specifikáló 

képességét, a tesztelhetőséggel kapcsolatos lehetőségeit és az adaptációs tulajdonságait. 

A vizsgálat a rendszer matematikai adottságait elemzi, és példákkal segíti a téma 

tárgyalását. 

4.3.1. A kommunikációs viselkedés leírása 

A formalizmus kommunikációs viselkedést definiáló képességét egy gyakorlati példán 

keresztül mutatom be. A példában két csatornát fogok használni az üzenetek küldésére 

és fogadására az openChannel-t, míg az időzítő kezelésére a timerChannel-t. Az időzítő 

ebben az esetben úgy működik, hogy a timerChannel csatornára való írás segítségével 
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beállítjuk, hogy mikor járjon le az időzítő. Ha például, azt szeretnénk, hogy az időzítő 

100 ms múlva lejárjon, akkor azt a következő módon adhatjuk meg: timerChannel!100. 

Az időzítő lejárta után egy üzenet generálódik, ami az adott csomópont openChannel 

csatornáján jelenik meg bemenetként, azaz openChannel?Timer jelölést használja. A 

korábban megszokottakhoz hasonlóan a kommunikáció iránya vagy küldési (! – 

csomóponttól nézve) vagy fogadási (? – csomóponttól nézve) lehet. Három üzenettípus 

haladhat át az openChannel csatornán: Data (a továbbított adatcsomag), Ack (nyugta 

csomag) és Timer (időzítő lejártát jelző csomag). 

Nézzünk egy példát, ahol a program egy nyugtázott kommunikációt definiál. A 

nyugtára maximálisan 100 ms-ig várhat a csomópont, amennyiben a nyugtacsomag ez 

időn belül nem érkezik meg, akkor maximálisan háromszor próbálkozzon az adat 

újraküldésével. Ha a harmadik próbálkozás sem jár sikerrel, akkor ne próbálkozzon 

tovább. 

A feladat megoldásához egy programra van minimálisan szükségünk (p1), aminek 

funkcionálisan két része van. Az egyik, amikor a csomópont kezdeményező, azaz 

elküldi a csomagot és vár a nyugtára, míg a másik, amikor a csomópont fogadja a 

csomagot, majd nyugtázza azt. A p1 program (redukált CSP traces) a következő: 

 

p1 = {<openChannel?Data, openChannel!Ack>; 
<openChannel!Data, timerChannel!100, openChannel?Ack>; 

<openChannel!Data, timerChannel!100, openChannel?Timer, openChannel!Data, 
timerChannel!100, openChannel?Ack>; 

<openChannel!Data, timerChannel!100, openChannel?Timer, openChannel!Data, 
timerChannel!100, openChannel?Timer>}  

 

A program első eleme (<openChannel?Data, openChannel!Ack>) a nyugtázást 

biztosítja. Ha kap egy adat (Data) csomagot az openChannel csatornán keresztül, akkor 

küld egy nyugtát (Ack) ugyanezt a csatornát használva. A másik funkció leírása 

(adatküldés, időzítő, nyugtára várás és szükség esetén újraküldés) ennél egy kicsit 

bonyolultabb és az összes többi részt felöleli. Az egész folyamat, azzal kezdődik, hogy 

kiküld egy csomagot (Data-t) az openChannel-en keresztül, majd beállítja a 100 ms-ra 

az időzítőt. Ezután két továbblépés lehetséges a program szerint: az egyik, hogy 

megérkezik a várt nyugta, míg a másik esetben lejár az időzítő a nyugta megérkezése 

előtt. A második eshetőségnél a kezdeményező csomópont kiküldi újra a korábban 

elküldött adat (Data) csomagot és újra beállítja az időzítőt. Ezen a ponton újra két 

lehetséges lefutást kínál a program: vagy megérkezik a várt nyugta vagy lejár az időzítő. 
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Mindkét eseményben az a közös, hogy akármelyik következik be, a program elér egy 

lehetséges végállapotot, ami azt jelenti, hogy a csomópont visszaugrik nyugalmi 

állapotba. 

Ahhoz, hogy a transzformáció teljesen követhető legyen, hozzuk létre a p1 

programból (redukált CSP traces) a teljes CSP traces-t, ami a következő: 

 

traces(p1)={<> ; <openChannel?Data>; <openChannel?Data, openChannel!Ack>; 
<openChannel!Data>; <openChannel!Data, timerChannel!100>;  

<openChannel!Data, timerChannel!100, openChannel?Ack>;  
<openChannel!Data, timerChannel!100, openChannel?Timer>;  

<openChannel!Data, timerChannel!100, openChannel?Timer, openChannel!Data>; 
<openChannel!Data, timerChannel!100, openChannel?Timer, openChannel!Data, 
openChannel!Data, timerChannel!100>; <openChannel!Data, timerChannel!100, 
openChannel?Timer, openChannel!Data, timerChannel!100, openChannel?Ack>; 
<openChannel!Data, timerChannel!100, openChannel?Timer, openChannel!Data, 

timerChannel!100, openChannel?Timer>}  
 

Látható, hogy a redukált traces alapú program és a teljes CSP traces egymásnak 

kölcsönösen egyértelmű megfeleltetései, és a redukció hatására csak ugyan annak a 

viselkedésnek egy rövidebb leírását kapjuk. A következő lépés a CSP folyamat 

visszaállítása. Ehhez a művelethez a traces-re és a folyamat abc-jére van szükség. Az 

abc-t, azaz a lehetséges felhasználható elemek halmazát megadtam a példa 

specifikációjánál, ezért a traces-ből következő CSP folyamat egyértelműen következik 

(mivel a p1 a program jelölése, a CSP folyamatot P1-el jelölöm): 

 

P1 = openChannel?Data → openChannel!Ack → SKIP |  
(openChannel!Data → timerChannel!100 → (openChannel?Ack → SKIP | 

openChannel?Timer → openChannel!Data → timerChannel!100 →  
(openChannel?Ack → SKIP | openChannel?Timer → SKIP)))  

 

A P1 folyamatban a SKIP állapot azt jelenti, hogy a P1 átadja a vezérlést a következő 

folyamatnak, jelen esetben a rendszernek, ami egy újabb programot választhat ki. A 

példa illusztrálja, hogy a redukált CSP traces-ből, amit jelenleg programokként használ 

fel a formalizmus, egyértelmű transzformációk segítségével felépíthető a CSP traces és 

abból az abc ismerete mellett a CSP folyamat. Korábban beláttam, hogy ez a folyamat 

visszafelé is igaz, hiszen a redukált CSP traces CSP folyamatból és CSP traces-ből 

származik, ezért igaz az a következmény, hogy elég vizsgálnunk a CSP folyamatok és a 
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CSP traces kommunikációs leírásait és tulajdonságait, hiszen az igaz lesz a redukált 

traces-re is. 

Meg kell vizsgálni, hogy a kommunikáció egyértelmű leírásához egyértelműen meg 

lehet-e adni a továbbítandó adatot, a közvetítő közeget és a kommunikáció irányát. Egy 

protokoll leírásánál ezeknek az információknak a pontos megadása nélkülözhetetlen 

alapkövetelmény. A példából egyértelműen látszik, hogy ezeket az adatokat jól 

definiálja a SAP programhalmaz. A SAP program részhalmazának a formalizmusa CSP 

alapokra épül, és a CSP-ben a kommunikációs szabályok egyértelmű leírása a CSP 

definícióból következik, ezért ebben az esetben ez triviális következmény. 

4.3.2. A tesztelhet őség vizsgálata 

A modellnek része egy tesztelési eljárásra lehetőséget adó funkció, ami a következő 

folyamatokat/állapotokat jelenti: Testeri,SAP, WaitTesteri,SAP, TestStatei,SAP és a 

TestEndi,SAP. Ahhoz, hogy a kommunikációs viselkedési szabályokat ellenőrizni tudjuk 

a háttérmechanizmuson túl, arra is szükség van, hogy a SAP-ban tárolt p1, p2, …, pn 

programokból – ahol n a programok száma – előre definiált eljárások segítségével 

generálhassunk teszteseteket. A modellben a csomópontok csatornákon keresztül 

kommunikálnak egymással, ezért célszerű követni a telekommunikáció 

protokolltesztelésnél használt eljárásait. 

A protokolltesztek esetén először három dolgot kell definiálni: 

• ASP-k (Abstract Service Primitive, absztrakt szolgáltatási primitív) 

specifikálása, amiket a rendszer képes elküldeni és/vagy fogadni. 

• PDU-k (Protocol Data Unit, protokoll adat elem) specifikálása, amiket az ASP-k 

tartalmaznak. 

• PCO-k (Point of Control and Observation, vezérlési és megfigyelési pont) 

specifikálása, amin az ASP-k át tudnak haladni. 

 

Az egyszerűbb tárgyalás kedvéért a vizsgálat során először mindig az általános elemzés 

kerül bemutatásra és azt minden esetben egy példa követi. A felhasznált illusztrációnál a 

korábban ismertetett adat küldés és nyugtázás példát (ideális csatorna esetén) bővítsük 

ki azzal, hogy a kapcsolatot fel kell építeni, mielőtt a felhasználói adatok továbbításra 

kerülnek. A fogadó félnek két alternatívája van, vagy elfogadja a kapcsolatfelépítésének 

a kérését, vagy elutasítja azt. A program a következőképpen változik: 
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p2 = <openChannel!CONreq, openChannel?CONconf, openChannel!Data, 
openChannel?Ack>; <openChannel!CONreq, openChannel?CONref>; 
<openChannel?CONreq, openChannel!CONconf, openChannel?Data, 
openChannel!Ack>; <openChannel?CONreq, openChannel!CONref>,  

 
ahol CONreq: connection request (kapcsolat kérés), CONconf: connection confirm 
(kapcsolat jóváhagyás), CONref: connection refuse (kapcsolat elutasítás) 

 

Az elemzés során az egyik csomópont válik a tesztelő féllé, míg egy másik a teszt 

alanyává. Értelemszerűen a tesztet végző csomópont a Tester, míg a tesztelt fél a 

TestState állapotban van. 

Vizsgáljuk meg a modellt az ASP-k vonatkozásában. A modell lehetőségeiből 

fakadóan ebben a szituációban két típusú kommunikáció, azaz ASP típus jöhet létre. Az 

egyik típus a tesztelés alatt a két fél közötti tényleges kommunikációt lebonyolító 

csatorna és az azon haladó üzenetek, amelyek a definíció szerint az rq és az rp 

csomagok. Ebből logikusan következik, hogy minden ténylegesen forgalmazott 

kommunikációs csomag (PDU) ebben az absztrakt csomag formában jelenik meg a 

leírásnak ezen a szintjén, azaz az ASP-k ebben az esetben az rq és az rp csomagok. A 

másik eshetőségben nem beszélhetünk tényleges kommunikációról, mivel az adatok 

forgalmazása a csomóponton belül történik. Ez a tulajdonság egy CSP-BCM sajátosság 

és ennek a szituációnak a tipikus példája az időzítő elindítása. Ebben az esetben az ASP 

neve megegyezik a csatornanév és a forgalmazási irány nélküli esemény nevével. Ez azt 

jelenti, hogy a timerChannel!100 esemény ASP eleme a 100 lesz. A példában csak 

olyan csatorna szerepel, amely a csomópontok között tényleges forgalmat bonyolít le, 

ezért ebben az esetben az ASP-k az rq és az rp csomagok. 

A tényleges teszthez azonban szükség van valós csomagokra is, amelyek 

megvalósítják a kommunikációt és az adatátvitelt, ezek pedig a PDU-k. A CSP-BCM 

felépítéséből a PDU-k logikusan következnek. A PDU-k halmaza a SAP 

programhalmazokban tárolt események részhalmazai, azaz a csatorna megnevezés és a 

kommunikáció irány nélküli események halmaza. A példában ezek a következők: 

CONreq, CONconf, Data, Ack, CONref. 

A tényleges teszt lebonyolításához definiálni kell még a PCO-(ka)t. Ezek azok az 

interfészek, amelyeken keresztül a teszter csomagokat tud küldeni, illetve fogadni. Ez a 

következmény szintén nyilvánvalóan és egyértelműen következik a modellből és az 

ASP-hez hasonlóan ebben az esetben is két típusú PCO jöhet létre. Az első esetben a 

PCO a csomópontok között áramló „felhasználói” kommunikáció csatornáját jelenti, 



Self-adaptív kommunikációs rendszermodell 

 53 

amely a cp csatorna. Ezt ténylegesen a SAP programhalmazban specifikált csatornák 

alkotják, azaz a kísérő példában ez az openChannel. A második típus ebben az esetben 

is csomóponton belüli kommunikáció, amely nem jár tényleges forgalmazással és ebben 

az esetben egyszerűen a csatorna neve lesz a PCO. Mivel mind az ASP, a PDU-k, és a 

PCO is egyértelműen azonosíthatóak, ezért a modell és a modellben használt 

programok, azaz a redukált CSP trace-ek teljesítik a tesztnél megkövetelt feltételeket  

A tényleges teszthez még egy lépés szükséges, mégpedig a tesztesetek létrehozása. A 

következő részben erre két módszer is bemutatásra kerül. Az első a viselkedési fa 

felépítése. Bevezetésre kerül egy általános algoritmus, amely bármilyen p programból 

automatikusan generálja a viselkedési fát, amely tulajdonképpen a csomópont 

viselkedése. Ez az eljárás nagyon népszerű és gyakran alkalmazott a protokolltesztek 

világában. A másik esetben egy CSP kód segítségével generálunk egy folyamatot, ami 

elvégzi a tesztet. 

A tetszőleges p programból a következő algoritmus segítségével lehet viselkedési fát 

generálni: 

 

tmpTracekSzama = tracekSzama(p); 
ciklus (i=0; i< tmpTracekSzama; i++) 
{ 

tmpEseményekSzáma=eseményekSzama(trace(i)); 
 viselkedésiFaAktuálisÁllapota(/); 
 ciklus (j=0; j< tmpEseményekSzáma; j++) 
 { 
  ha(esemény(j)∉ViselkedésiFa) 
  { 
   újÁgHozzáadása(esemény(j)); 
  } 
  viselkedésiFaAktuálisÁllapota(esemény(j)); 
 } 
 
} 

 

A viselkedési fa egy fa gráf, aminek a gyökere a vizsgált rendszer nyugalmi állapota – 

az algoritmusban „/”-el van jelölve –, amibe a rendszer minden működési menet végén 

visszatér. Az algoritmus első lépésben megvizsgálja a tetszőleges p programban lévő 

tracek számát. A külső ciklus egyesével végiglépteti az algoritmust az összes tracen. A 

külső cikluson meghatározásra kerül az aktuális traceben lévő események száma és 

visszaállítja a viselkedési fát a gyökér („/”) állapotába. Ezek után a beágyazott második 

ciklus egyesével megvizsgálja az aktuális trace eseményeit, amennyiben még nem 
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eleme az aktuális hierarchiai szinten a viselkedési fának, akkor hozzáadja egy új ágként. 

A hierarchiai szint beállításával a viselkedési fa egy részhalmazát kapjuk, aminek ebben 

az esetben a kiinduló csúcsa a megjelölt esemény. A ciklus körbefordulása előtt az 

aktuális eseményt teszi a viselkedési fa aktuális hierarchiai pontjának. 

A p2 program esetében az algoritmus a következőképpen működik: a példaprogram 

négy trace-t tartalmaz. Az első trace négy eseményt tartalmaz, amiből felépíti a 16. 

ábrán 1-gyel jelölt pontozott részt. A második trace két eseményből áll, amiből az első 

megegyezik az előzőleg vizsgált trace első elemével, és már része a viselkedési fának, 

ezért ezt az elemet nem adja hozzá a jelenlegi fához, csak az aktuális hierarchiai 

kiindulószintté teszi azt. A következő esemény vizsgálata során már nincsen azonos 

elem, ezért hozzáad egy új ágat a viselkedési fa jelenlegi hierarchiai szintjéhez és 

létrejön a 16. ábrán 2-vel jelölt szaggatott vonallal határolt lefutási ág. Az előzőekhez 

hasonlóan az algoritmus megvizsgálja a maradék két tracet is és kialakul a 16. ábrán 

látható viselkedési fa, aminek az elemzése a következő: A fának két kezdeti ága van a 

gyökérből kettéágazva: az egyik, amikor kapcsolatfelépítését kezdeményezi 

openChannel!CONreq, míg a másik, amikor a másik fél próbálja a kapcsolatot 

felépíteni vele openChannel?CONreq. A magyarázat során nézzük először azt az esetet, 

amikor az általunk vizsgált csomópont kezdeményezi a kapcsolatot. Ebben az esetben 

újra kettéválik a viselkedési fa, hiszen az egyik lehetséges esemény, hogy a másik fél 

elutasítja a kapcsolatfelépítési kérelmünket openChannel?CONref, míg a másik 

válaszmód, hogy engedélyezi azt openChannel?CONconf. Ha elutasítás történt, akkor a 

viselkedési fának vége szakad, hiszen a rendszer visszatér a nyugalmi állapotába, ahol a 

korábban taglalt két esemény valamelyikére reagál a rendszer. Ha a másik fél 

engedélyezi a kommunikációt, akkor az kiküldi a továbbítani kívánt adatot 

(openChannel!Data) és megvárja az arra érkező nyugtát (openChannel?Ack). A másik 

lehetőség nagyon hasonló ehhez, hiszen vagy elutasítja az openChannel!CONref 

kommunikációs kezdeményezést, vagy engedélyezi azt az openChannel!CONconf 

segítségével. Engedélyezés esetén megvárja az adatcsomagot openChannel?Data és 

nyugtázza azt openChannel!Ack.  
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16. ábra: A p2 program viselkedési fája 

 
A viselkedési fán szürke árnyékolt háttérrel lett jelezve az aktuális lefutási ág vége. A fa 

alapján a teszter ellenőrizni tudja a normál működési meneteket, azaz hogy a másik fél a 

p2 program (redukált CSP traces) szerint működik-e vagy sem. Ha a vizsgált események 

(küldött és beérkező üzenetek) mindig egyértelműen a gráf szerint „jósolt” módon 

következnek be, akkor a másik fél átment a teszten, ha azonban nem, akkor a hiba 

feltárása további vizsgálat tárgyát képezi, az mindenestre biztosan kijelenthető, hogy a 

vizsgált rendszer hibásan működik. 

A viselkedési fa felépítése után nézzünk meg egy CSP folyamatot, ami 

automatikusan létrehoz egy tetszőleges p program alapján egy ellenőrző folyamatot, ami 

a viselkedési fához hasonlóan ellenőrizni tudja a vizsgált másik fél normál 

működésének helyességét. A NormalTestCase folyamat fogja generálni az AG 

(AutomataGenerating) folyamatot, ami képes ellenőrizni a tetszőleges p program 

viselkedését. A p programot (redukált CSP traces) elő kell készíteni, mielőtt a 

NormalTestCase CSP folyamat kigenerálná a teszteseteket tartalmazó automatát. Első 

lépésként a p2 programból létre kell hozni a korábban már bemutatott módon a 

megfelelő CSP traces halmazt. Ezek után az egyes részeket (trace-eket) külön kell 

szeparálni különálló komponensekbe. Ezzel gyakorlatilag legeneráljuk az összes 

lehetséges forgatókönyvet (scenario-t). Ebben az elgondolásban fájlokat kezel le a CSP 

folyamat, és karakterenként dolgozza fel annak tartalmát. Az AG folyamat is egy fájlba 

kerül kiírásra, amelyet aztán szabadon használhatunk fel, akár parancsértelmező, akár 

emberi manuális felhasználás segítségével. A NumberOfComponent függvény adja meg 

viselkedési fa 
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a komponensek számát. A CSP kód a könnyebb követhetőség kedvéért több részletben 

kerül bemutatásra. Az első részlet a következő: 

 
NormalTestCase = Start 

 
Start = (x = 1) → (p = 1) → TestGenerating 

 
TestGenerating = (TestAutomata()^SUCCES) → NextPhase < x > 

NumberOfComponent>  
Component(x)%Temp(MAX) → (i = 1) → 

(t = Compare(Component(x),Component(x - 1))) → 
(z = NumberOfCommonUnits(Component(x),Component(x - 1))) →  

tmpNumberOfUnit = NumberOfUnit(Component(x)) → 
(((TestAutomata()^A(p)=) → AG) < exist(TestAutomata())>  

({ A(p) =} %TestAutomata() → AG)) 
 

A Start kezdő állapotba a p és az x változóknak 1 kezdő értéket ad, és átlép a 

TestGenerating állapotba. Ha az x nagyobb a NumberOfComponents függvény 

visszatérési értékénél, akkor a TestAutomata tesztelésért felelős automatához hozzáír 

egy SUCCESS állapotot. A SUCCESS állapot jelöli, hogy a generált TestAutomata 

sikeresen elérte a vizsgált működési szakasz végét. Ezek után az automata átlép a 

NextPhase állapotba, ahol további teszt variánsok (például hibás esetek) 

generálódhatnak. Ellenkező esetben az x-ik komponens (Component(x)) hozzáadódik a 

Temp(MAX)-hoz, ami egy ideiglenes fájl. A MAX automatikusan kerül meghatározásra, 

és a Component(x) karakterlánc hossza adja meg az értékét. A t változó egyenlő lesz a 

Compare(Component(x),Component(x-1)) függvény visszatérési értékével, ami az x-ik 

és az x-1-dik komponensnek a közös részét jelenti a következő megkötéssel. A két 

komponens vesszővel elválasztott egységekből áll, ezeket az egységeket egymás után 

összevetjük a két komponens esetében (az x-ikből az elsőt az x-1-ikből az elsővel). 

Amíg egyeznek a komponensek egységei, addig beírásra kerül egy példánya a t 

változóba, ahonnan nincs egyezés, onnantól a t változó nem kerül feltöltésre. 

Értelemszerűen, ha ez az első részek összehasonlításánál következik be, akkor a t 

változó nem tartalmaz értéket. A NumberOfCommonUnits 

(NumberOfCommonUnits(Component(x),Component(x-1))) függvény visszatérési 

értéke az x-ik és az x-1-dik komponensek közös egységeinek (vesszővel elválasztott 

részek) számossága. A tmpNumberOfUnit változóba kerül beírásra az aktuálisan 

vizsgált komponens egységeinek a számossága, amit a NumberOfUnit(Component(x)) 

függvény segítségével kapunk meg. A tesztért felelős automatát egy fájlba generáljuk 
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ki, ami a TestAutomata nevet viseli, ha ez létezik, akkor hozzáírunk egy „A(p)”  elemet, 

ha még nem, akkor az „A(p)=”  elemmel létrehozzuk. 

 
AG = add(x, setOfUsedComponent) → [(x = x + 1) → (AG) 

< isElement(x, setOfUsedComponent)>  ((p = p + 1) → TestGenerating)]  
< i > MAX>  [((TestAutomata()^Temp(i)) → (i = i + 1) → AG) 

< (t = 0) and (Temp(i) ≠,) and (i ≠ MAX)>  
{(( TestAutomata()^TIMER → A(p - z)|) → (i = t + 2) → (t = 0) → tmpI = 1 → CAC) 

< (t ≠ 0) and (Temp(i) ≠, )>  (((TestAutomata()^Temp(i) → A(p + 1)) → 
(i = i + 1) → AG) <  i = MAX >  

[((p = p + 1) → (TestAutomata()^ → A(p) A(p) =) → 
(i = i + 1) → AG) <Temp(i) =,>  AG])}]  

 
Az AG állapotban először hozzáadjuk a setOfUsedComponent tömbhöz az x-ik indexet 

az add függvény segítségével (ez azt jelenti, hogy ez a komponens már feldolgozásra 

került), majd a TestAutomata fájl tovább bővül a következő módon: az aktuális és az azt 

megelőző  komponenst összehasonlítjuk – természetesen az első elemnél nincs még 

mivel összehasonlítani – és a teszt automata állapot átmenetét ennek az 

összehasonlításnak az eredménye határozza meg egy viszonylag bonyolult döntési 

szituáció végén. A döntési lánc a következő: Ha az i változó értéke meghaladja a MAX 

értékét, azaz elértük az aktuális komponenst tartalmazó Temp karakterlánc végét, akkor 

az x változó értékét megnöveljük eggyel és megvizsgáljuk, hogy x+1-ik komponens 

azonosítója szerepel-e a setOfUsedComponent tömbbe, amibe azoknak a 

komponenseknek az indexei kerülnek be, amelyeket már feldolgoztunk. Ha igen, akkor 

visszalép az AG állapotba, hogy tovább növelje az x változó értékét, ha még nem került 

feldolgozásra, akkor a p értékét eggyel megnöveljük, majd a rendszer visszalép a 

TestGenerating állapotba. Ellenkező esetben, ha (t=0 és Temp(i)≠”,” és i ≠MAX) feltétel 

igaz a Temp(i) tartalma összefűzésre kerül a TestAutomata fájllal. Ebben az esetben az i 

változó jelöli a komponensen belül a megfelelő karakter pozícióját. Ezek után az i 

értékét megnöveljük eggyel és a rendszer az AG állapotban marad. Ellenkező esetben, 

ha (t≠0 és Temp(i)≠”,” ) feltétel igaz, akkor a „TIMER → A(p-z)|” elem hozzáfűzésre 

kerül a TestAutomata-hoz és az i=t+ 2, a t=0 és a tmpI=1 műveletek végrehajtásra 

kerülnek, majd a rendszer átlép a CAC állapotba, amelyben alternatív viselkedésű 

komponensek vizsgálata történik meg. A TIMER egy időzítő, amelynek a lejártával egy 

CSP választási ágon keresztül visszajuttatja a test automatát a korábbi A állapotba, 

ahonnan újrakezdi az ellenőrzés menetét. Erre azért van szükség, hogy elkerüljük azt a 

holtpont szituációt, amikor a teszter egy elveszett nyugtára vár. Egyébként, ha i = MAX 
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igaz, akkor „Temp(i) → A(p+1)” rész kerül hozzáfűzésre a TestAutomata fájlhoz, 

valamint az i értékéhez hozzáadunk egyet. Ellenkező esetben, ha Temp(i)=”,”  igaz, 

akkor p=p+1 művelet elvégzésre kerül és  „ → A(p) A(p)=” karakterlánc hozzáírásra 

kerül a teszt automatához, majd az i értékét megnöveli eggyel. 

 

CAC = j = i → Component(x)%Temp2(MAX2) → CU  
< tmpNumberOfUnit = NumberOfUnit(Component(x+tmpI) and 

NumberOfCommonUnits(Component(x),Component(x - 1) = (tmpNumberOfUnit-1) and 
!isElement(x+tmpI, setOfUsedComponent)> (AG < (x+tmpI)> 

NumberOfComponent>  CAC) 
 

CU = ((TestAutomata()^Temp2(j)) → j++ → CU) < j<MAX2>   
((TestAutomata()^A(p-z)|) → add(x+tmpI, setOfUsedComponent) →  

(AG < (x+tmpI) > NumberOfComponent>  CAC)), 
 

ahol AG: automatikus generálás (AutomataGenerating), CAC: alternatív komponensek 
keresése (CheckAlternativeComponent), CU: Másolás (CopyUnit) 
 
A CAC folyamat megvizsgálja, hogy van-e az aktuálisan vizsgált x-ik komponenssel a 

következő feltételek mentén megegyező másik komponens. A feltételek a következők: 

• Ugyanannyi egységből kell állnia, 

• az utolsó egység kivételével meg kell egyezni a két komponens tartalmának. 

 

Amennyiben ez a két feltétel teljesül, akkor egy alternatív viselkedésről beszélünk, amit 

a teszt automata aktuális állapotánál hozzá kell fűzni annak működéséhez. Ha a CAC 

folyamat talál a feltételeknek megfelelő komponenst, akkor a CU folyamat segítségével 

hozzáírja azt a teszt folyamathoz. A CAC ellenőrzési folyamat végén a rendszer 

visszatér az AG folyamathoz.  

Ennek az eljárásnak a végén egy teszt automatát kapunk, ami képes működési 

ellenőrzést végezni a másik gépen, és amennyiben eléri a legmagasabb indexű állapotát, 

akkor a másik fél a vizsgált protokoll szabályszerűségei szerint működik, azaz megfelelt 

a teszten. Értelemszerűen minden más eshetőség hibás viselkedést feltételez, és további 

vizsgálat szükséges a hiba pontos meghatározására. 

A jobb átláthatóság miatt nézzük meg az előző példát az automatával való 

feldolgozás során. Az első lépésként a p2 programot (redukált CSP traces-t) teljes CSP 

traces-é kell átalakítani, ami a következő: 
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traces(p2) = {<>; <openChannel!CONreq>;  
<openChannel!CONreq, openChannel?CONconf>;  

<openChannel!CONreq, openChannel?CONconf, openChannel!Data>; 
<openChannel!CONreq, openChannel?CONconf, openChannel!Data, 
openChannel?Ack>; <openChannel!CONreq, openChannel?CONref>;  

<openChannel?CONreq>; <openChannel?CONreq, openChannel! CONconf>; 
<openChannel?CONreq, openChannel!CONconf, openChannel?Data>;   
<openChannel?CONreq, openChannel!CONconf, openChannel?Data, 
openChannel!Ack>; <openChannel?CONreq, openChannel!CONref>,  

 
ahol CONreq: connection request (kapcsolat kérés), CONconf: connection confirm 
(kapcsolat jóváhagyás), CONref: connection refuse (kapcsolat elutasítás) 

 

Ezek után létre kell hozni a komponenseket, amik a következők: 

 

Component(1) = openChannel!CONreq 

Component(2) = openChannel!CONreq,openChannel?CONconf 

Component(3) = openChannel!CONreq,openChannel?CONconf,openChannel!Data 

Component(4) = openChannel!CONreq,openChannel?CONconf,openChannel!Data,  

 openChannel?Ack 

Component(5) = openChannel!CONreq,openChannel?CONref 

Component(6) = openChannel?CONreq 

Component(7) = openChannel?CONreq,openChannel!CONconf 

Component(8) = openChannel?CONreq,openChannel!CONconf,openChannel?Data 

Component(9) = openChannel?CONreq,openChannel!CONconf,openChannel?Data,  

 openChannel!Ack 

Component(10) = openChannel?CONreq,openChannel!CONref 

 

A komponensek alapján az automata generálja a teszt automatát, ami alkalmas az 

ellenőrzés elvégzésére: 
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A(1) = openChannel!CONreq→A(2) 

A(2) = TIMER→A(1) | openChannel?CONconf→A(3) | openChannel?CONref→A(1) 

A(3) = TIMER→A(1) | openChannel!Data →A(4) 

A(4) = TIMER→A(1) | openChannel?Ack→A(5) 

A(5) = openChannel?CONreq→A(6) 

A(6) = TIMER→A(5) | openChannel!CONconf→A(7) | openChannel!CONref→A(5) 

A(7) = TIMER→A(5) | openChannel?Data →A(8) 

A(8) = TIMER→A(5) | openChannel!Ack→A(9) 

A(9) = SUCCESS 

 

Látható, hogy a generált automata lineárisan végigvezeti a normál működés mentén a 

rendszert, és amennyiben a rendszer eléri az A(9)-es automatát – SUCCESS állapot – az 

azt jelenti, hogy a tesztelt másik fél a programjának megfelelően viselkedik.  

Teszt generálására természetesen sok ismert matematikai módszertan létezik és ezek 

bármelyike integrálható a rendszerbe. A teszt generálásának minden esetben van egy 

nagyon kényes pontja, amit a szakirodalom állapottér robbanásként ismer: a 

tesztgenerálás problémája nagyon könnyen kezelhetetlen bonyolultságúvá válhat, azaz 

hatalmas számítási kapacitást fog lekötni a tesztesetek létrehozása. Talán ezért is 

nagyon fontosak a gyakorlati rendszerek esetében azok az egyszerű ellenőrzési 

módszerek, amik ugyan nem adnak 100%-os eredményt, de kielégítően és 

megbízhatóan lehet velük ellenőrizni, hogy a rendszerben lévő program helyes vagy 

sem. 

A SAP szigorú matematikailag rögzített megadási formalizmusa miatt a rendszerben 

lehetőség van egy egyszerű, ám annál hatékonyabb gyorsteszt elvégzésére. 

Természetesen ez a módszer csak abban az esetben hatékony, ha van egy 

matematikailag ellenőrzött p program, ami különböző verifikáló és validáló 

módszertanok/szoftverek segítségével korábban már le lett ellenőrizve, és ez által 

biztosított annak a helyes működése. Amennyiben ez a feltétel igaz, akkor a legjobb, ha 

ezt a hiteles kódot a referencia csomópontra helyezzük el. A következő lépésben 

mindegy, hogy melyik csomópont kezdeményezi a vizsgálatot, a vizsgálat hitelessége 

szempontjából csak az a fontos, hogy az egyik résztvevő a referencia csomópont legyen. 

Fontos, hogy a háttérmechanizmusok megtervezésénél az esetleges csatornahibákból 

fakadó hibás adatátvitel megfelelően le legyen kezelve. A vizsgálat menete a következő: 
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1. Lekérjük a másik csomópont SAP-ját, 

2. a lekért SAP-ot összevetjük a csomópont saját SAP-jával. 

 

Értelemszerűen csak azokat a p programokat fogja a gyorstesztnek alávetni a 

csomópont, amelyiknek azonos a C futási feltétele. Ha talál ilyen p programot a letöltött 

SAP és a saját SAP-ja között, akkor egymásra illeszti a két T speciális CSP traces-t 

(programot). Az egymásra illesztés egy egyszerű egyezőségi vizsgálatot jelent, ha a két 

program megegyezik, akkor a gyorsteszt eredménye pozitív, azaz a két csomópont 

ugyan azok a szabályok szerint működik a közös C futási feltétel mellet, azaz egymással 

biztosan képesek együttműködni. Mivel az együttműködés vizsgálatát a protokolltesztek 

világában interoperebilitás vizsgálatnak nevezik, ezért kijelenthető, hogy a C feltétel 

mellett a két csomópont interoperebilitás vizsgálata sikeres. A gyorsteszt egy egyszerű 

eljárást biztosít az együttműködés ellenőrzésére. Nézzünk egy példát erre az 

eshetőségre: 

 

Közös feltétel: C = { csomagvesztés=0}  

Az egyik program: <openChannel!Data>; <openChannel?Data> 

A másik program: <openChannel!Data>; <openChannel?Data> 

 

Ha nem egyezik, akkor a csomópont törli a saját programját és megtanulja a hiteles 

programrészt a referencia csomóponttól. Nézzünk erre is egy példát: 

 

Közös feltétel: C = { csomagvesztés>0}  

Az egyik program: <openChannel!Dat>; <openChannel?Data> 

A másik program: <openChannel!Data>; <openChannel?Data> 

 

Amennyiben teljesen új programrészről van szó, ami eddig nem volt használatban, 

akkor azt eltanulja a másik csomóponttól, így tartva szinkronban a rendszer egészén a 

programokat és a globális működést is. 

4.3.3. A CSP-BCM adaptivitási tulajdonságának vizsg álata 

A rendszer adaptivitással kapcsolatos vizsgálata előtt definiáljunk egy egyszerű SAP 

programhalmazt, aminek segítségével elvégezhetjük a rendszeren a szükséges 

vizsgálatokat. A SAP halmaz két programot fog tartalmazni, az egyik (p1) egy 
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nyugtázatlan kommunikációt valósít meg, ha a kommunikációs csatorna megbízható, 

míg a másik (p2) nyugtázott kommunikációt specifikál, amennyiben a csatorna 

minősége romlik. A p1 program a következő hármasból áll: 

 

3. táblázat: p1 program felépítése 

T1 (redukált CSP traces) C1 (feltétel) S1 (státusz) 

<openChannel!Data>; <openChannel?Data> rc = 0  

 

A T1 redukált CSP traces alapján egyértelműen kiolvasható, hogy a csomópont az 

openChannel csatornán tud adatokat forgalmazni és/vagy Data adatcsomagot küldeni, 

vagy fogadni. A p1 program akkor fog aktív S1 státuszba kerülni, ha a C1 feltétel igaz. 

Az rc változó értéke a környezeti változásoktól függ, jelen példában a csatorna 

minőségi paramétereitől. Ha elveszik egy csomag, akkor az rc értéke növekszik, míg ha 

60 s-ig nincs csomagvesztés, akkor csökken az értéke. Az rc csak természetes szám 

lehet. A p2 program akkor aktiválódik, ha az rc értéke nem nulla, azaz a csatorna 

minősége romlik. Ebben az esetben a csomópont nyugtázott kommunikációra vált. 

Természetesen az rc értékét folyamatosan megosztják egymással a csomópontok, hogy 

azonos program kerüljön kiválasztásra. A p2 program hármasa a következő: 

 

4. táblázat: p2 program felépítése 

T2 (redukált CSP traces) C2 (feltétel) S2 (státusz) 

<openChannel?Data,openChannel!Ack>; 

<openChannel!Data,timerChannel!100,openChannel?Ack>; 

<openChannel!Data,timerChannel!100,openChannel?Timer, 

openChannel!Data,timerChannel!100,openChannel?Ack>; 

<openChannel!Data,timerChannel!100,openChannel?Timer, 

openChannel!Data,timerChannel!100,openChannel?Timer> 

rc > 0  

 

Az itt használt p2-es program megegyezik az előző alfejezetben használt p1-es 

programmal, ezért itt a működését már nem részletezem. 

A SAP halmaz definiálása után vizsgáljuk meg a rendszer adaptációs tulajdonságait. 

Először definiáljuk az adaptív rendszert: 
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Definíció: Egy adaptív rendszer egymással kölcsönhatásban lévő vagy egymástól 

kölcsönösen függő entitások valós vagy absztrakt halmaza, ami együttesen alkot egy 

egészet. Reagálnak a környezet változásaira, vagy változást idéznek elő a kölcsönható 

részekben. Az adaptív rendszereknek a legjellemzőbb funkciója a visszacsatolás, ami 

lehetővé teszi a változások felismerését.  

Az adaptív rendszerekre példa a természetes ökológiai rendszerek, az egyedi, az 

emberi közösségek, az emberi szervezet, és az emberi család. Néhány mesterséges 

rendszer is képes adaptívan viselkedni, ilyenek például robotvezérlési rendszerek, 

amelyek rendelkeznek valamilyen visszacsatolási mechanizmussal, aminek a 

segítségével érzékelni tudják az új működési feltételeket, és alkalmazkodni tudnak 

hozzá [134]. 

 

Az entitás a CSP-BCM esetében egyértelműen megfelel a csomópont fogalmának. A 

csomópontok kommunikációs csatornák segítségével kommunikálnak egymással, ezért 

igaz, hogy egymással kölcsönhatásban vannak. A CSP-BCM leírás egy absztrakt leírás, 

és a csomópontok összessége alkotja a rendszert. 

A rendszer viselkedésének vizsgálata során felhasználom az ebben a fejezetben 

definiált SAP halmazt. Kiindulási állapotnak meghatározom, hogy az rc változó értéke – 

ami a kommunikációs csatorna jóságáért felelős arányszám – 0, azaz a csatorna nem 

veszít csomagot és a p1 az aktív program. Tegyük fel, hogy a csatorna viselkedése 

megváltozik, és a csomópont minden második átvitt csomagot elveszíti. Ebben az 

esetben a CSP_BCM-ben működő csatorna minőségét mérő háttérmechanizmus észre 

fogja venni a minőség romlását. A két csomópont közötti csatorna minőségét üzenet 

párokkal ellenőrzi a rendszer, ami azt eredményezi, hogy biztosan elveszik vagy a 

kiküldött (RC_rq) vagy a válaszként várt (RC_rp) üzenet. Ha ez bekövetkezik, az rc 

változó értéke megnő eggyel, és az új rc változó értékét terjeszteni kezdi a csomópontok 

között. A CSP-BCM egy másik háttérmechanizmusa figyeli, hogy változik az rc változó 

értéke. Ha változás történik, akkor megvizsgálja, hogy az új rc érték melyik program 

futtatási feltételének felel meg. Jelenleg a p1 az aktív, azonban a C1 futási feltétel (rc=0) 

nem felel meg az rc új értékének, mivel rc értéke jelenleg 1. Tehát p1 futási jogát 

megvonja a rendszer, és az S1 státuszát I-re azaz inaktívra változtatja. A p2 program 

vizsgálata során a C2 futási feltétel igaz, ezért az S2 státuszt jelző bejegyzést A-ra, azaz 

aktívra változtatja a megfelelő háttérmechanizmus. Mivel az rc változó értéke a 
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rendszer egészében megváltoztatásra került, ezért a rendszer egésze végrehajtja ezt a 

vizsgálatot az ismertetett mechanizmus alapján. 

A példa rávilágít a háttérmechanizmusok működésére és megmutatja, hogy a 

rendszer futási környezetének változását képes érzékelni a CSP-BCM és megfelelő 

programok birtokában adaptálódni tud a megváltozott körülményekhez.  

A SAP programhalmaz adja meg, hogy milyen feltétel mellett aktiválódjon egy p 

program. A rendszer megengedi, hogy ne legyen az adott feltételnek megfelelő p 

program eleme a SAP halmaznak. Az egyik legnyilvánvalóbb példa erre, ha a SAP 

halmaz üres, azaz egyetlen p programot sem tartalmaz. Ebben az esetben a rendszerben 

csak a háttérmechanizmusok működnek és a csomópontok egymással nem tudnak 

kommunikálni, azonban amint bejuttatunk egy tanító csomópontot, ami a fent vázolt két 

p1 és p2 programot is tartalmazza, akkor azok elterjednek a hálózaton és a fent említett 

módon a csomópontok kiválasztják valamelyiket az rc változó értékének függvényében. 

Látható, hogy a tényleges adaptációs tevékenységet a SAP halmaz határozza meg, azaz 

a tétel igaz.  

Miután látható, hogy a rendszer adaptív a következő lépésként vizsgáljuk meg a 

CSP-BCM-et a self-adaptivitás vonatkozásában. A self-adaptív rendszer definíciója: 

 

Definíció [135]: Egy self-adaptív szoftverrendszer futási időben képes változtatni a 

viselkedését a környezet változásainak hatására. 

A self-adaptív rendszer a következő képességekkel rendelkezik: 

• A dinamikus változások futási időben mennek végbe. 

• A végbemenő változásokat futási időben hajtja végre, a rendszer leállítása 

nélkül. 

• Saját viselkedését képes monitorozni. 

• Saját kontextusának vagy környezetének monitorozása. 

 

A self-adaptív rendszer és az adaptív rendszer definícióját összehasonlítva azt 

tapasztaljuk, hogy az adaptív rendszer részhalmaza a self-adaptív rendszer, mivel az 

utóbbinak még meg kell felelnie a futásidőn belül végbemenő változtatás képességének 

(a rendszer leállítása nélkül), és a rendszernek saját működését is kell tudnia 

monitorozni, nem elég csupán a környezet hatásait figyelni. 
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Az előző elemzés során egyértelművé vált, hogy az első két és az utolsó tulajdonságokat 

kielégíti a CSP-BCM rendszer, azaz a rendszer dinamikusan képes változtatni a 

programját, anélkül, hogy a működést le kellene állítani, és képes a környezet (csatorna 

minősége) monitorozására, továbbá a változások függvényében képes befolyásolni a 

viselkedését.  

A CSP-BCM self-adaptív voltának igazolásához meg kell mutatni, hogy képes saját 

viselkedését is ellenőrizni. Ennek a tulajdonságnak az igazolásához a CSP-BCM 

megvalósítás egy másik háttérmechanizmusát kell felhasználni, ami a tesztelés: ennek 

segítségével ellenőrizheti a csomópont, hogy SAP halmaza megegyezik-e másik 

csomópont SAP halmazával. A korábban részletesen ismertetett eljárás segítségével a 

CSP-BCM képes a saját kommunikációs viselkedését ellenőrizni, tehát az összes a 

definícióban meghatározott képességgel rendelkezik, azaz a CSP-BCM self-adaptív 

rendszer.  

4.3.4. A CSP-BCM elhelyezése a kutatási térben 

Az irodalomkutatás során feltárt munkák alapján a CSP-BCM-mel valamilyen szempont 

szerint rokon munkákat négy nagy csoportba lehet sorolni: 

 

• A self-adaptív protokollok formális specifikációját segítő megoldások, 

• a konkrét alkalmazásokhoz köthető self-adaptív kommunikációs eljárások, 

• a virtuális gépekre épülő self-adaptív szoftverek és 

• a CSP segítségével modellezett rendszerek. 

 

Az első területhez tartozó kutatások a protokolltervezés módszertanát egészítik ki 

úgy, hogy a telekommunikációban használt szabványok (például MSC, SDL) 

alkalmassá váljanak a self-adaptív protokollok tervezésére [25]. Ezen a csoporton belül 

egy másik kutatási ág arra keresi a választ, hogy a protokolltesztelés tradicionális 

folyamatát a korábban használt technológia megtartásával, hogyan lehet self-adaptívvá 

tenni [26]. Ezeknél a munkáknál kiemelten fontos cél, hogy létrejövő kiegészítések 

szorosan illeszkedjenek a hagyományos tervezési módszertanhoz, ez azt jelenti, hogy a 

specifikációs, verifikációs és validációs lépések után egy futtatható kódot kell 

létrehozni, amely a kijelölt futási környezetben közvetlenül beilleszthető. Ebből 

triviálisan következik, hogy ezeknél a megvalósításoknál a formális specifikációt a cél 
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rendszerek nem tudják közvetlenül – további transzformációs lépés nélkül – értelmezni 

és futtatni. 

A konkrét alkalmazások esetében kifejlesztett self-adaptív kommunikációs eljárások 

többnyire speciális és/vagy erősen forrásszegény környezethez köthetőek. Ebben az 

esetben a rendszerek fejlesztésének közvetlen vagy közvetett következménye lehet 

például a szenzorhálózatok hatékony energiafelhasználásától [136], [137] a speciális 

robotok egyes egységei közötti self-adaptív kommunikációig [138] szinte bármi. 

Ezekben a kutatásokban az a közös, hogy egy konkrét gyakorlati problémára keresik a 

megoldást, ezért az ilyen típusú munkák esetében az általános modellek háttérbe 

szorulnak. 

A harmadik terület, amely a CSP-BCM-mel kapcsolatos kutatáshoz kapcsolódik a 

virtuális gépek használata a self-adaptív kutatások területén. Ezen a területen végzett 

munkák egyik része teljesen elméleti síkról közelíti meg a self-* szoftverek világát, 

mint ahogy például azt a Turing gépekre épülő modell [139] is teszi, míg a többi kutatás 

a VM-et, mint technológiát hasznosítja egy gyakorlati probléma megoldásához vezető 

úton (például az Agila [140]). 

A CSP egy nagyon hatékony leíró eszköz, amely képes a konkurens rendszerek 

specifikálására és verifikálására. Ez a megoldás számos nagyméretű projekt esetében 

nyújtott megbízható alapot a rendszerek leírásában és a működésük ellenőrzésében. Az 

Airbus A340 és a Nemzeti Űrállomás [121] tervezésével kapcsolatban nyújtott szerepe a 

CSP-nek kitűnően példázza ennek a leírásnak az erényeit. 

A CSP-BCM megvalósításnak a kategorizálás szempontjából az előbb bemutatott 

kutatási területek mindegyikével van közös része, és így hidat képez ezek között az 

irányvonalak között. A CSP-BCM-hez kifejlesztett formalizmus alkalmas a self-adaptív 

kommunikációs viselkedés formális leírására, ezeknek a specifikációknak a segítségével 

különböző kommunikációs tulajdonságokhoz más és más viselkedési sémát lehet 

hozzárendelni. A CSP-BCM megvalósítás az így definiált specifikációkat közvetlenül 

képes értelmezni és futtatni, – hasonlóan más VM megvalósításokhoz – azonban 

érdemes megjegyezni, hogy a CSP-BCM közvetlenül minden további transzformációs 

lépés nélkül hasznosítja a formalizmus segítségével specifikált kommunikációs 

viselkedési formákat, amire a legtöbb VM nem képes. A megvalósítás menedzsment 

folyamatokat biztosít a CSP-BCM által értelmezett formalizmus terjesztésére, 

szinkronizációjára, tesztelésére, törlésére és az egyes protokollok aktiválására, illetve 

inaktiválására. Összegezve a CSP-BCM egy általános self-adaptív kommunikációs 
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modell, amely a korábban vázolt elgondolásokhoz képest új módon közelíti meg az 

ilyen típusú rendszerek kommunikációs szabályainak specifikálását és azok 

értelmezését. Az elgondolásnak további jelentősége, hogy alapot biztosít az 5. 

fejezetben tárgyalt CSP-VM elgondolásnak, amely a CSP-BCM-nek egy 

általánosításaként fogható fel. 

A CSP-BCM irányelveit követve kifejlesztésre került egy demonstrációs alkalmazás, 

ami a gyakorlatban mutatja be a rendszer működését. 

4.4. Gyakorlati alkalmazás 

A modell specifikációját felhasználva elkészült egy alkalmazás, ami funkcióját tekintve 

egy chat programot valósít meg. A szoftverben a kommunikációs viselkedéseket lehet 

leírni a SAP struktúra felhasználásával. Dinamikusan meg lehet adni az átvitelhez 

használt protokollok viselkedését és annak életbelépési feltételeit (a szoftver az előző 

alfejezetben használt példa szerint a csomagvesztést monitorozza). A csomópontok 

képesek eltanulni egymástól a programokat és szükség esetén dinamikusan váltani 

közöttük. Képesek tesztelni egymás protokolljait a korábban taglalt interoperibilitást 

vizsgáló gyorsteszt segítségével. Amennyiben hibát találnak, a hiteles csomópont 

(ebben a megvalósulásban a szerver tölti be ezt a szerepet) utasítja a hibás program 

törlésére a másik felet. A törlés után automatikusan eltanulja a hiteles csomóponton 

tárolt variánst a másik csomópont, így biztosítva az egységes rendszerszintű működést. 

A megvalósítás célja, hogy egy gyakorlati példán keresztül bemutatásra kerüljön az 

elméleti modell alkalmazhatósága, ezért a SAP programhalmaz egy feladatspecifikus 

szűkítése az elméleti lehetőségeknek. A megvalósításban a következő csatornákat lehet 

használni: openChannel, timerChannel. 

Az openChannel szolgál a két csomópont közötti kommunikáció definiálására, mely 

esetében a CSP-ben megszokott szintakszis alapján definiálhatjuk a kommunikáció 

irányát (?, !) és a következő üzenetek haladhatnak rajta kerestül: Data (felhasználói 

adatok, jelen esetben chat üzenetek), Ack (nyugta üzenet), Timer (időzítő lejártát jelzi és 

az openChannel esetében csak bejövő üzenet lehet (? csatorna operátor)). A 

timerChannel egy speciális csatorna, amin aktiválni tudjuk az időzítőt. Természetesen 

ennek is csak egy iránya lehet, ami ellentétes az időzítő lejárta eseménnyel (! CSP 

csatorna operátor). Az időzítő hosszát ms-ban kell megadni. A következő példában 

100ms-ra állítjuk be a csomópont időzítőjét: timerChannel!100. A szoftverben használt 
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időzítő nem periodikus, azaz egyszeri indításra lejárat után elküldi a Timer üzenetet a 

openChannel csatornán és utána leáll. 

A szoftver java programozási nyelven lett implementálva. Az alkalmazás indítása után 

lehetőségünk van egy szerver és egy kliens csomópont indítására, ahogy azt a 17. ábra 

is mutatja: 

 

 

17. ábra: A szoftver menedzsment panelje, ahonnan indítani tudjuk a szerver és a kliens 
csomópontokat 

 
A szerveralkalmazás indítása esetén meg kell adni a használni kívánt portot 

(alapértelmezésben 8888), majd el kell indítani a Start gomb segítségével. 

 

 

18. ábra: A szerver indításához szükséges beállításokért felelős ablak 

 
A szerver elindulása során az alkalmazás kinyitja az általunk megadott portot, amelyen 

várja a kliens alkalmazás bejelentkezését. A szerver és a kliens felület gyakorlatilag 

ugyanaz, ezért most csak a szerver felület kerül bemutatásra, amit a 19. ábrán láthatunk. 

Az „Open communication rules” gomb segítségével korábban fájlba mentett 

szabályokat tudunk megnyitni, a „Add new row” gomb segítségével bővíteni tudjuk a 

szabályokat egy új sorral, míg a „Remove row” segítségével törölni tudjuk a kijelölt 

sort. A „Save communication rules” segítségével el tudjuk menteni az aktuális 

kommunikációs szabályokat. A „Test” gomb csak aktív programok esetén használható, 

ennek a funkciónak a bemutatása később történik. Érdemes észrevenni, hogy az elméleti 

modellben használt SAP-hoz képest itt van egy plusz elem a „Description 

(environment)”, azaz a leírás mező, ami azért került bevezetésre, hogy a felhasználók az 

egyes programokhoz megjegyzést írhassanak, ezáltal is érthetőbbé téve a 

kommunikációs szabályokat. 
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19. ábra: A szerveralkalmazás futás közben, közvetlenül az indulás után 

 
A kliens bejelentkezése után az UDP socket feléled és a kliens szerver között egy aktív 

kommunikációs csatorna jön létre. Érdemes megjegyezni, hogy erre a fizikai csatornára 

hivatkozunk a programban openChannel néven. 

Mielőtt rátérnénk a konkrét programokra és a self-adaptív viselkedés elemzésére, 

definiáljuk, hogy milyen viselkedést várunk el a szimuláció során. Két esetet 

különböztessünk meg, az első, amikor nincsen csomagvesztés, azaz a packetLost 

változó érteke 0. Ebben az esetben ne nyugtázzuk a csomagokat, egyszerűen csak 

küldjük ki, illetve fogadjuk őket. A másik esetben a rendszer érzékeli, hogy a 

csatornánk csomagokat veszít: ezt egy háttérmechanizmus biztosítja kérés-nyugta 

menedzsment-üzenetpárok segítségével. Amennyiben a kérésre érkezik egy bizonyos 

időn belül nyugta, akkor a csatorna megfelelően működik, ellenkező esetben a 

csomópont tudja, hogy az adott pillanatban nem megfelelő a csatorna minősége. Self-

adaptív módon reagáljon a megváltozott körülményekre és álljon át a rendszer 

nyugtázott kommunikációra. Amennyiben a nyugta nem érkezik meg, akkor maximum 

2-szer próbálkozzon az üzenet újraküldésével. Értelemszerűen ebben az esetben a 

feltétel a következő lesz: packetLost>0. A rendszer folyamatosan monitorozza a 
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csatorna minőségét, és ha idővel a csatorna újra megbízható lesz, azaz a packetLost 

változó értéke újra 0-ra csökken, akkor álljon vissza a nyugtázatlan kommunikációra. 

Első lépésként hozzuk létre a programokat, amik megfelelnek a specifikációnak. Az 

ideális csatorna esetén a következő sort kell hozzáadni vagy a kliens vagy a szerver 

oldalhoz (a másik fél automatikusan eltanulja a programot). 

 

5. táblázat: Az ideális csatornára vonatkozó program sor 

Kommunikációs szabály feltétel leírás aktív 

<openChannel!Data>; <openChannel?Data> packetLost = 

0 

-  

 

A program azt a két eshetőséget írja le, amikor felhasználói adatokat küld, illetve fogad 

a csomópont. A feltétel azt jelenti, hogy ez a szabály akkor lesz aktív, amikor nincs 

csomagvesztés. Természetesen a csomagvesztés egy arányszámot jelent, azaz 

csomagvesztés esetén ez az arányszám növekszik, míg ideális működési paraméterek 

mellett idővel arányosan csökken. A csomagvesztés minimális értéke 0. A leírás mező 

egyelőre nincs kitöltve, és az aktív részt pedig a rendszer automatikusan vizsgálja, 

illetve változtatja a környezeti paraméterek függvényében. Ha mindkét csomópont 

megtanulta ezt a programot és a működési feltételek is megfelelőek, akkor a rendszer 

aktívvá teszi a programot, azaz e szerint a viselkedési séma szerint fognak 

kommunikálni a csomópontok. A kliens és a szerver oldaláról nézzünk meg egy logot, 

hogy a program futása, hogyan is valósul meg a gyakorlatban. 

 

6. táblázat: A kliens és a szerver futási logja ideális csatorna esetén. 

Szerver oldali log Kliens oldali log 

//Tanítási logrészlet 

Start the synchronization process of the communication rules 

Start to teach the client... 

The synchronization process is finished. 

Activation process...done. 

//Csevegési logrészlet  

Use the following communication rule: openChannel!Data 

SERVER>>>szia 

Use the following communication rule: openChannel?Data 

CLIENT>>>hello 

//Tanulási logrészlet 

Learning...done. 

Activation process...done. 

 

 

//Csevegési logrészlet 

Use the following communication rule: openChannel?Data 

SERVER>>>szia 

Use the following communication rule: openChannel!Data 

CLIENT>>>hello 
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A 6. táblázat világosan mutatja, hogy melyik szabály lett felhasználva. Érdemes 

megfigyelni, hogy amikor a szerver adatot küld (openChannel!Data), akkor a kliens 

oldal adatot fogad (openChannel?Data) és fordítva. A példában először a szerver küld 

egy szia üzenetet a kliensnek, majd a kliens egy hello üzenettel válaszol rá. 

Természetesen a szia és a hello felhasználó által bevitt adatok. 

A második eset programjához, azaz amikor a csatorna csomagokat veszít a 

következő program és feltétel feleltethető meg: 

7. táblázat: Az ideális csatornára vonatkozó program sor 

Kommunikációs szabály feltétel leírás aktív 

<openChannel?Data,openChannel!Ack>; 

<openChannel!Data,timerChannel!100,openChannel?Ack>; 

<openChannel!Data,timerChannel!100,openChannel?Timer, 

openChannel!Data,timerChannel!100,openChannel?Ack>; 

<openChannel!Data,timerChannel!100,openChannel?Timer, 

openChannel!Data,timerChannel!100,openChannel?Timer> 

packetLost 

> 0 

-  

 

Ebben az esetben a felhasználói adatot fogadó csomópontnak nyugtázni kell az adat 

vételét, amennyiben ez nem következik be, akkor a kezdeményező csomópontnak a 100 

ms-os időzítés lejárta után maximum kétszer meg kell ismételnie az adatküldés 

folyamatát. A szerver és a kliens csomópont logja a következő, ha nincsen 

csomagvesztés: 

 

8. táblázat: Ideális csatornára vonatkozó szerver és a kliens log 

Szerver oldali log Kliens oldali log 

Use the following communication rule: openChannel!Data 

Use the following communication rule: timerChannel!100 

Use the following communication rule: openChannel?Ack 

CLIENT>>>szia 

Use the following communication rule: openChannel?Data 

Use the following communication rule: openChannel!Ack 

SERVER>>>hello 

Use the following communication rule: openChannel?Data 

Use the following communication rule: openChannel!Ack 

SERVER>>>szia 

Use the following communication rule: openChannel!Data 

Use the following communication rule: timerChannel!100 

Use the following communication rule: openChannel?Ack 

CLIENT>>>hello 

 

Ebben az esetben is egy szia üzenetet küld a szerver a kliens csomópontnak, míg a 

kliens egy hello üzenetet küld visszafelé. A különbség szemmel látható: a 

kezdeményező csomópont elküldi a felhasználói adatot, beállítja az időzítőt 100 ms-ra, 

majd megkapja a nyugtát. A fogadó fél egyszerűen csak nyugtázza a beérkezett 
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üzenetet. Annak az esetnek a szimulálására, hogy minden csomag elveszik egy apró 

módosítást hajtok végre a programban és ezt a „hibás” programot terjesztem el a 

hálózaton. A módosítás lényege, hogy a fogadó fél nem nyugtázza a beérkezett 

csomagokat, így a kezdeményező félnél lejár az időzítés és elkezdődik az újraadási 

mechanizmus (maximum kétszer). A speciálisan módosított program: 

 

<openChannel?Data>; <openChannel!Data,timerChannel!100,openChannel?Ack>; * 

 

Látható, hogy ebben az esetben hiányzik a nyugta visszaküldése, azaz az 

openChannel!Ack rész. A *-gal jelölt résztől megegyezik a korábbi programmal. 

Vizsgáljuk meg ebben az esetben a logokat: 

 

9. táblázat: Nyugtázási hiányosságból fakadó hiba, a szerver és a kliens logja 

Szerver oldali log Kliens oldali log 

Use the following communication rule: openChannel!Data 

Use the following communication rule: timerChannel!100 

Use the following communication rule: openChannel?Ack 

SERVER>>>szia 

Use the following communication rule: openChannel!Data 

Use the following communication rule: timerChannel!100 

Use the following communication rule: openChannel?Timer 

The rate of the packet lost is grown (Rate: 2). 

Use the following communication rule: openChannel!Data 

Use the following communication rule: timerChannel!100 

Use the following communication rule: openChannel?Timer 

The rate of the packet lost is grown (Rate: 4). 

End of the following communication rule:  

openChannel!Data,timerChannel!100,openChannel?Timer, 

openChannel!Data,timerChannel!100,openChannel?Timer 

Use the following communication rule: openChannel?Data 

SERVER>>>szia 

Use the following communication rule: openChannel?Data 

SERVER>>>szia 

The rate of the packet lost is grown (Rate: 2). 

Use the following communication rule: openChannel?Data 

SERVER>>>szia 

The rate of the packet lost is grown (Rate: 4). 

 

 

 

Ebben az esetben a szerver volt a kezdeményező fél, azonban mivel a programok 

szinkronban vannak, ezért természetesen hasonló eseménysor lenne megfigyelhető, ha a 

kliens a kezdeményező. Jól látható, hogy a kliens megkapja ugyan a szia üzenetet, 

azonban nem nyugtázza azt, ennek hatására a szerver időzítője lejár és megpróbálja újra 

elküldeni a csomagot. Ennél a próbálkozásnál is hasonlóan az előzőhöz a kliens fogadja 

a csomagot, de nem reagál rá. Ugyanez figyelhető meg a harmadik próbálkozásnál is, 

ahol elérjük a program végét, azaz a szerver nem próbálkozik tovább és visszalép 

alaphelyzetbe.  
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A rendszerben természetesen folyamatosan működnek a háttérmechanizmusok, 

amelyek figyelik, hogy a programokban történt-e változás, illetve van-e új program. 

Amennyiben szükséges, a rendszer automatikusan elkezdi a szinkronizációt, hogy a 

rendszeren belüli ellentmondásokat megszüntesse. Ilyen háttérmechanizmus végzi el 

annak a vizsgálatát is, hogy melyik program legyen az aktív, azaz melyik program 

szerint viselkedjen a csomópont. Fontos megjegyezni, hogy a csomópont csak abban az 

esetben változtatja meg az aktuális programját, ha vagy változás történik a SAP 

programhalmazban, vagy ha a környezeti változásokért felelős változó értéke 

megváltozott. Ha változás történik a SAP halmazban, akkor a rendszer kommunikációs 

leírások szinkronizációjával oldja fel a programváltásból fakadó esetleges problémákat, 

míg a környezeti változásokért felelős változó megváltozását úgy, hogy a megváltozott 

környezeti értéket az egész hálózaton elkezdi terjeszteni egy háttérmechanizmus 

segítségével. Mind a két megoldás esetében előfordulhat ugyan rövidtávú működési 

zavar, azonban ez csak ideiglenes és a rendszer egésze záros időn belül visszaáll egy 

stabil és konzekvens működéshez. 

 A rendszerben azonban nem csak automatikus háttérmechanizmusok vannak, hanem 

mindegyik csomópont saját jogán is elvégezhet egy gyorstesztet, ami ellenőrzi a 

programja(i) helyességét, illetve eltanulhatja a másik féltől az általa még nem használt 

programokat (a példában lévő Test gomb megnyomása). Az ellenőrzés a korábban 

tárgyalt interoperebilitás gyorstesztet használja, azaz első lépésben összeveti az 

aktiválási feltételt, hogy ugyanarra a környezeti hatásra vonatkozik-e az adott program, 

ha igen, akkor összeilleszti a két programot. Mivel ebben az esetben a program mindig 

matematikai leírást jelent, így ha a szöveges leírás megegyezik, akkor a program is 

megegyezik. Amennyiben eltérés van, akkor mindig a hiteles adatot tartalmazó 

csomóponton (ebben az implementációban az a szerver) tárolt program a hiteles, azaz a 

másik fél törli a kérdéses programrészt és eltanulja azt a hiteles forrástól. A korábbi 

példát módosítsuk úgy, hogy a kliensen a 9. táblázatnál használt hibás program fut, míg 

a szerveren a 7. táblázatban bemutatott programot használja. A kliens elkezdi az 

önellenőrzést, a szerver érzékeli a hibás programot és utasítja a klienst a hibás program 

törlésére. A folyamat végén a kliens eltanulja a helyes programot. Az esemény lefutási 

logját a 10. táblázat tartalmazza. 
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10. táblázat: Hibás program észlelése és törlése 

Szerver oldali log Kliens oldali log 

Start the synchronization process of the communication rules 

Start to test the client rules... 

Ask the client communication rule(s)... 

Remove the deactivated row(s). 

Activation process...done. 

Observe the client communication rule(s)...done. 

The synchronization process is finished.done. 

The communitation rule(s) of client is under test. 

Send the communication rule(s) to server... 

The <openChannel?Data >; <openChannel!Data, 

timerChannel!100, openChannel?Ack>; <openChannel!Data, 

timerChannel!100, openChannel?Timer, openChannel!Data, 

timerChannel!100, openChannel?Ack>; <openChannel!Data, 

timerChannel!100, openChannel?Timer, openChannel!Data, 

timerChannel!100, openChannel?Timer> communication rule is 

not valid...deactivated.done. 

Learning...done. 

Remove the deactivated row(s). 

 

The communitation rule(s) of client is under test. 

Send the communication rule(s) to server...done. 

Learning...done. 

 

Az alkalmazás jól demonstrálja, hogy CSP-BCM a gyakorlatban is működőképes 

elgondolás és a háttérmechanizmusok ellátják a tőlük elvárt funkcionalitást. Az egyes 

csomópontok kommunikációs viselkedését egyértelműen meghatározza a CSP alapú 

leírás, amelyeket további modelltranszformáció nélkül közvetlenül értelmez a rendszer. 

A könnyebb áttekintés érdekében a 11. táblázat összegzi a CSP-BCM fontosabb 
tulajdonságait. 
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11. táblázat: A CSP-BCM fontosabb tulajdonságai és elemi 

CSP-BCM által használt 

tulajdonság/elem elnevezése 

Példa/részrendszer neve 

SAP (Self-Adaptív Programhalmaz) 

SAP= { p1, p2, p3, … pn} , 

pk = (Tk, Ck, Sk), 

ahol Tk egy speciális CSP traces, Ck a futási 
feltételt definiálja, míg az Sk az adott 

program státuszát adja meg. 
Bővebben 4.2.1. alfejezet 40-41. oldalain 

Háttérmechanizmus 

• SAP menedzselése 
• kommunikációs leírások törlése 
• megtanult komponensek 

ellenőrzése/tesztelése  
• környezeti hatások monitorozása 
Bővebben 4.2.2 alfejezet 41-45. oldalain 

Kommunikációs viselkedés leírása 
(a 46. oldalon kezdődő példa alapján) 

p1 program – példa a nyugtázott 
kommunikációra 

Bővebben 4.3.1. alfejezet 46-48. oldalain 

ASP 
rq és az rp 

Bővebben 4.3.2. alfejezet 49. oldalán 

PDU 
CONreq, CONconf, Data, Ack, és az  

CONref 
Bővebben 4.3.2. alfejezet 50. oldalán 

PCO 
openChannel 

Bővebben 4.3.2. alfejezet 50. oldalán 

Új formalizmus tartalmazza 
a tesztesetek 

létrehozásához szükséges 
információt 

(tesztelhetőség) 
(a 49. oldalon kezdődő 

példa alapján, csak a külső 
kommunikációra 

koncentrálva) 
Tesztesetek 
létrehozása 

viselkedési fa generálásával 
Bővebben 4.3.2. alfejezet 50.-52. oldalán 

CSP folyamat segítségével 
Bővebben 4.3.2. alfejezet 52.-57. oldalain 

Mintaillesztési technika (tesztelhetőség) 
Mintaillesztés egyezés esetén: abc és abc  
Mintaillesztés eltérés esetén: abc és acb     
Bővebben 4.3.2. alfejezet 57-58. oldalain 

Adaptivitás 
(a 58. oldalon kezdődő példa alapján) 

SAP a p1 (életbelépési feltétel rc=0) és a  
p2 (életbelépési feltétel rc>0) programból 

áll. 
rc (kommunikációs csatorna jósága) 

változása esetén a CSP-BCM 
automatikusan vált a programok között 

Bővebben 4.3.3. alfejezet 58.-62. oldalain 
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5. Masszívan elosztott eseményvezérelt rendszerek 
modellezése 

A masszívan elosztott rendszerekben akár több ezer csomópont párhuzamos és 

koordinált működése szolgáltatja az elvárt viselkedést. Ilyen tipikus és gyorsan fejlődő 

irányzat a szenzorhálózatok területe. A szenzorhálózatok olyan elosztott rendszerek, 

amelyek adatokat gyűjtenek a környezetükről és/vagy bizonyos események 

bekövetkezésére reagálnak. Az ilyen típusú hálózatok gyakran évekig ki vannak 

telepítve a megfigyelt környezetbe. Az idő múlásával módosulhat, vagy teljes 

egészében megváltozhat a kitelepített szenzorhálózat feladata (például más értékeket is 

mérnie kell a hálózatnak, vagy megváltozik a riasztási szint értéke), ezért kiemelten 

fontos, hogy ezeknek a rendszereknek a működését hatékonyan lehessen menedzselni. 

Az egyik lehetséges újrakonfigurálási technika a szenzorhálózatok világában a virtuális 

gép (VM) használata. A következőkben javasolt megvalósítás is egy VM-et használ, 

ami a CSP-VM elnevezést kapta a CSP-vel való rokonsága miatt. 

Ebben a fejezetben egy olyan rendszer kerül bemutatásra, ami több szempontból is 

eltér a szenzorhálózatoknál hagyományosan használt megoldásoktól. Az első különbség 

a rendszer programozásából fakad. A hagyományos rendszerfejlesztési 

mechanizmusban először szövegesen megadjuk a rendszerrel szemben támasztott 

követelményeket, és ezek után formálisan leírjuk a működést. A formális leírás 

segítségével verifikálni és validálni tudjuk a rendszert. A verifikáció során feltárt 

problémákat szükség szerint természetesen javítani kell a formális leírásban, de akár az 

is előfordulhat, hogy a követelményspecifikációban is változtatni kell. Ha a formális 

leírás megfelelő, akkor abból modell transzformáció segítségével futtatható kódot kell 

generálni (a legtöbb esetben manuálisan), amit a későbbiekben le lehet fordítani és le 

lehet tölteni a csomópontokra, ahogy az a 20. ábra (a) részén látható. Ebben a 

megvalósítban a modelltranszformációs lépés után előálló kódot újra verifikálni kell 

ahhoz, hogy a rendszer helyességét bizonyítani lehessen. 

Az általam tervezett megoldásban a formális modell, amely alapján az alkalmazás 

futni kezd, közvetlenül kerül letöltésre a csomópontokra, ahogy az megfigyelhető a 20. 

ábra (b) részén. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a formális specifikáció közvetlenül 

fut a rendszeren (jelen megvalósításnál egy virtuális gépen), amelynek hatására 

egyszerűsödik a programtervezés folyamata és csökken a felmerülő hibalehetőségek 

száma.  
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A CSP-VM modell rendszerszintű tulajdonságai a következők: A rendszer egésze 

rugalmasan újrakonfigurálható. A 4. fejezetben ismertetett modell üzenetterjesztési és 

tanulási sémáira építkezik az itt ismertetett megvalósítás, így például képes matematikai 

leírások eltanulására. A CSP-VM esetében a matematikai leírás a 4. fejezetben használt 

redukált CSP traces-hez képest további funkciókkal bővült, aminek következményeként 

alkalmassá vált az eseményvezérelt folyamatok specifikációjára. A matematikai leírás a 

specifikációs képességeinek bővülése mellett racionalizálódott is, az erőforrásszegény 

környezetre való tekintettel. Ez a leírási séma a funclet elnevezést kapta. A létrehozott 

CSP-VM alapú modell képes szimulálni az elosztott, illetve a vezeték nélküli 

kommunikációval rendelkező szenzorhálózatok működését. A bemutatásra kerülő 

rendszer bizonyos megkötések mellett mind szenzor-, mind szenzorhálózati szinten 

strukturálisan holtpontmentes [S2], [S8].  

 

 
20. ábra: A rendszerfeljesztés folyamata a formális specifikációtól. (a) Hagyományos kódgenerálási 

séma (b) A CSP-VM alapú megvalósítás 
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Ebben a részben bemutatásra kerül a rendszer specifikációja – amin belül definiálásra 

kerül a funclet szintakszisa–, a folyamatmenedzsment és a szoftveres környezet, 

amelyben megvalósításra került az alkalmazás. A fejezet második felében a rendszer 

analízisére kerül sor, ahol először bevezetésre kerül a rendszer CSP modellje. Itt 

matematikai módszerek segítségével elvégzem a modell holtpontmentességi vizsgálatát, 

végül pedig a futó alkalmazáson elvégzett méréseket mutatom be. 

5.1. A CSP-VM felépítése 

A CSP-VM két nagyobb részből épül fel. Az egyik a rendszer működésének a 

specifikációját leíró nyelv, a funclet, míg a másik a háttérmechanizmusokért felelős 

rész, amely értelmezi, futtatja és menedzseli a funcleteket. Az alfejezet három nagyobb 

egységben tárgyalja ezt a témát, amelyek a következők: a funclet szintakszisa, a funclet 

folyamatmenedzsmentje és végül a megvalósított szoftveres környezet. 

5.1.1. A funclet 

Mielőtt a konkrét funclet szintakszis bemutatására sor kerül, nézzünk meg pár egyszerű 

példát, amely segíti a funclet megértését. Minden példában először a CSP folyamat kerül 

definiálásra és utána a folyamatból származtatott kölcsönösen egyértelmű másik leírás, a 

funclet. Az első példában egy egyszerű ECHO folyamatot láthatunk, ami ha a radio 

csatornán kap egy request kérést, akkor ugyanazon a csatornán visszaküld egy hello 

üzenetet. A CSP leírás a következő: 

 

ECHO = radio?request → radio!hello → ECHO 
 
Az ilyen egyszerű folyamatok esetében a különböző elemeket egyszerűen vesszővel 

elválasztjuk egymástól a következőképpen: 

 

funclet(ECHO)= radio?request, radio!hello 
 
Ebben az esetben ez a funclet egy radio?request külső esemény (a radio csatornáról 

fogad egy üzenetet és eltárolja annak tartalmát a request változóban) és egy radio!hello 

belső eseményt (a radio nevű csatornán kiküldésre kerül a hello változó értéke) 

tartalmaz. 

A következő példában az ECHO1 folyamat csak az első kérés esetén küld hello 

választ, az összes többi beérkezett kérésre nem reagál: 
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ECHO1 = radio?request → 
((send_counter.assign.1 → radio!hello) < send_counter=0> ) → ECHO1 

 
Ebben az esetben a funcletnek a képzése egy kicsit bonyolultabb, ugyanis a CSP 

folyamatban található egy döntés, amelynek a feltétele, hogy a send_counter változó 

értéke 0-val egyenlő-e. Az átalakítás első lépésénél az előző példához hasnoló módon 

vesszővel választjuk el a különböző komponenseket: 

 

funclet(ECHO1) = radio?request, (send_counter.assign.1,radio!hello) 

< send_counter=0> , 

 

A funclet gyakorlati és parancs feldolgozási megfontolásból a klasszikus programozási 

nyelveknél is használt szintakszist használja, ahogy az a következő példában is látható: 

 

funclet(ECHO1) = radio?request, 

if(send_counter=0){send_counter.assign.1,radio!hello}  

 

A harmadik példa a ciklust mutatja be. Az ECHO2 folyamat az első kérés fogadása 

esetén három hello üzenetet küld ki, míg az összes többi beérkező kérés esetén csak 

egyet. A ciklus CSP jelölése a következő: 

 

cond*Q, 
 

ahol a Q folyamat addig fut le újra és újra, amíg a cond feltétel igaz. Az ECHO2 

folyamat a következő: 

 
ECHO2 = radio?request → 

((send_counter <3)* (radio!hello→ send_counter.assign.send_counter +1)) 
< send_counter=0>  (radio!hello) → ECHO2 

 
A döntéshez hasonlóan a ciklusnál is a programozásban gyakrabban használt struktúrát 
követi a funclet, azaz:  
 

funclet(ECHO2) = radio?request, 
if(send_counter=0) { for(;send_counter<3; send_counter++){ radio!hello}}  

else { radio!hello}  
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A példák után nézzük meg a konkrét működést leíró szintakszist. Ebben a 

megvalósításban minden szenzor kis funkcionális elemekből épül fel, amiket funclet-

eknek hívunk. A funclet egy speciális CSP folyamat a következő megkötésekkel: (1) A 

folyamatnak egy külső indító (trigger) eseménnyel kell kezdődnie. Ilyen esemény 

például az üzenetfogadás, mérési esemény, időzítési esemény. (2) A funclet többi 

eseménye – belső események – nem tartalmazhatnak külső eseményeket, azaz például 

nem fogadhat üzenetet, nem alkalmazhat blokkoló utasításokat, és nem függhetnek az 

időzítőtől. Ezen megkötések figyelembe vétele mellett a funclet-ek definíciója a 

következő: 

 

funclet :== external_event, internal_events 
external_event :== channel_read | manage_event 

internal_events :== internal_event [,  internal_events] 
internal_event :== channel_write | message_operations | 

assignment | flow_control, 
 

ahol a külső esemény (external_event) csatornaolvasás (channel_read) és menedzsment 

esemény (manage_event) lehet. A csatornaolvasás lehet például üzenet fogadás, mérés, 

vagy időzítési esemény, míg a menedzsment eseményre példa a funclet aktiválás vagy 

deaktiválás. Belső események (internal_event) a következők lehetnek:  

• A csatorna írás (channel_write), amely üzenet küldése, mérési folyamat indítása, 

időzítő konfigurálása vagy a hardver komponensek ki/be kapcsolása lehet. A 

komponensek ki/be kapcsolása az energiagazdálkodás támogatása miatt fontos. 

• Az üzenet műveletek (message_operations), amely az üzenetek kompozíciójáért 

és dekompozíciójáért felel. 

• A feladat (assignment), amely aritmetikai operátorokat és változókezelést jelent.  

• A folyamat vezérlés (flow_control), amely a szelekció (if) és ciklus funkciókat 

jelenti. 

 

A csatornaolvasás általános szintakszisa a következő: 

 

channel_read:== com_channel?message_variable | 
meas_channel?scalar_variable | 

timer_channel[?scalar_variable], 
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ahol a channel az esemény forrása és a variable a változó nevét jelenti, amibe a fogadott 

üzenet tárolva van. Az alkalmazott csatorna típusok a következők lehetnek: a 

com_channel jelöli a bejövő kommunikációs csatornát, a meas_channel definiálja a 

mérési csatornát (például fényerő, hőmérséklet), míg a timer_channel jelenti az időzítési 

csatornát. A csatornaolvasás esemény szemantikája a következő: 

com_channel?message_variable: egy adott típusú kommunikációs csatornán 

fogadunk egy típusfüggő üzenetet, amelynek a típusát a message_variable határozza 

meg. A beérkező üzenet tartalma a message_variable változóban kerül eltárolásra.  

Megjegyzés: 

1. Csak megfelelő típusú üzenet fogadása esetén kerül végrehajtásra az esemény. 

2. A kommunikációs csatorna magas szintű absztrakciót használ, ezért azok számos 

fizikai és logikai csatornát jelölhetnek. Például különböző rádióüzenet-típusokat 

különféle csatornának lehet megfeleltetni, vagy például különféle útválasztási 

algoritmusokat használhatunk, mint különböző csatornákat. 

 

meas_channel?scalar_variable: a megadott változóban tárolja az adott mérési 

csatornáról (például fényerő, hőmérséklet) kapott eredményeket. A mérési folyamatot 

mindig inicializálni kell a mérési csatornára való írási folyamattal. Amint a mérési 

esemény befejeződik, egy csatornaolvasási eljárással férünk hozzá a mért eredményhez. 

Elképzelhető, hogy a mérés folyamata némi időt vesz igénybe és nem azonnal áll 

rendelkezésre a mérési eredmény. A rendszer működése szempontjából fontos 

megjegyezni, hogy a virtuális gép kezeli a szenzor alacsony szintű működési folyamatait. 

timer_channel[?scalar_variable]: az opcionálisan megadható változóban tárolja az 

aktuális helyi időt az időzítő aktiválódása pillanatában. Ha nincs megadva változó, akkor 

ez az információ nem kerül tárolásra.  

A menedzsment esemény általános szintakszisa a következő: 

 

manage_event :== manage_type[?], 
 
ahol a manage_type egy funclet segítségével vezérelt menedzsment esemény (tanítás, 

aktiválás, inaktiválás, törlés). Az ilyen típusú eseményeket a szintakszis szerint nem 

követi változó. A menedzsment funkcióval ellátott funcletet fel tudjuk például használni 

inicializálási feladatokra. 



Masszívan elosztott eseményvezérelt rendszerek modellezése 

 82 

A belső eseményeknek a szintakszisa a következő:  

 

channel_write :== com_channel!message_variable | 
meas_channel![scalar_variable] | 
timer_channel!scalar_variable 

 
A csatornára történő írás művelete (channel_write) azt jelenti, hogy egy konkrét 

csatornán kiküldésre kerül egy üzenet. A csatorna írásának szemantikája a következő: 

A com_channel!message_variable hatására egy message_variable tartalmú üzenet 

kerül kiküldésre a com_channel-en. A VM automatikusan kezeli az összes alacsony 

szintű kommunikációs folyamatot. Érdemes megjegyezni, hogy nem csak az üzenetek 

tartalma kerül továbbításra, hanem a típusuk is. 

A meas_channel![scalar_variable] hatására elkezdődik egy adott mérési folyamat, 

amelynek eredményeként a mérés elkészül. Megfigyelhető, hogy a változó megadása 

ebben az esetben is opcionális. 

A timer_channel!scalar_variable beállítja az adott időzítőt a timer_channel 

segítségével. A jelenleg használt időzítők periodikus működésűek és a scalar_variable 

értéke határozza meg a periódusidőt. A megfelelő időzítési csatornára írással 

módosíthatjuk az időzítő működését. Az időzítő futási értékét millisecundumban kell 

megadni. A timer_channel!0 írási művelet segítségével a timer_channel-en le lehet 

állítani az időzítő futását. 

Az üzenetekkel kapcsolatos műveletek szintakszisa a következő:  

 

message_operations :== message_compose | message_decompose 

message_compose :==  

message_variable < scalar_variable [scalar_variable]* 

message_decompose :==  

message_variable > scalar_variable [scalar_variable]* 

 

Az üzenetet változók sorozatából lehet felépíteni. Ezt a folyamatot hívjuk az üzenet 

kompozíciójának (message_compose). Az üzenet szétbontása (message_decompose) a 

kompozícióval ellentétes műveletet jelent, az üzenetből változókba lehet szétválogatni az 

adatfolyamot, felhasználva azok típusát (méretét). Az üzenet típusú változók elvileg 

korlátlan hosszúak lehetnek, a tényleges hosszukat a konkrét implementáció határozza 

meg. Az üzenet továbbítása során szükség szerint akár több csomagot is fel lehet 
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használni. A virtuális gép kezeli az alacsonyabb szinteken felmerülő csomagszervezési 

feladatokat, amennyiben erre szükség van.  

A következő fontos terület az aritmetikai és a logikai műveletek, amelyek a 

következők lehetnek: 

 

expression :== unary_l_operator operand | 
auto_assign_operation | operand binary_operator operand 

auto_assign_operation :== operand unary_r_operator 

unary_l_operator :== ! | - | + 

unary_r_operator :== ++ | -- 

binary_operator :== + | - | * | / | %|  
& | | | < | > | <= | >= | == | != 

operand :== scalar_variable | constant 

assignment :== scalar_variable = expression | 
auto_assign_operation 

 

A program folyamatvezérlési lehetőségei a következők: 

 

flow_control :== choice | loop 

choice :== if(expression)(internal_events) 
[(internal_events)] 

 

Az elágazás (choice) esetén kiértékelésre kerül a kifejezés (expression). Ha az eredmény 

nem nulla, akkor a belső események első halmaza fog lefutni, ellenkező esetben a belső 

események második halmaza. A második halmaz a programozási nyelvekben gyakran 

használt elágazás funkcióhoz hasonlóan opcionális elem. 

A ciklus szintakszisa a következő:  

 

loop :== loop_long | loop_short 

loop_long :== for(assignment, expression, assignment) 
{internal_events} 

loop_short :== for(variable: constant){internal_events} 

 

A ciklus (loop) nagyon hasonlít a C programozási nyelvben használt for művelethez. Az 

opcionális rövid formátum (loop_short) megegyezik a következő hosszú (loop_long) 

leírással: for(variable=0, variable<constant, variable++){ internal_events} 
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A változó szintakszisa a következő:  

 

variable :== elementary_scalar | vector | message_variable 

vector :== array | associative_array  

vector_element :== array [ index ] |  
associative_array [ index ] | associative_array [$ key ] |  
associative_array #[ $key ] | associative_array ![ index ] 

|  
associative_array ![$ key ] 

scalar_variable :== elementary_scalar | vector_element  

 

A skalár, tömb és az üzenet típusú változók (variable) használata ismert más 

programozási nyelvekből, azonban az asszociatív tömb használatában eltérések lehetnek 

más rendszerekhez képest, ezért ez további magyarázatra szorul. Az asszociatív tömb 

elemeire lehet index (például A[12]) és kulcs (például A[$446]) szerint hivatkozni. A 

kulcs alapján egyértelműen lekérhető az index (például A#[$446]), és adott érték utolsó 

módosításának az ideje (például A![12] vagy A![$446]). Az indexek és a kulcsok 

skaláris változók. 

A szintakszisból látható, hogy a külső és a belső események esetén is egy 

egyszerűsített jelölés kerül felhasználásra. Ennek a módosításnak gyakorlati okai vannak: 

egyrészt, hogy kisebb helyet foglaljon el a leírás, másrészt, hogy az értelmezése 

egyszerűbb legyen a VM számára. A következő példa egy egyszerű adatgyűjtő 

alkalmazást mutat be. A példa segítségével láthatjuk a funcletek strukturális felépítését 

és a szintakszisát. A feladat leírása a következő: minden csomópont/szenzor percenként 

megméri a hőmérsékletet, ha a változás az utoljára általa elterjesztett hőmérséklethez 

képest 2 fokkal nagyobb, akkor ezt az adatot a csomópont azonosítóval (ID-vel) együtt 

elterjeszti a hálózaton. Az adatokat a hálózat egyszerű elárasztással terjeszti el. 

 

Funclet0: Q, t!60000, b=0, c=0  

Funclet1: t?a, M!1 

Funclet2: M?a, i(a-b>2 | b-a>2)(b=a, c++, m1<cIDb, c!m1) 

Funclet3: c?m1, m1>aYd, i(A![$Y]=-1 | A[$Y]<a)(c!m1),A[$Y]=a 

 



Masszívan elosztott eseményvezérelt rendszerek modellezése 

 85 

A Funclet0 egy speciális külső eseménnyel kezdődik, a Q-val, ami azt jelenti, hogy ez 

egy menedzsment funclet. Ebben az esetben ez az elem csak egyszer fut le a funclet 

megtanulása után, majd törlődik. Az inicializálás során beállítja a t időzítőt – a t csatorna 

neve megegyezik az időzítő nevével – (ami 60000 ms-onként ciklikusan tüzel) és 

nullázza a b és a c változókat. A Funclet1-et a t időzítő esemény lejárta indítja el és az M 

(hőmérséklet) mérési eseményt aktiválja. Az M mérési csatornára való írás a t időzítő 

ciklusától függ és ebben az esetben minden 60000 ms-ban történik meg. A Funclet2-t a 

mérési esemény elkészülte/bekövetkezte aktiválja és beírja a mért eredményét az a 

változóba. Ha az utoljára mért érték (a változó) és az utoljára kiküldött érték (b változó) 

különbsége nagyobb, mint 2, akkor az a változó értékét beírja a b változóba, megnöveli a 

futó változó értékét (c), létrehoz egy új üzenetet (m1-et) a c, ID (csomópont azonosító) és 

b értékekkel, végül kiküldi az m1 üzenetet a c csatornán. A Funclet3 tartalmazza az 

elárasztás funkciót: a c csatornán keresztül m1 típusú üzenetet fogad a csomópont. Az 

üzenet tartalmát beleírja az a (1 byte hosszú), az Y (2 byte hosszú) és a d (1 byte hosszú) 

változókba. Sorrendben ezek funkciója: futó változó (a), a küldő (forrás) csomópont ID-

je (Y) és a mért érték (d). Ha az A asszociatív tömbnek nincsen bejegyzése az adott 

csomópont ID címen (A![$Y] időbélyege -1) vagy a bejegyzés egy régebbi futó változó 

értékét tartalmazza, akkor az m1 üzenetet kiküldi a c csatornán. Végül az aktuális futó 

változó értéke (a) az asszociatív tömbbe (A) kerül tárolásra a csomópont ID-t ($Y) 

használva kulcsként. A beírással egyidejűleg egy időbélyeg is hozzákapcsolódik ehhez 

az elemhez, ami az adatváltozás időpontját jelöli. 

5.1.2. A folyamatmenedzsment 

A szenzor funcletekből, mint elemi építőelemekből épül fel. Az egyes funcleteket a 

választás (choice) operátor kapcsolja össze, aminek a jelölése a CSP-ben: |. Ennek a 

felépítésnek az egyik fontos következménye, hogy egy időben csak egy funclet 

aktiválódhat, futhat és férhet hozzá a rendszer erőforrásaihoz. Bár a funcletek 

hozzáférhetnek a modellen belül a globális erőforrásokhoz, tényleges versenyhelyzet 

nem alakulhat ki közöttük. Természetesen a külső aszinkron események bármikor 

bejelölhetik futásra a funcleteket (és ezeket az eseményeket a rendszer nyilvántartásba 

veszi, amíg rájuk nem kerül a sor), de a soron következő kiválasztott funclet csak akkor 

kezdheti meg ténylegesen a futását, amikor az aktuálisan futó funclet terminál. 

A 21. ábra a funcletek lehetséges állapotait mutatja be egy állapotátmeneti diagram 

segítségével. A funclet a megtanulás pillanatában inaktív állapotba kerül. Egy inaktív 



Masszívan elosztott eseményvezérelt rendszerek modellezése 

 86 

funclet nem futtatható, még abban az esetben sem, ha egy ezt indító külső esemény 

bekövetkezik. Ebből az állapotból akkor tud átlépni aktív állapotba, ha érkezik egy 

aktiváló parancs az adott funcletre vonatkozóan. Ettől a pillanattól kezdve a funclet 

„érzékennyé” válik az őt indító külső események bekövetkeztére. Amint érkezik egy 

ilyen esemény, a funclet futásra kész állapotba kerül. A virtuális gép ütemezi a funclet 

végrehajtási menetét, és amint tudja elkezdi futtatni azt. A funclet a futás megkezdésével 

egy időben átkerül fut állapotba. Egy időben csak egy funclet tud futni, és az ő futását 

nem szakíthatja meg más funclet. Amint a funclet utolsó belső eseménye is végrehajtásra 

került, visszalép aktív állapotba. A funclet törlésére is lehetőség van. A törlés folyamata 

egy automatikus háttérmechanizmus része, amely kitörli a lejárt élettartamú funcleteket. 

A törlést a felhasználó is kezdeményezheti, de a terjesztés előtt is be lehet állítani az 

élettartam értékét, ami szólhat egy konkrét időtartamra, vagy korlátlan életet is 

biztosíthat a funcletnek. 

A virtuális gép egy eseménysort, egy funclet listát és egy futásra kész funclet listát 

tart fenn. A bekövetkezett külső eseményeket egy FIFO eseménysorba helyezi, és amint 

a futásra kész lista üressé válik, az eseménysor első elemét megjelöli futásra, és 

beleteszi a futásra kész listába. Ugyanazzal a külső eseménnyel több funclet is 

kezdődhet. Ebben az esetben a funcleteket egymás után hajtja végre a virtuális gép 

prioritásuk függvényében. Ha nincs olyan funclet a funclet listában, amelyikre 

illeszkedne a bekövetkezett esemény, akkor ez az esemény eldobásra kerül, és a 

következő esemény kerül kiértékelésre. A jelenlegi implementációban a prioritás a 

funclet megtanulásának időrendi sorrendjét jelenti, ez az eljárás természetesen a 

jövőben kiterjeszthető más sémákkal is. Ilyen lehet például, hogy a felhasználó tudja 

beállítani a végrehajtás sorrendjét.  

 

 

21. ábra: Funclet állapotátmenet diagramja 

 
A hálózati szinten a szenzor folyamatok párhuzamosan futnak, ebből természetesen az 

következik, hogy a szenzor folyamatok végrehajtása egymástól teljes mértékig 
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függetlenül történik. Fontos megjegyezni azonban, hogy az egyik szenzor üzeneteken 

keresztül képes kommunikálni más szenzorokkal és így azok működésére közvetlen 

hatással lehet. 

A funclet élettartam mezője vezérli a funclet automatikus aktiválását és deaktiválását. 

Ennek értéke már a tanulás során ismert, de közvetlen menedzsment parancsokkal utólag 

is változtatható.  

A szenzorhálózat újrakonfigurálható menedzsment parancsok segítségével, amik a 

következők: fTeach és fSet. Az fTeach parancs segítségével el tudunk terjeszteni egy 

funcletet a teljes hálózaton, és a szenzorokon futó háttér folyamat segítségével a 

csomópontok megtanulják azt. Az fSet parancs segítségével tudjuk beállítani a funcletek 

aktív/inaktív állapotát, valamint változtathatjuk a funcletek élettartamát és akár 

törölhetjük is azokat. 

5.1.3. A CSP-VM megvalósítása 

A CSP virtuális gép (CSP-VM) TinyOS [55] fejlesztőkörnyezet alatt lett implementálva 

MicaZ platformon. A rendszer architektúrája a 22. ábrán látható. A funclet-menedzser 

kezeli a felhasználói parancsokat és automatikusan elvégzi a funcletek életciklussal 

kapcsolatos menedzselését is. A funclet-menedzser adja hozzá vagy távolítja el a 

funcleteket a funclet-táblából. A funclet-menedzser további funkciója a funcletek 

státuszainak (aktív/inaktív) kezelése. Az eseménymenedzser kezeli a bekövetkező 

események érzékelését/fogadását (rádiós üzenet, mérési esemény és időzítési esemény) 

és tárolja azokat az eseménysorban. A végrehajtási menedzser kiértékeli az eseményeket 

és amennyiben létezik a vizsgált eseménnyel kezdődő funclet és az aktív, akkor beállítja 

a futtatásra kész (f. k.) állapotot. Ez a blokk tartalmazza az ütemezőt is és azt a funcletet 

adja át a fordítónak, amelyik fut állapotban van. 

A rendszernek 2 pontja van, ahol eseményeket tud fogadni a környezettől. Az 

esemény menedzser kezeli a rendszereseményeket, míg a funclet-menedzser felelős a 

felhasználói parancsokért. Ezek a részek virtuálisan párhuzamosan futnak, és meg tudják 

szakítani a végrehajtási menedzser és a fordító futását. Természetesen ez a megszakítási 

műveletből fakadó késleltetés nincs hatással a futó funclet érdemi lefutására. 
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22. ábra: A CSP-VM architektúrája 

 
Az eseménymenedzser minden fogadott eseményt belehelyez az eseménysorba. Amikor 

nincs aktuálisan olyan funclet, amelyik be lenne jelölve futásra, akkor a végrehajtási 

menedzser ellenőrzi, hogy melyik a legutolsó esemény a sorban és megpróbálja 

ráilleszteni valamelyik funclet külső eseményére. Az illeszkedő funclet(eket) megjelöli 

futásra késznek. Amennyiben nincs ilyen funclet, úgy a vizsgált eseményt eltávolítja az 

eseménysorból. Ha legalább egy funclet futtatásra kész állapotban van (a táblázatban a f. 

k. flag be van jelölve), akkor a végrehajtási menedzser bejelöl közülük egyet futásra 

(bejelöli a fut flag-et) és meghívja a fordítót. A fordító beolvassa az indító külső 

eseményt, és ezek után átfordítja a funclet belső eseményeit a VM-nek. Amikor a fordító 

a funclet futtatását befejezi, a végrehajtó menedzser keres egy másik futásra kész 

funcletet, és ha talál, akkor átadja azt a fordítónak. Amennyiben nincs több funclet 

futásra kész jelöléssel ellátva, akkor a végrehajtási menedzser eltávolítja az 

eseménysorból az aktuális külső eseményt (ami alapján korábban futásra készre lettek 

jelölve a funcletek), és feldolgozásra kerül a következő esemény. Az esemény és a 

végrehajtási menedzser működésének pszeudó kódos leírását mutatja be a 23. ábra. 
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Eseménymenedzser Végrehajtási menedzser 
1 on (channel_read event x){ 1 loop{ 
2  if((x is a radio message AND  2         send event request to Eseménymenedzser 
3  ( ∃ E, where type(E.chan) = type(x.chan) AND  3         receive event E 
4    type(E.val) = 

type(x.val)))  
4         if (E is not empty){ 

5  OR  5                call the Interpreter for all funclets corresponding 
to E 

6  (x is a measure event AND  6          } 
7  ( ∃ E, where type(E.chan) = type(x.chan)))  7 } 
8  OR  (b) 
9  (x is a timer event AND    
10  ( ∃ E, where type(E.chan) = type(x.chan)))){   
11   E.val = x.val   
12   Push E into esemény sor   
13  }   
14 }   
15 on (event request)    
16  if (esemény sor is not empty){   
17   pop E from esemény sor   
18   send E to Végrehajtási menedzser   
19  } else {   
20   send empty event  to Végrehajtási 

  menedzser 
  

21  }   
22 }   

(a)  

23. ábra: Az eseménymenedzser (a) és a végrehajtási menedzser pszeudó kódjai 

 
Ha nincs az eseménysorban elem és nincs futtatható funclet, akkor a csomópont 

energiatakarékos módba vált. Ebben az állapotban a processzor alszik és csak egy 

esemény érkezése éleszti fel. Az energiamenedzsment kérdése fontos a szenzorhálózatok 

világában, ezért a szenzort és a rádió funkciót ki/be lehet kapcsolni a funcletből az 

energia menedzsment csatornára való írás segítségével.  

5.2. A CSP-VM alapú rendszer elemzése 

A rendszer tulajdonságai meghatározó módon befolyásolják a CSP-VM elgondolás 

gyakorlati használhatóságát. Az értekezésnek ebben a részében bemutatom a CSP-VM 

matematikai modelljét. A modell segítségével belátom, hogy a rendszer néhány 

könnyen teljesíthető feltétel mellett struktúrálisan holtpontmentes. A matematika alapú 

vizsgálatok után valós környezetben méréseket végzek egy szenzorhálózaton, amely 

micaZ típusú szenzorokon futtatja az általam kifejlesztett CSP-VM megvalósítás 

szoftveres implementációját. 

5.2.1. A CSP-VM matematikai modellje 

Ahhoz, hogy analizálni tudjuk a rendszer mindegyik komponensét, azok kapcsolatait és 

együttműködésüket, modellezni kell az egész rendszert. A leírásra az elismert és 

verifikációs célra kiválóan alkalmas CSP-t használom fel. Ennek a specifikációs 
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technikának a további előnye, hogy rendelkezésre áll számos létező CSP-alapú 

analitikai eszköz és szoftver. 

A j-ik szenzor csomópont működését a Sensorj folyamat írja le. Ez a folyamat 

funcletek halmazából és a CSP-VM-ből épül fel. A funcletek halmazát a Funcletsj 

folyamat írja le. Az esemény (Evenet) és végrehajtási (Execution) menedzser feladatit a 

Recj és Schedj folyamatok foglalják magukban. Az időzítési és a mérési komponensek 

feladatait a Timerj és a Measurementj folyamatok írják le. A rádióüzenetek kezelését és 

a hardver komponensek konfigurációját (például: időzítő beállítása, mérés indítása) a 

Sendj folyamat tartalmazza. 

A Sensorj folyamat – ami tulajdonképpen a csomópontot definiálja – párhuzamosan 

futó folyamatok kompozíciójaként ábrázolható: 

 

Sensorj=Funcletsj||Recj||Schedj||Sendj||Timerj||Measurementj,  

 

ahol j = 1, 2, … Ns és Ns a rendszerben lévő szenzorok számossága. A || jelöli a CSP-

ben a párhuzamosságot. A 24. ábrán látható a Sensorj folyamat grafikus ábrázolása, a 

párhuzamos folyamatok és a közöttük lévő kommunikációs csatornák. A külső rádiós 

kommunikáció a CSP ábrázolásból fakadóan bejövő illetve kimenő csatornaként van 

ábrázolva, aminek a jelölése com_inj,p és com_outj,p , ahol p=1, 2, …, Nc és Nc a 

különböző kommunikációs csatornák számosságát jelöli. Az egyszerűbb jelölés miatt a 

kimeneti és a bemeneti csatornákat kötegelve ábrázoljuk és chij és choj -nek hívjuk. 

 

{ }
cN,jp,j,jj in_com,,in_com,,in_comchi LL1=  

{ }
cN,jp,j,jj out_com,,out_com,,out_comcho LL1=  

 

A mérési lehetőségek számát Nm-el, míg az időzítők számát Nt,-vel jelöljük, ahogy az a 

24. ábrán is látható. 

A Funcletsj folyamat független funcletek közötti választás (choice): 

 

fNj Funclet||Funclet|FuncletFunclets L21= , 
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ahol a funclet egy külső eseményből és belső esemény(ek)ből épül fel:  

 

jh,k,kl,kkk FuncletsiiiEFunclet →→→→→= L2 , 

 

ahol Ek a külső esemény, míg ik,l egy belső esemény, ahol k = 1, 2, …, Nf és Nf a 

rendszerben lévő funcletek száma.  

 

 

24. ábra: Az i. szenzor csomópont CSP reprezentációja 

 
Az egyszerűbb jelölés érdekében bevezetésre kerül a belső események sorozatának 

összevont jelölése az Ik, ami az alábbi módon módosítja a Funcletsj folyamat jelölését: 

 

jkkk FuncletsIEFunclet →→=  

 

Érdemes észrevenni, hogy a külső események, az Ek-k egyediek. Ha a rendszerben több 

funclet ugyanazzal a külső eseménnyel kezdődik (például hőmérsékletméréssel), akkor 

a funcletek egyértelműen konvertálhatóak egy funcletbe, ahogy azt a példában is 

láthatjuk: 

 

jFuncletsIEFunclet →→= 333  

és  
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jFuncletsIEFunclet →→= 10310  

akkor 

jFuncletsIIE'Funclet →→→= 10333 ,  

 

vagy használhatjuk a következő egyszerűsítést 

 

1033 II'I →=  

jFunclets'IE'Funclet →→= 333 . 

 

A funcletek kommunikációs eseményeket is tartalmaznak. A külső események mindig 

bejövő kommunikációt jelentenek. Ennek jelölése a következő szintakszist követi: c?v. 

A belső események ennek ellentétét, azaz a szenzorból kifelé irányuló kommunikációt 

feltételeznek (például rádiós kifelé irányuló kommunikáció, időzítő beállítása). Az ilyen 

típusú kommunikációnak a formalizmusa a következő: c!v, ahol c a csatornát, míg a v a 

küldött/fogadott változót jelenti [S8]. Vezessünk be néhány jelölést a kommunikáló 

események csatornáinak és változóinak egyértelmű jelölése érdekében. Amennyiben 

E=c?v és i=c!v, akkor: E.val = v, E.chan = c, és i.val = v, i.chan = c. Hasonlóképpen 

val(c?v) = v, és chan(c?v) = c. A csatornáknak minden esetben meghatározott típusa van 

(például rádió1, fényerő_mérés, timer3, stb.), amit lekérdezhetünk a type(.) funkcióval. 

Természetesen a type(.) funkciót fel tudjuk használni a változó, illetve a változó és a 

csatorna típusának egyidejű ellenőrzésére is. Az egyidejű típusellenőrzés a types(.) 

függvénnyel is elvégezhető, melynek jelentése a következő: types(E) = types(c?v), 

akkor és csak akkor, ha type(E.val) = type(v) és type(E.chan) = type(c). 

A Recj folyamat kezeli a j-ik csomóponton az összes üzenetfogadással kapcsolatos 

eseményt. Ezek lehetnek fogadott külső rádiós üzenetek a chi csatornahalmazon 

keresztül, időzítési és mérési események bekövetkezte a time_in és a meas_in 

csatornákon, ahogy az a 24. ábrán is megfigyelhető. A Rec folyamat egy FIFO 

eseménysort épít, ami vagy üres {}, vagy tartalmaz egy Et eseményt, és azt követheti 

további (null vagy egyéb) külső esemény egy s sorozatot alkotva, amit a 

következőképpen jelölünk: { }s^Et , ahol { }*N f
E,,Es L1∈ 3. Ehhez az eseménysorhoz 

                                                 
3 A∗ az A elemeiből alkotott sorozatok halmaza. 
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hozzáfér a Rec folyamat összes alfolyamata. A Rec működése a következő alfolyamatok 

közötti választással (choice) írható le: 

 

jjjj}sE{,j
in_rec_Time|in_rec_Meas |in_rec_Comm|rec_SchedRec

t
=∧  

 

A Sched_recj folyamat látja el eseményekkel a Schedj ütemező folyamatot. Ez a művelet 

látható a 23. ábra (a) 15-22-ik sorában. A CSP leírásban az ütemező egy 

req_the_next_element üzenet küldésével a sched_reqj csatornán keresztül kéri le az 

eseménysorban lévő következő elemet a Sched_recj folyamattól. Amennyiben az 

eseménysor nem üres, a Sched_recj folyamat eltávolítja az Et első eseményt a sorból és 

elküldi azt a Schedj-nek a sched_resp csatornán keresztül, ellenkező esetben egy üres 

jelet küld vissza ugyanazon a csatornán: 

 

{ }( ) { } { } { }( )j,emptyjtsj,tj

jj

cRe!Esched_respsEcRe!Esched_resp 

text_elemen?req_the_nsched_reqSched_rec

→≠→

→=
∧

><

 

 

A fogadott rádió, mérési és időzítési események a Comm_rec_in, Meas_rec_in, és a 

Time_rec_in folyamatok segítségével az eseménysorhoz kerülnek hozzáadásra, ahogy 

az megfigyelhető a 23. ábra (a) 1-14-ik sorában. 

A rádiós üzeneteket a chi csatornákon keresztül fogadja a szenzor, és a Comm_rec_in 

folyamat kezeli azokat. A beérkező csatorna és az üzenet típusa alapján ez a folyamat 

keresi meg a megadott paramétereknek a megfelelő E külső eseményt, ahogy az a 23. 

ábra (a) 2-4 sorában is látható. A következő CSP kód definiálja a külső esemény 

ráillesztési folyamatát, ahol minden csatornatípus és esemény megvizsgálásra kerül. 

Amennyiben egyezés van a bekövetkezett esemény és valamely E külső esemény 

között, akkor azt az eseménysor végére hozzáfűzi, jelölése: }{ EsEt
∧∧

. Amennyiben nem 

talál olyan E külső eseményt, amivel megegyezik a bekövetkezett esemény, akkor a 

folyamat azt nem írja bele a sorba, ami marad }{ sEt

∧
: 
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A Comm_rec_in folyamat kompaktabb leírása a következő:  

 

=jin_rec_Comm  
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A mérési és időzítési eseményekért a Meas_rec_in és a Time_rec_in folyamatok 

felelnek. A rádió csatornához képest, ahol a különböző típusú üzenetek érkeznek a 

különböző típusú csatornákon keresztül (például adatkérés, adatszolgáltatás, 

rendszerüzenetek, stb.) a mérési és az időzítési csatornákon mindig ugyanolyan típusú 

üzenetek kerülnek forgalmazásra (például hőmérséklet szenzor mindig hőmérséklet 

adatokat szolgáltat), ezért itt a változók típusának a vizsgálata szükségtelen. Ettől 

eltekintve a folyamat hasonlóan épül fel, mint a Comm_rec_in, ahol a funcletekben 

előforduló külső eseményekre próbálja meg ráilleszteni a bejövő csatorna típusát, ahogy 
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az látható a 23. ábra (a) 6-7, és 11-12-ik sorában. A Meas_rec_in a Measurement 

folyamattól fogad eseményeket az egyik meas_inj,k csatornán keresztül. Amennyiben 

talál egyezést a megfelelő külső eseményt beilleszti az eseménysorba. 
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Az időzítők kezelése nagyon hasonlóan történik, mint a mérési események feldolgozása, 

ahogy az a 23. ábra (a) 9-12-sorában is látható, de ebben az esetben az események a  

Timer folyamattól érkeznek a time_inj,k csatornák egyikéről. 
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A Sched folyamat feleltethető meg a végrehajtási menedzsernek (Execution Manager), 

aminek pszeudó kódját a 23. ábra (b) definiálja. A CSP leírása a következő: 

 

( )jtemptytjtj

jj

SchedEEESchedE?resp_sched 

 element_next_the_req!req_schedSched

→=→
→=

><

 

 

A Sched a req_the_next_element üzenetek küldésével a sched_resp csatornán keresztül 

(a Rec folyamattól, azon belül is a Sched_Rec alfolyamattól) periodikusan próbál 

eseményeket lekérni az eseménysorból. Az Et kérésre érkező eseményt a sched_resp 

csatornán keresztül kapja meg. Ha az Et nem üres, akkor a Sched megpróbálja élesíteni. 

A CSP-ben ez azt jelenti, hogy az összes érintett folyamat az adott esemény 

segítségével próbálja magát szinkronizálni, feltéve, hogy az létezik az adott 
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folyamatokban. Ellenkező esetben – ilyen lehet például, amikor a szinkronizálódó 

folyamatok közül csak az egyik rendelkezik az adott eseménnyel – az esemény 

egyszerűen végrehajtódik szinkronizáció nélkül. Ebben a modellben ez azt jelenti, hogy 

ez az esemény felhasználás nélkül eldobásra kerül. A szinkronizáció itt a következőt 

jelenti: létezik egy olyan funclet, amelynek a külső eseménye Et és az elkezd futni, 

amennyiben a Funclets folyamat aktív állapotban van. Ha a Sched folyamat el szeretne 

indítani egy funcletet, amíg egy másik fut, akkor a Sched blokkolva lesz (Et esemény 

által), amíg a Funclets folyamat nem tud elindítani egy új funcletet. A blokkolás 

megszűnik, amint a Funclets befejezi a jelenleg futó funclet futtatását (ez az egyik 

következménye a CSP választás (choice) operátorának). 

A Send folyamat felügyeli a funcletekből kimenő összes üzenetet. A kommunikáció, 

a mérés és az időzítés inicializálását a Com_send_out, a Meas_send_out és a 

Time_send_out alfolyamatok felügyelik és írják le. 

 

jjjj out_send_Time|out_send_Meas|out_send_ComSend = . 

 

A Send pszeudó kódja a 25. ábrán látható. A Com_send_out a 3-5, a Meas_send_out a 

6-8 és a Time_send_out alfolyamat a 9-11 sorban található. Minden alfolyamat 

megkeresi a megfelelő csatornát, ráilleszti a megfelelő belső esemény típusát és 

lefuttatja a csatornaírás műveletet (például a megfelelő típusú rádió csatornán kiküld 

egy üzenetet). Az alfolyamatok CSP leírása a következő: 
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ahol Q1, Q2 és Q3 azokat a belső eseményeket tartalmazza, amely alapján a 

kommunikációs, a mérési vagy az időzítési csatornára írni képes a csomópont. A CSP 

leírás szerint a Send folyamat megtalálja az iq belső eseményhez tartozó csatornát és 

kiküldi rajta az iq.val értéket. 

 
1 Input: internal event i 
2 if(i is a channel_write event){ 
3    if(∃ comm_chan where type(i.chan) = type(comm_chan){ 
4  send i.val on comm_chan // send radio message 
5    } 
6    if(∃ meas_chan where type(i.chan) = type(meas_chan){ 
7  Send i.val on meas_chan // start measurement 
8    } 
9    if(∃ time_chan where type(i.chan) = type(time_chan){ 
10  Send i.val on time_chan  // init timer 
11    } 
12 } 

25. ábra: A küldés folyamat pszeudó kódja 

 
A mérési folyamatot a Measurement folyamat írja le, párhuzamos Meas alfolyamatok 

kompozíciójaként. Ennek a definíciónak köszönhetően a különböző mérési lehetőségek 

(például hőmérséklet1, hőmérséklet2, páratartalom) egymástól függetlenül képesek 

működni ugyanúgy, mint a való életben. 

 

mN,j,jj Meas||||MeastMeasuremen L1=  

 

A mérési lehetőségek pszeudó kódját láthatjuk a 26. ábra (a) részénél. Ha a kezdő 

parancsot megkapta, az egység elkezdi a mérési folyamatot, és a mérés elkészültéig nem 
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reagál érdemben a többi kezdő parancsra. Amint elkészül a mérés, az eszköz generál 

egy mérési eseményt, ami tartalmazza a mért értéket is. A következő CSP kód ezt a 

viselkedést írja le: 

 

)Measbusystatusx?out_meas(                                                                                              

   busystatus)Measfreestatusy!in_meas    |Meas     

x?out_meas(Meas

r,jr,jr,j

r,jr,jr,jr,jr,j

r,jr,j

→=→
=→=→

→=
><

 

A működés során felhasznált csatornák a meas_out, amelyen a mérés elkezdését jelentő 

start parancs érkezik és a meas_in, amelyen a mérési eredmény kerül fogadásra. 

 

Measurement Timer 
1 on  (start measurement command){ 1 on  (init timer(x) event){ 
2  if (status!=busy){ 2  timer_period=x 
3   status=busy  3  counter=0 
4   start measurement 4 } 
5  } 5 on (HW_clock_tick){ 
6 }  6  if (timer_period is not 0){ 
7 on  (measurement ready with result x){ 7   if(counter=timer_period){ 
8  generate measurement(x) event 8    generate timer event  
9  status=free 9    counter=0 
10 } 10   }else{ 
  11    counter++ 
  12   } 
  13  } 
  14 } 

(a) (b) 

26. ábra: A Measurement, azaz mérési (a) és a Timer, azaz időzítési (b) folyamatok pszeudó kódjai 

 
A Timer folyamat is számos párhuzamos egymástól független Time folyamatból épül 

fel: 

 

tN,j,jj Time||||TimeTimer L1=  

 

A Timer folyamat periodikus időzítőt modellez, ahogy azt a 26. ábra (b) részénél is 

láthatjuk. Az inicializációs eljárás során a timer_period változó értéke beállításra kerül 

(ez a periódusidőért felel), valamint a counter változó nullázódik. Ha a kezdeti 

periódust nullára állítjuk, akkor az időzítőt kikapcsoltuk, ellenkező esetben a counter 

változó minden óraütésnél megnöveli az értékét. Amint a counter változó eléri a 

timer_period változó értékét, egy időzítési esemény generálódik és a counter változó 

értéke nullázódik. A CSP leírásban az inicializálás azt jelenti, hogy a time_out csatornán 
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keresztül egy értéket kap a folyamat. Az időzítési esemény bekövetkezte a Timej,w 

folyamat számára úgy jelenik meg, mint egy üzenetküldés a time_in csatornán. 
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A szenzorhálózat egy WSN (vezeték nélküli szenzorhálózat) folyamatként van ábrázolva 

a modellben, ami párhuzamosan futó Sensori folyamatokból, valamint egy CHAN 

folyamatból épül fel. 

 

CHAN||Sensor||||Sensor||SensorWSN
sNL21= , 

 

ahol Ns a rendszerben található szenzorok számát jelenti.  

A szenzorok a CHAN folyamaton keresztül tudnak egymással kommunikálni a choi 

és a chii csatornák segítségével, ahogy azt a 27. ábra is mutatja. A CHAN modellezi a 

szenzorok közötti kommunikációt és az üzenetek terjedését, amikor egy szenzor elküld 

egy üzenetet egy adott rádió csatornán, a szenzor szomszédai ugyanolyan típusú, csak 

értelemszerűen ellentétes irányú csatornán fogják megkapni az adott üzenetet. Ebben a 

modellben a két szenzor között lévő kapcsolat vagy mindig jó vagy mindig rossz. 

 

 

27. ábra: A vezeték nélküli szenzorhálózat modellje a szenzorokkal és a kommunikációs 
csatornákkal 

 
Minden kommunikációs csatorna tartalmaz Nc számú alcsatornát, amelyeken keresztül a 

szenzorok üzeneteket tudnak küldeni, illetve fogadni. Amikor a j-ik szenzor egy 

üzenetet küld a k-ik csatornán keresztül, akkor a CHAN folyamathoz az üzenet a 
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com_outj,k csatornán keresztül fog megérkezni és a SENDj,k alfolyamat fogja 

feldolgozni, ahogy azt megfigyelhetjük a következő CSP leírásban is: 

 

=→→→→

→→→→

→→→→=

CHANSEND?xcom_out ||CHANSEND?xcom_out              
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A SEND folyamat modellezi a csatorna kiválasztást is, ami azt jelenti, hogy egy adott 

üzenet a küldő szomszédai számára ugyanazon a típusú csatornán kerül visszaküldésre: 

 

( ) ( ) ( )SKIP!xcom_in||||SKIP!xcom_in||SKIP!xcom_inSEND j,k,kjj,k,kjj,k,kjj,k g
→→→= L

21
 

 

ahol j1, j2, …, jg∈Neighbourj és Neighbourj a j-ik csomópont szomszédait tartalmazó 

halmaz. 

5.2.2. A CSP-VM alapú rendszerek tulajdonságai 

A CSP-VM elgondolás egyik előnye, hogy a modell közvetlen matematikai eljárások 

segítségével vizsgálható. Ebben az alfejezetben formálisan bebizonyítom a CSP-VM-el 

kapcsolatban, hogy a rendszer strukturálisan holtpontmentessé tehető. 

Definíció 1: A P folyamat külső csatornáinak véges halmazát kötegekbe tudjuk 

rendezni, ahol P-hez kapcsolódva minden egyes köteg kliens vagy szerver típusú. A P 

folyamat kliens és szerver kötegeinek a halmazát clients(P) és servers(P)-vel jelöljük. 

Definíció 2: Minden csatornaköteg vagy egy egyirányú csatornából (csepegtető csatorna 

(drip channel)) vagy egy csatorna párból (kérés (request) és nyugtázásból 

(acknowledgement)) áll. Ez teszi lehetővé az egyirányú, vagy a kétirányú kliens-szerver 

kommunikációt. 

Az alap kliens-szerver folyamatok a kliens-szerver hálózatok alapvető építőelemei, ahol 

egy bizonyos folyamat a saját csatornáival vagy kliensként, vagy szerverként 

kommunikál, függően az előre definiált protokolloktól. 
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Definíció 3 [141]: A P CSP folyamat alap kliens-szerver folyamat, ha kielégíti a 

következő négy szabályt: 

a) P folyamat végtelenciklus-mentes (divergence-free), holtpontmentes (deadlock-

free) és nem terminális/befejező esemény (non-terminating) (például soha nem 

utasítja el egyszerre az összes, abc-jéhez tartozó eseményt).  

b) Amikor a P folyamat egy külső kommunikációs csatorna szinkronizációjára vár, 

vagy kész az összes kommunikációs csatornáján kommunikálni, – akár csepegtető, 

akár kéréses szerver csatornáról van szó – vagy egyiken sem tud kommunikálni.  

c) A P folyamat mindig váltakozó sorrendű k, ny, k, ny, …(k – kérés, ny - nyugta) 

kommunikációs mintát használ minden kérés-nyugta csatorna páron küldött <k, 

ny> üzenetpárosnál. Például egy kérést mindig egy nyugta követ, mielőtt bármilyen 

további kérés elfogadásra kerülne. 

d) Ha P folyamat a kliens kérési csatornáján kommunikál, akkor garantálni kell a 

nyugta elfogadását. Ezt a szabályt a (c) szabállyal egyetemben csak a kérés-nyugta 

kézfogási protokoll esetén kell vizsgálni. 

 

Állítás (Kliens-Szerver Elmélet [141]): Egy kliens-szerver hálózat holtpontmentes, ha 

alap kliens-szerver folyamatokból épül fel, és egy körmentes kliens-szerver gráfot alkot. 

Az állítás bizonyítása megtalálható J.M.R.Martin cikkében [141]. 

 

Tétel: Ha egy szenzorhálózat CSP-VM-et használó szenzorokból épül fel és a 

felhasznált funcletek a vett aktiváló esemény (például mérés, rádióüzenet) értékétől és a 

globális változóktól függetlenül véges időn belül le tudnak futni, akkor a szenzorok és a 

szenzorhálózat egésze holtpontmentes. 

Bizonyítás: Definiáljuk a j-ik szenzor esetén a Corej folyamatot: 

 

jjjj Sched||Funclets||SendCore = . 

 

Első lépésben bizonyításra kerül, hogy a Corej, Measj,k, Timej,k, Recj és a CHAN 

folyamatok kliens-szerver hálózati folyamatok, amelyek csak alap kliens-szerver 

folyamatokat tartalmaznak. A kliens és a szerver folyamatok kötegeit a 

következőképpen lehet leírni: 
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servers(Corej) = {} 
clients(Corej) = { >< jj p,sched_ressched_req , 

 ,out_com,,out_com,out_com
cN,j,j,j ><><>< L21   

 ,out_meas,,out_meas,out_meas
mN,j,j,j ><><>< L21

 ><><><
tN,j,j,j out_time,,out_time,out_time L21 } 

servers(Measj,k)= { >< k,jout_meas } 

clients(Measj,k)= { >< k,jin_meas } 

servers(Timej,k)= { >< k,jout_time } 

clients(Timej,k)= { >< k,jin_time } 

servers(Recj) = { >< jj resp_sched,req_sched ,  

 ,in_com,,in_com
cN,j,j ><>< L1 ><><

mN,j,j in_meas,,in_meas L1

,  
 ><><

tN,j,j in_time,,in_time L1 } 

clients(Recj) ={}  
servers(CHAN) = { ,out_com,,out_com

cN,, ><>< 111 L  

 LL ,out_com,,out_com
cN,j,j ><>< 1  

 ><><
cN,S,S out_com,,out_com L1 } 

clients(CHAN) ={ ,in_com,,in_com
cN,, ><>< 111 L  

LLL ,in_com,,in_com
cN,j,j ><>< 1  

 ><><
cN,S,S in_com,,in_com L1 } 

 

Fontos észrevenni, hogy az egyetlen kérés-nyugta köteg a <sched_reqj,sched_respj> . 

Az összes többi kommunikációs köteg egyszerű csöpögtető csatorna. A folyamatok 

kliens-szerver kapcsolatait részletesen bemutatja a 28. ábra. 
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28. ábra: A szenzorhálózat  kliens-szerver folyamatai. A nyilak iránya jelöli a kliens-szerver 
kapcsolatot a klines folyamattól a szerver folyamat irányába. 

 

Most vizsgáljuk meg, hogy a folyamatok valóban teljesítik-e az alap kliens-szerver 

tulajdonságait. Az a) szabály triviálisan teljesül az olyan P folyamatoknál, amelyekben 

nincs párhuzamos szekvencia: 

 

P...cbaP →→→→= , 

ahol a, b, c, …, mind nem terminális/befejező esemény. Nyilvánvalóan az ilyen 

folyamatokban használt döntés operátor is kielégíti az a) szabályt, ahogy azt láthatjuk a 

következő P folyamat esetében is: 

 

P...ba|...|P...ba|P...baP nn →→→→→→→→→= 2211  

 

A fenti tulajdonságok alapján a Measj,k, Timej,k, Recj, Sendj, Schedj és a CHAN 

folyamatok kielégítik az a) szabályt. Ezek után vizsgáljuk meg a Corej folyamatot, ami 

a Sendj, Funcletsj és Schedj folyamatok párhuzamos kompozíciójából épül fel. A 

Funcleti–re az a) szabály triviálisan igaz a tétel feltétele alapján; így a választáson 

alapuló Funcletsj folyamat is kielégíti az a) szabályt. Ezzel a Corej összes alfolyamata 

kielégíti az a) szabályt. Vizsgáljuk most tovább a Corej  folyamat egészét. 

Tételezzük fel, hogy a Corej folyamatban holtpont lép fel. Mivel a Corej összes 

alfolyamata önmagában holtpontmentes, ezért mind a három alfolyamatának egy 

szinkronizációs esemény által blokkolva kell lennie. A három alfolyamat között két 
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szinkronizációs link létezik, ahogy azt a szaggatott vonal is jelöli a 28. ábrán. A 

Funcletsj és a Schedj folyamatok Ek külső eseményeken és egyes iq belső eseményeken 

(üzenetküldés generálása) keresztül szinkronizálódnak a környezetükkel. A Schedj 

egyetlen szinkronizációs lehetősége az Ek külső eseményen keresztül van. A feltételezett 

holtpont miatt ezt a tevékenységet blokkolni kell. Ha a Schedj nem tudja elsütni az Ek-t, 

az azt jelenti, hogy a Funcletsj az egyik funcletet jelenleg futtatja, ellenkező esetben Ek 

feldolgozásra kerülne és az egyik funclethez illesztődne, vagy ha ilyen nincs, akkor 

szinkronizáció nélkül elsülne. Ha Funcletsj blokkolva van, akkor meg kell várni egy iq 

belső eseményt. Mivel a Sendj holtpontmentes, és az egyetlen szinkronizációs 

lehetősége a Corej-vel az iq események valamelyike, és a Sendj feldolgoz minden iq 

eseményt, ami a Funcletsj folyamattól érkezik, ezért a Corej biztosan nem lehet 

holtpontban. Mivel a Corej triviálisan körmenetes és nem terminális, kielégíti az a) 

szabályt.  

Eddig beláttuk, hogy az a) szabályt a 28. ábrán lévő összes folyamat teljesíti (Corej, 

Measj,k, Timej,k, Recj és a CHAN). Ezek után vizsgáljuk meg a b) szabály 

vonatkozásában a folyamatokat. A Corej nem rendelkezik egyetlen szerver csatornával 

sem, a Measj,k és a Timej,k csak egy-egy szerver csatornával rendelkeznek, így a b) 

szabály ezekre a folyamatokra triviálisan igaz. A Rec folyamat kétféle kommunikációs 

linkkel rendelkezik: (1) üzenetet tud küldeni a sched_resp csatornán keresztül (a 

Sched_rec alfolyamatban), ebben az esetben nem tud a szerver csatornáin elfogadni egy 

kérést sem, vagy (2) szerverkérésre vár. Nézzük az utóbbi esetet. A Rec folyamat 

struktúrája – a szerver kommunikációs eseményeit modellezve – a következő: 

 

...x?c|P..ax?c|P..ax?cP →→→→→→→= 321  

 

Ez alapján világos, hogy az összes választás egyenlő a szerver kérés események 

feldolgozása kapcsán, ezért a Rec kielégíti a b) szabályt. A CHAN folyamatot is 

blokkolja a com_in csatornán keresztüli üzenet küldés eseménye, és ekkor nem képes 

egy kérést sem elfogadni a szerver csatornái felől, vagy a Rec-hez hasonlóan egy bejövő 

kérésre vár. A CHAN folyamat is hasonló strukturális felépítéssel rendelkezik, mint a 

Rec, ezért ez a folyamat is kielégíti a b) szabályt. 

A rendszerben található egyetlen kérés-nyugta típusú csatorna pár a 

<sched_reqj,sched_respj> . Ez a Corej (Shedj alfolyamat) és Recj folyamat (Shed_recj 
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alfolyamat) között található. A folyamat CSP leírása alapján nyilvánvalóan látszik, hogy 

a Sched_rec mindig küld egy nyugtát (sched_respj!Et vagy sched_respj!Eempty) miután 

egy kérés (sched_reqj?req_the_next_element) érkezik. Hasonlóan a Shed folyamat 

mindig egy nyugtára (sched_respj?Et) vár, miután kiküldésre kerül a kérés 

(sched_reqj!req_the_next_element). Ennek következtében a Corej és a Recj folyamatok 

kielégítik a c) szabályt, míg a Corej kielégíti a d) szabály előírásait. 

Bizonyítottuk, hogy a Measj,k, Timej,k, Recj, Corej, és a CHAN folyamatok eleget 

tesznek az a)-d) szabályoknak, ezért a szenzorhálózat  eleget tesz a kliens-szerver 

hálózat követelményeinek, mivel csak alap kliens-szerver folyamatokból épül fel. Ezek 

után be kell látnunk, hogy a hálózat kliens-szerver irányított gráfja körmentes. 

A kliens-szerver irányított gráf csúcsai a Measj,k, Timej,k, Recj, Corej és a CHAN 

folyamatok. A P csúcsainak kimenő és bemenő élei a clients(P) és a servers(P), ahogy 

azt a 28. ábra is mutatja. Tegyük fel, hogy a kliens-szerver irányított gráf tartalmaz egy 

kört. A körhöz tartozó összes csúcsnak legalább egy bejövő élének lennie kell. 

Nyilvánvalóan eltávolítható a gráfból minden olyan csúcs, amelyiknek nincsen bemenő 

éle, és az adott csúcsból csak kimenő élekkel rendelkezik. Természetesen a megmaradó 

irányított gráfnak szintén tartalmaznia kell legalább egy kört. Ezt az elvet követve 

távolítsuk el a Corej-t és a clients(Corej)-t az irányított gráfból. A fennmaradó irányított 

gráf feltevésünk szerint tartalmaz kört. Ezek után szintén eltávolíthatjuk azt a csúcsot, 

amelyiknek nincs bemenő éle (és természetesen a hozzá tartozó éleket). Az eltávolított 

csúcsok sorrendje a következő: Measj,k, Timej,k, CHAN, és végül a Recj. Az eredmény 

egy null gráf lesz, így a kliens-szerver irányított gráfban lévő kör szükségszerűen a null 

gráfban kell, hogy legyen, ami ellentmondás, ezért kijelenthető, hogy a klines szerver 

irányított gráf körmentes. 

Miután a CSP-VM alapú szenzorhálózat egy kliens-szerver hálózat, ami csak alap 

kliens-szerver folyamatokból épül fel, továbbá a kliens-szerver irányított gráfja 

körmentes, ezért a fenti állításból következik, hogy mind a szenzorok, mind a teljes 

hálózat holtpontmentes. ■ 

 

Ez az elmélet lehetővé tesz egy nagyon hatékony tervezési mechanizmust, hiszen csak 

egy egyszerű funclet-szintű verifikációt kell végrehajtanunk minden egyes funcleten 

(akár hagyományos vizsgálati módszerekkel, akár verifikációs szoftverek segítségével, 

mint például az UPPAAL [66]), és ezek után a holtpontmentesség a hálózat egészére 

garantáltan igaz lesz. 
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A CSP alapú architektúra további lehetőségeket biztosít a rendszer helyességének 

ellenőrzésére. A rendszer CSP modellje és a funcletek CSP kódja válaszokat adhatnak 

további fontos kérdésekre is, mint például arra, hogy a rendszer ténylegesen 

végtelenciklus-mentes-e. További vizsgálat tárgyát képezi, hogy a funclet szintű 

specifikáció elégséges feltételt biztosít-e ahhoz, hogy hálózati szinten is garantálható 

legyen a végtelenciklus-mentesség. Jelenleg az ellenőrzés egyetlen módja, ha a CSP 

modellt implementáljuk egy verifikációs szoftverben és lefuttatjuk a szimulációt. 

5.2.3. Teljesítménytesztek 

A rendszer teljesítményének vizsgálata során MicaZ eszközöket és a TinyOS futtatási 

környezetet használtam fel [S8]. A teszt során két típusú mérést végeztem. Az egyik a 

CSP-VM és a natív kód kapcsolatát vizsgálja a kódméret és a futásidő vonatkozásában, 

a másik egy funkcionális teszt, amely a rendszerben való információáramlást elemzi egy 

7 szenzoros multi-hop hálózatban. Az első kérdéskör kapcsán hat, míg a második 

vonatkozásában egy vizsgálati esetet elemeztem.  

Az első tesztek esetében a vizsgálat tárgyát képezte és összehasonlításra került a 

CSP-VM alapú, valamint a natív kódot használó megvalósítás is. Ezt a tulajdonságot 

elemző vizsgálati esetek a következők: 

1. Egy adó csomópont rendszeresen 10 byte hosszúságú adatcsomagokat sugároz 

ki. A vizsgált csomópont fogadja a csomagot, és összeadja annak tartalmát. 

2. Egy adó csomópont rendszeresen kiküld egy egész számot, ami egy 10 egész 

számot tartalmazó halmazból kerül kiválasztásra. A vizsgált csomópont fogadja 

a csomagokat, és megvizsgálja a vett értékek gyakoriságát. A teszt során 

asszociatív tömb került felhasználásra. 

3. A küldő csomópont rendszeresen kiküld egy egész számot. A vizsgált 

csomópont fogadja a csomagot és amennyiben a vett érték páratlan, akkor annak 

értékét eggyel megnöveli, majd visszaküldi azt; ellenkező eseten a vizsgált 

csomópont eldobja a csomagot. 

4. Egy adó csomópont rendszeresen küld ki egy 10 egész számot tartalmazó 

üzenetet. A vizsgált csomópont fogadja a csomagot és kiválasztja a 10 közül a 

legkisebbet. 

5. Az adó kiküld egy ID értéket, ha a vevőnek a vett ID az azonosítója, akkor 

visszaküld egy előre megadott változó értékét, míg ha nem egyeznek az ID-k, 

akkor nem küld válaszüzenetet. 
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6. Egy adó csomópont rendszeresen egy 10 egész számot tartalmazó üzenetet 

sugároz ki. A vevő átlagolja a beérkezett számok értékét, majd összehasonlítja 

az átlagot egy referencia értékkel, ha az átlag nagyobb, mint a referencia érték, 

akkor riasztást küld. 

 

A natív kód nesC-ben lett implementálva, amely egy C alapú nyelv [55], míg a vizsgált 

funcleteket a 12. táblában nézhetjük meg. 

 

12. táblázat: A mérés során felhasznált funcletek 

Mérési feladat Funclet 
1 C?m1,m1>K[],Y=0,f(i:10){Y=Y+K[i]} 
2 C?m1,m1>a,A[$a]++ 
3 C?m1,m1>a,i(a%2)(a++,m1<a,c!m1) 
4 c?m1,m1>K[],a=K[0],f(i:10){i(K[i]<a)(a=K[i])} 
5 c?m1,m1>Y,i(Y=ID)(m1<a,c!m1) 
6 c?m1,m1>K[],a=0,f(i:10){a+=K[i]},a=a/10,i(5<a)(c!A) 

 

A lefutási időket egy digitális oszcilloszkóp segítségével mértem meg, a MicaZ 

eszközön lévő LED-ek segítségével. A vizsgált CSP csomópont a piros LED-jét 

felkapcsolta, amikor fogadta a csomagot (T1 időpont). A zöld LED akkor kerül 

felkapcsolásra, amikor az adott funclet futni kezdett (T2 időpont), és végül mind a két 

LED lekapcsolásra kerül, amint a folyamat befejezte a futását (T3 időpont). A natív 

kódot futtató csomópont szintén felkapcsolta a piros LED-jét a csomag vételét 

követően, de ebben az esetben a feldolgozás közvetlenül – minden késleltetés nélkül – 

megtörténik, ezért a zöld LED-re ebben az esetben nincs szükség. A piros LED ebben 

az esetben is a folyamat befejezése után lekapcsolásra kerül. A tényleges végrehajtási 

idő Texec=T3-T2, míg az ütemező/előkészítési idő Tsch=T2-T1, természetesen ez a natív kód 

esetében nulla. A mért futási időket a 13. táblázat tartalmazza. Az ütemezési idő a CSP-

VM esetében hozzávetőlegesen 2,1 ms (külön nincs feltüntetve a 13. táblázatban), 

függetlenül a funclet tényleges végrehajtási idejétől. A 14. táblázat mutatja be a 

felhasznált programok kódméretét. Egy újraprogramozás során ezek kerülnének 

terjesztésre a hálózaton. 

 



Masszívan elosztott eseményvezérelt rendszerek modellezése 

 108 

13. táblázat: Mért futási idők  

 Natív CSP-VM 
Mérés 1 0,0248 ms 6,72 ms 
Méres 2 0,0292 ms 1,29 ms 

páratlan 0,0228 ms 4,12 ms 
Mérés 3 

páros 0,0226 ms 2,92 ms 
Méres 4 0,0372 ms 14,22 ms 

= ID 0,0142 ms 1,96 ms 
Mérés 5 

≠ ID 0,0201 ms 2,40 ms 
Méres 6 0,0406 ms 8,34 ms 

 

 

14. táblázat: A mérés során kisugárzott kódméret 

 Natív CSP-VM 
Mérés 1 10128 bájt 40 bájt 
Mérés 2 10116 bájt 25 bájt 
Mérés 3 10092 bájt 39 bájt 
Mérés 4 10122 bájt 52 bájt 
Mérés 5 10070 bájt 36 bájt 
Mérés 6 10152 bájt 57 bájt 

 

Ahogy az a 14. táblázatban is látható, a kiküldésre kerülő kód mérete a CSP-VM 

implementáció esetén 250-400-szor kisebb, mint a natív kódnál. Ez egy 

újraprogramozás során jelentősen lecsökkenti a szükséges hálózati forgalmat, így 

energiát takarít meg a szenzorok számára. Másrészt viszont a közvetlen futtatási idő 

vonatkozásában a CSP-VM 44-380-szer rosszabb eredményt mutat, mint a natív kód. 

Ha hozzávesszük ehhez az értékhez az ütemezésre felhasznált futási időt is, akkor ez az 

arány tovább romlik, körülbelül 116-440-re. Bár a virtuális gép futtatási ideje 

nyilvánvalóan sokkal lassabb, mint a natív kódé, számos alkalmazás esetén ez a 

sebesség még mindig elfogadható teljesítményt nyújt. Érdemes megjegyezni, hogy a 

CSP-VM jelenlegi verziója esetében még nem történt meg a kód optimalizálása, így 

ezeknek az eredményeknek jelentős javulása várható a jövőben.  

A funkcionális teszt során egy, a valós alkalmazásokat jól modellező hálózatban 

vizsgáltam egy CSP-VM alatt megvalósított alkalmazás működését. A teszt során 

megvizsgáltam, hogy a CSP-VM megvalósításnál „elárasztásos” adattovábbítás esetén, 

milyen arányban érkeznek meg a csomagok. 7 MicaZ szenzor került felhasználásra a 

feladat során, ebből 6-on CSP-VM alkalmazás futott, míg 1 szenzoron egy TOSBase 

nevű monitorozó program, amely segítségével megfigyelhetjük a hálózat adatforgalmát. 

A szenzorhálózat topológiája a 29. ábrán figyelhető meg. A megfigyelésre szolgáló 

szenzor ID-ja a 0, míg a mérésben résztvevő többi szenzor az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös 
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és a 6-os azonosítószámmal rendelkezik. Az 5. és a 6. szenzor már csak több ugráson 

keresztül képes elérni a 0. nyelő szenzort.  

A CSP-VM-re a következő funcletek lettek feltöltve:  

 

funclet1: t,a=ID,b++,A[a]=b,m1<ab,c!m1 

funclet2: c?m1,m1>ac,i(A[a]!=c)(A[a]=c,d=ID,m1<acd,c!m1) 

 

A funclet1 a t időzítő lejárta esetén aktiválódik, amely 5 másodpercenként jár le. Ezt 

követően az a változó értékét egyenlővé teszi az adott szenzor ID értékével, megnöveli 

a b változó értékét eggyel, majd az asszociatív tömbbe az a változó értékének megfelelő 

kulccsal beírja a b futóváltozó értékét, ezután feltölti az a és b változóval az m1 típusú 

üzenetet és végül kiküldi azt a c csatornán. A funclet2 akkor aktiválódik, amikor egy m1 

típusú csomagot kap a szenzor. Az üzenet tartalmát kiírja az a és c változókba, majd 

megvizsgálja, hogy az asszociatív tömbjében az a változó értékével megegyező kulcsnál 

tárolt érték megegyezik-e a c változó értékével. Ha igen, akkor ez a szenzor már 

továbbította az adott ID-val rendelkező szenzornak az adott értékű csomagját, ezért nem 

tesz semmit. Ellenkező esetben, aktualizálja az asszociatív tömb megfelelő bejegyzését, 

hozzáfűzi a saját ID-ját az eredeti csomaghoz (erre a lépésre a mérés 

visszavezethetősége miatt van szükség) és kiküldi a m1 csomagot a c csatornán. 

 

 

29. ábra: A funkcionális teszt során használt szenzorhálózat architektúrája. 
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A teszthálózat egy órán keresztül üzemelt, ez alatt a megfigyelést végző szenzor 

10827 csomagot fogadott. A mérés eredményeit százalékos formában a 15. táblázatban 

látjuk. 

 

15. táblázat: A közvetlenül és az indirekt úton sikeresen feldolgozott csomagok aránya százalékban  

Szenzor ID Közvetlenül vett sikeres csomagok aránya %-ban Indirekt módon vett sikeres csomagok aránya %-ban 
1 100% 100% 
2 85% 100% 
3 29,98% 100% 
4 76,74% 100% 
5 0% 100% 
6 0% 98,8% 

 

Az adatok is azt támasztják alá, hogy ahogy távolodunk a monitorozást végző 

szenzortól, a csatorna minősége folyamatosan romlik, és ezzel arányosan az elveszett 

csomagok száma növekszik. Ez figyelhető meg, amikor a 0. szenzorhoz legközelebb 

lévő 1-es csomópont által sugárzott jelet még közvetlenül adatvesztés nélkül megkapta a 

monitorozást végző szenzor, míg a 3-as ID-jű eszköz esetében – amely a 0-ás egység 

vételi körzetének határán van – már az elküldött információ közel harmadát tudja csak 

közvetlenül sértetlen formában megkapni. A mérések is megerősítik azt a feltevést, 

hogy a sugárzási körzeten kívüli eszközöktől egyáltalán nem tud közvetlenül 

csomagokat fogadni a feldolgozást végző eszköz. A 15. táblázat harmadik oszlopa jelzi 

az információ indirekt úton való feldolgozását. A mérési eredmények alapján látszik, 

hogy a terjesztett információ az 1-5-ös szenzorok esetében mindig csomagvesztés 

nélkül eljutott a nyelőhöz (az ötös szenzor esetén mindig multi-hop módon), míg a 6-os 

szenzor esetében minimális számú csomagvesztés történt. Összességében a funkcionális 

teszt eredményeire támaszkodva kijelenthető, hogy a CSP-VM alkalmas többszenzoros 

multi-hop módban is működni és képes biztosítani a szenzorok által előállított adatok 

továbbítását és feldolgozását a szenzorhálózaton keresztül. 
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6. A vezérjeles CSP 

A vezérjeles CSP (controlled signal CSP, CSCSP) a CSP matematikai leírásnak egy 

speciálisan újrafogalmazott megvalósulása. Ez a koncepció lehetővé teszi a modulokban 

való gondolkodást, ahogy az megszokottá vált a modern programozási nyelvek 

világában. Az ilyen típusú rendszereknek az egyik legnagyobb előnye, hogy az előre 

definiált modulokat gyorsan tudjuk továbbfejleszteni és újrafelhasználni. Ennek a 

tulajdonságnak a segítségével gyorsan és hatékonyan lehet jól működő rendszereket 

építeni [S5], [S9], [S12], [S13], [S14]. 

6.1. A vezérjeles CSP specifikációja 

A vezérjeles CSP (controlled signal CSP, CSCSP) a definíciójából következő 

megkötésektől eltekintve mindenben követi a hagyományos CSP szintakszisát és 

szabályszerűségeit, azaz CSP szintakszist használ. A CSCSP definíciója a következő: 

• P(in1,in2, … inn, out1, … outm, variable1[=value1], 

…variablek[=valuek])=CSCSPproc. A CSCSPproc egy tetszőleges CSP 

folyamat. A CSCSPproc tartalmazhat in1?x1, in2?x2, … inn?xn, valamint out1!y1, 

… outm!ym vezérlő eseményeket, ahol in1, in2, … inn bemeneti csatornák, out1, 

… outm kimeneti csatornák, valamint x1, x2, … xn és y1, …ym tetszőleges 

üzenetek, amelyeket ilyen összefüggésben vezérjelnek nevezünk. A varable1,… 

variablek változókat, míg a value1,… valuek opcionális értékeket jelölnek, ahol 

n, m és k természetes számok. 

• A P CSCSP folyamat működését a környezetből vagy más folyamattól bemeneti 

csatornákon érkező, illetve a kimeneti csatornákon kiküldött vezérjelekkel 

vezéreljük, a P folyamat futása a várt esemény bekövetkeztéig blokkolva van. 

• Ha P CSCSP folyamat kimenetét összekötjük egy Q CSCSP folyamat 

bemenetével, akkor a két folyamat vezérelni tudja egymás viselkedését. 

• A CSCSP csak lokális változókat használ, azaz a folyamatokban használt 

változók hatóköre kizárólag a folyamaton belül érvényes. A CSCSP folyamatok 

között csak vezérjelek segítségével áramolhatnak az információk.  

 

Az egyszerűbb tárgyalás kedvéért nézzünk példát a CSCSP folyamatra. A jobb 

követhetőség kedvéért a specifikált feladatot először egy hagyományos CSP folyamattal 

írom le, amely paraméter meghívásos mechanizmust használ. Ezek után egy másik 
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nézőpontból kerül bemutatásra a feladat, ebben az esetben a csatornákon keresztül 

érkezhet és távozhat az információ, majd végül bemutatásra kerül a CSCSP folyamat is, 

ahol tulajdonképpen az előbb említett két technikának az ötvözése történik. A példa 

folyamat legyen egy egyszerű összeadás, azaz két előre meghatározott 

(paraméterezhető) számot összead a folyamat. 

Az első CSP folyamat egy egyszerű paraméterátadással oldja meg a két szám 

összeadását a követező módon: 

 

ADD(x,y) = (z=x+y) → ADD(x,y) 

 

Ebben a megoldásban az ADD folyamat a paraméterként megadott x és y változókból 

olvassa ki a két összeadandó szám értékét, majd összeadja azokat, és a művelet 

eredményét a z változóba menti. 

A második megvalósítanál csak és kizárólag csatornákról érkező információk 

használhatóak fel, illetve küldhetők tovább. Természetesen a folyamaton belül 

használhatunk segédváltozókat. A 30. ábrán egy ilyen példa látható az összeadás 

műveletére. 

 

 
30. ábra: Az összeadás művelet csak csatornaműveleteket használva 

 
Megfigyelhető, hogy ebben az esetben az in0 és az in1 csatornán is meg kell érkeznie a 

két értéknek, mielőtt a folyamat elvégezné az összeadás műveletet. Amint megérkezik 

mindkét csatornáról a várt információ, akkor az összeadás eredménye kiküldésre kerül 

az out csatornán. 

Érdemes észrevenni, hogy mind a két rendszer előnyeit (paraméterátadás és csatorna 

elvű szemlélet) csak úgy tudjuk egyesíteni, ha a vezérjeles elvnek megfelelően 

érvényesítjük a CSCSP megkötéseit. Ebben az esetben a folyamatot egy vezérjel indítja 

el, valamint opcionálisan a meghívásnál használt változókat is meg lehet adni. A 31. 

ábrán egy konkrét példát láthatunk a CSCSP által definiált összeadás függvény egy 

megvalósulására. 

 

in1 

out in0 ADD(in0, in1, out) = (in0?x0 → SKIP || inl?x1 → SKIP);  
out!(x0 + x1) → ADD (in0, in1, out) 

 

  + 
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31. ábra: Az összeadás művelet CSCSP-vel megadva 

 
Ennél a megvalósításnál egyértelműen látszik, hogy az ADD folyamat csak abban az 

esetben indul el, ha az in csatornán keresztül kap egy vezérjelet. Ha ez bekövetkezett, 

akkor a variable nevű változóba beleírja a value1 és a value2 változók értékének az 

összegét, majd ezután az out csatornán kiküldi az x vezérjelet. Érdemes észrevenni, 

hogy a variable változó is lehetne vezérjel, amennyiben azt küldené ki az ADD 

folyamat. 

6.2. A vezérjeles CSP tulajdonságai 

A CSCSP leírási mechanizmushoz nagyon könnyű egyértelmű grafikus megvalósítást 

társítani, ahogy azt a 31. ábra is szemlélteti. A folyamat grafikai ábrázolása egy 

egyszerű téglalap, amelybe beleírjuk a folyamat nevét és szükség esetén zárójelbe a 

felhasznált változókat és azok kezdő értékeit. A folyamat be és kimenő csatornáit, 

amelyeken a vezérjelek is közlekednek, egyszerűen egy irányított nyíllal jelöljük (az 

jelzi, hogy ki vagy bemenő csatornáról van-e szó), ami csatlakozik a folyamat 

téglalapjához. Természetesen egy folyamatot nem csak téglalappal jelölhetünk, hanem 

átvehetünk más jelölési mechanizmusokból is bevett jelöléseket, mint ahogy azt az 

elágazás esetén teszem. A grafikus jelölés bemutatására végigvezetem CSCSP-ben az 

elágazás szintakszist, kezdve az egészen alapvető építőelemektől. Első lépésben 

definiálni kell egy olyan elemet, amely a vezérjelet két különböző irányba tudja 

továbbküldeni, annak függvényében, hogy a vizsgált feltétel igaz vagy hamis. Ennek a 

specifikációnak a következő CSCSP leírás tesz eleget, amit a 32. ábrán láthatunk. 

 

 
32. ábra: Az útválasztás leírása CSCSP-ben 

 
condition 

PathChoice(in, out1, out2, condition) =  
in?x → out1!x < condition>  out2!x → 
PathChoice(in, out1, out2, condition) 

in out1 

out2 

in out  

ADD 
(variable, value1, value2) 

ADD(in, out, variable, value1, value2) = in?x → 
variable= value1+value2 → out!x →  
ADD(in, out, variable, value1, value2) 
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A PathChoice folyamatot az in csatornán érkező x vezérjel indítja el. Ha a 

paraméterként átadott condition feltétel igaz, akkor az out1 csatornán küldi tovább az x 

vezérjelet, ellenkező esetben az out2-n. A következő definiálandó elem a blokk, ami 

tetszőleges CSP elemet tartalmazhat. Ezt az elemet felfoghatjuk úgy, mint a 

programozási nyelveknél a blokkot (szokványos jelölés: {}), ami az elágazás döntési 

mechanizmus igaz és hamis ágában van opcionálisan elhelyezve. Ennek az elemnek egy 

CSCSP leírása látható a 33. ábrán. 

 

 
33. ábra: A blokk elem leírása CSCSP-ben 

 
Látható, hogy az Expression folyamat elindít egy felhasználó által megadott közbülső 

CSP kódot (ami nem fogadhat és küldhet vezérjelet) és amennyiben az lefutott, akkor a 

folyamat az out csatornán továbbadja az x vezérlőjelet. Ahhoz, hogy megkapjuk az 

általánosságban használt elágazás működést a PathChoice és az Expression CSCSP 

elemeket kell kombinálni a 34. ábrán megfigyelhető módon. 

 

 
34. ábra: Elágazás elem leírása CSCSP-ben 

 
Látható, hogy amennyiben a feltétel igaz, akkor az out1_1 csatornán keresztül a 

statemenetblock1-el fog szinkronizálódni és természetesen lefutni, míg ha a feltétel 

hamis, akkor az out2_1 csatornán keresztül a statemenetblock2-nek adja át a vezérlést. 

Akármelyik ág is fut le, a végén az out csatornán keresztül adja tovább az elágazás – a 

34. ábra jelölése alapján if – folyamat a vezérlést. 

out1_1 

Out 

 
condition 

If(in, out1, out2, condition) =  
PathChoice(in, out1_1, out2_1, condition) ||  
 Expression(out1_1, out) || 
Expression(out2_1, out) Statementblock2 

statementblock1 
in 

out2_1 

out 

 

Expression 
in out Expression(in, out) = in?x → (arbitrary 

CSP process set) → out!x→ 
Expression(in, out) 
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A példa rávilágított a CSCSP néhány újabb nagyon fontos tulajdonságára. Az első, 

hogy az elemi részek, amelyeket egyszer már megalkottunk, újrahasználhatóak egy 

másik rendszer/feladat leírásánál (például a PathChoice újra fel lett használva az 

elágazás CSCSP folyamatnál). Az újrafelhasználhatóság természetesen nem csak az 

elemi részekre igaz, hanem minden létrehozott CSCSP folyamatra, így a korábban 

létrehozott elágazás folyamat is természetesen beépíthető lenne egy nála bonyolultabb 

folyamatba. Tehát a CSCSP elemei újrafelhasználhatóak, egybeépíthetőek és így újabb, 

bonyolultabb működésű részeket lehet létrehozni, majd azokat ismét újrafelhasználni. 

Ez a felismerés azért fontos, mivel a napjainkban bevett tervezési mechanizmusok 

modulok/függvények segítségével tervezik meg egy rendszer működését, és így a 

CSCSP esetében ezek az eljárások mind alkalmazhatóvá válnak. 

A CSCSP gyakorlatilag a CSP matematikai leíró nyelv egy szűkítése, amelynek 

hatására a rendszerünk garantáltan újrafelhasználható elemekből épül fel és megnyílnak 

a modul alapú tervezési mechanizmusból származó előnyök.  

Minden modellnek előnyt jelent, ha egyszerű szabályok mentén biztosan 

holtpontmenetes rendszert hozhatunk létre. A CSCSP egy ilyen rendszer, így csak a 

következő feltételekre kell odafigyelnünk: 

 

Állítás: Ha a Pnew CSCSP folyamatot a P1, P2, … Pm holtpontmentes CSCSP 

alapfolyamatok olyan újrahasznosításával és összekapcsolásával hoztuk létre, amelyben, 

a) a P1, P2, … Pm alfolyamatok minden ki- és bemenete hasznosításra kerül (vagy a 

felhasznált folyamatokat kötik össze, vagy a környezethez kapcsolódnak); és 

b) az alfolyamatokat összekötő csatornák által meghatározott gráf körmentes, 

akkor a Pnew folyamat holtpontmentes. 

Megjegyzés: Mivel az állítás nem korlátozza az egyes folyamatokhoz tartozó 

bemenetek, kimenetek és a változók számát, ezért a könnyebb követhetőség kedvéért az 

állítás és a bizonyítás során használt CSCSP folyamatoknál ezek külön nem kerülnek 

feltüntetésre. Érdemes észrevenni, hogy a ciklust tartalmazó hálózatok esetében nem 

alkalmazható automatikusan az állítás, ezért az ilyen típusú megvalósításokat külön alá 

kell vetni a holtpontmentességi vizsgálatnak. Amennyiben a ciklust tartalmazó alhálózat 

holtpontmentes, akkor azt holtpontmentes modulként használjuk fel az állításban, 

amelynek következményeképpen a holtpontmentességet garantáló következmény újból 

használhatóvá válik.  
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Bizonyítás: 

Tegyük fel, hogy Pnew holtponton van és tekintsük azt a 
→
G  irányított gráfot, amelynek 

csúcsai P1, P2, … Pm, egy 
→

ji PP  irányított él pedig akkor tartozik a gráfhoz, ha 

• Pi egy kimeneti csatornán vezérjelet szeretne küldeni Pj-nek, de Pj nem fogadja 

azt vagy ha, 

• Pi egy bemeneti csatornáján vezérjelet vár Pj-től, de Pj nem küldi azt. 

Vagyis a 
→

ji PP  él mindig azt jelenti, hogy Pi szinkronizálódni szeretne az adott csatornán 

Pj-vel, de Pj nem szinkronizálódik.  

Ennek csak az lehet az oka, hogy Pj egy másik csatornán szeretne szinkronizálódni 

egy Pk-val (ahol k=j, de k=i lehetséges) és Pk nem tud szinkronizálódni. Megjegyezzük, 

hogy itt Pk szerepét nem veheti át a környezet, mivel a CSCSP folyamatoknál a külső 

környezetet bármikor szinkronizálódásra képesnek tekintjük. 

Az előzőek szerint a 
→
G  gráfban teljesül a következő tulajdonság: 

(A) Ha egy csúcs „befoka” legalább 1, akkor „kifoka” is legalább 1. 

Továbbá 
→
G  nem lehet élmentes, hiszen a holtpontot a környezet szinkronizálódási 

képességeinek hiánya nem okozhatja, valamint a kiindulási feltételből fakadóan az 

alfolyamatok önmagukban holtpontmenetesek. 

Az (A) tulajdonságból következik, hogy 
→
G  tartalmaz irányított kört [142], ami az 

alfolyamatokat összekötő hálózat egy körének felelne meg, ellentmondva az állítás (b) 

feltételének.  ■ 

 

Az állítással kapcsolatban érdemes észrevenni két dolgot: 

• A fenti bizonyításban a 
→
G  gráf irányítása nem felel meg a folyamatok közti 

csatornák bemenet-kimenet irányításának. 

• Egy hálózat körmentességének ellenőrzésére hatékony algoritmusok ismertek, 

például a szélességi és a mélységi keresés is alkalmas erre a célra [143]. 

6.3. Példa vezérjeles CSP-re 

Az elmélet egyszerű felhasználhatóságát egy mérőhálózat specifikálásán keresztül 

mutatom be. A rendszernek specifikáció szerint holtpontmentesen kell működnie, és a 
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megfigyelt környezetből, tetszőleges számú telepített mérőparkból, össze kell tudnia 

gyűjteni a mért adatokat. 

A rendszer tervezése során arra kell figyelni, hogy az alap modulok – amelyekből a 

bonyolultabb rendszer összeáll – holtpontmentesek legyenek, és a kialakított struktúra 

ne tartalmazzon kört. Első lépésben definiálom a mérést végző szenzort (továbbiakban 

Szenzor). Ez az egység két elemből áll: a mérést végzőből (továbbiakban Mérő) és a 

mért érték továbbítóból (továbbiakban Rádió). Az egyszerűbb tárgyalás kedvéért a 35. 

ábrán a szenzor modult ábrázolom a két egységének pontos specifikációja mellett. 

 

 
35. ábra: A Szenzor modul CSCSP leírása 

 

A Mérő és a Rádió CSCSP folyamat triviálisan holtpontmentes. Ebből egyértelműen 

következik, hogy a Szenzor folyamat is holtpontmentes, mivel nem tartalmaz kört és 

felhasznált elemek szintén holtpontmentesek voltak. 

Második lépésben meg kell felelni annak az elvárásnak, hogy a specifikáció szerint 

tetszőleges számú és kiterjedésű mérőhálózatot lehessen létrehozni. Ezt a célt csak úgy 

lehet elérni, hogy a hálózat telepítése során olyan egységek kerülnek felhasználásra, 

amelyek ellátják az adatgyűjtés és a jelismétlés feladatát is (továbbiakban Adatgyűjtő). 

Ennek az eszköznek a specifikációját látjuk a 36. ábrán. 

 

 
36. ábra: Az Adatgyűjt ő elem CSCSP leírása 

 

 

out 

 
 

Adatgyűjtő(in1,in2,…inn,out) =  
in1?x → out!x → Adatgyűjtő(in1,in2,…inn,out) | 
in2?x → out!x → Adatgyűjtő(in1,in2,…inn,out) | 

… 
inn?x → out!x → Adatgyűjtő(in1,in2,…inn,out), 

ahol n tetszőleges természetes szám 
 

Adatgyűjtő 

in1 in2 … inn 

 

out 

Mérő(out,x) = (x=mérés) → out!x→ Mérő(out,x) 
 

Rádió(in,out) = in?x → out!x → Rádió (in,out) 
 

Szenzor(out) =  
Mérő(out_in,x) || Rádió(out_in,out)  

Szenzor 

Rádió Mérő 
out_in 
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Az Adatgyűjtő folyamat működése során csak annyit tesz, hogy amikor valamelyik 

bemenetére érkezik egy üzenet, akkor azt továbbítja a kimenetére. Ebben az esetben is 

triviálisan látszik, hogy a folyamat belső működéséből fakadóan – amennyiben 

feltételezzük, hogy a környezet nincsen holtponton – nem alakulhat ki holtpont, hiszen 

amint kap egy üzenetet, azt azonnal továbbítja a kimenet irányában. 

Harmadik lépésben a korábban definiált holtpontmentes elemekből létre kell hozni a 

konkrét mérőhálózatot. Fontos megjegyezni, hogy a CSCSP holtpontmentességet 

garantáló tétel akkor igaz, ha úgy kerül kialakításra a végleges struktúra, hogy a 

származtatott CSCSP folyamatban ne legyen kör. Az adatgyűjtő alkalmazás egy, a már 

korábban ismertetett általános sémát felhasználó példája látható a 37. ábrán. 

 

 
37. ábra: Egy illusztráció a holtpontmentes méréseket végző rendszerre 

 

A példa során is világosan látszik, hogy a módszertannak van egy hiányossága. A 

holtpontmentesség garantálása mellett nem lehet kétirányú kommunikációt létrehozni az 

egyes elemek között, mivel ezzel megszegnénk a tétel körmentességi feltételét. Ennek a 

problémának a megoldása, ha kombinálom a Kliens-Szerver elméletet a CSCSP 

elméletével és bevezetem a CSCSP elemek között a kérés-nyugta típusú csatornapárt, 

Adatgyűjtő1 

Hálózat(out) = Szenzor1(Sz_A1) || Szenzor2(Sz_A2) || Szenzor3(Sz_A3) || Szenzor4(Sz_A4) || 
Szenzor5(Sz_A5) || Szenzor6(Sz_A6) || Szenzor7(Sz_A7) || Szenzor8(Sz_A8) ||  

Adatgyűjtő1(Sz_A1,Sz_A2,Sz_A3,Sz_A4,A_A1) || 
Adatgyűjtő2(Sz_A5,Sz_A6,Sz_A7,Sz_A8,A_A2) || Adatgyűjtő3(A_A1,A_A2,out)  

 

Szenzor4 

Adatgyűjtő2 Szenzor8 

Szenzor6 
Szenzor7 

Adatgyűjtő3 

felhasználó 

Szenzor2 

Szenzor1 

Szenzor3 

Szenzor5 Sz_A1 

Sz_A2 Sz_A3 
Sz_A4 

Sz_A5 

Sz_A7 Sz_A6 

Sz_A8 
A_A1 

A_A2 

out 
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amit a körmentességi vizsgálatnál nem tekintek körnek. Ez alapján a gondolatmenet 

alapján a következő állítás mondható ki: 

 

Állítás: A CSCSP holtpontmentességi tulajdonsága nem sérül, ha a Kliens-Szerver 

elméletben definiált kérés-nyugta típusú csatornát bevezetem a CSCSP folyamatok 

között, és a holtpontmentességre vonatkozó tétel körmentességi vizsgálata során az 

ilyen típusú csatornapárt egy élként veszem figyelembe. 

Bizonyítás: 

A CSCSP-vel kapcsolatos elméletben a szerver-kliens csatorna az új elem, ezért elég 

csak ennek az elemnek a holtpontra gyakorolt hatását vizsgálni. A Kliens-Szerver 

elméletből triviálisan következik, hogy ez az elem nem okozhat holtpontot, mivel ott is 

szerepel a feltételek között a körmentesség kritériuma. Mivel ez az elem a Kliens-

Szerver elméletben meghatározott specifikációs megkötések mellett nem okozhat a 

CSCSP rendszerekben felhasználva holtpontot, ezért az állítás igaz. ■ 

 

A következő példában a 37. ábrán szereplő illusztrációt úgy módosítom az állítás 

alapján, hogy minden elküldött mérési eredmény nyugtázásra kerüljön. Mielőtt a 

komplett rendszer módosítása megtörténne, fel kell készíteni a rendszer elemei alkotó 

moduljait az új feladat ellátására.  

 

 
38. ábra: A Szenzor modul nyugtázott csatornával 

 

A 38. ábrán látható, hogy a módosítás annyit jelent, hogy a Rádió folyamat a mért 

eredmény kiküldése után az in_ack csatornán visszakap egy nyugta üzenetet. A Mérő 

folyamat esetében nem történt változtatás, míg a Szenzor folyamat esetében integrálva 

lett a plusz csatorna. Az Adatgyűjtő folyamat esetében is hasonlóan integrálni kell a 

nyugta adási csatornákat és funkciókat az in csatornák esetében, míg a nyugta 

fogadására alkalmassá tevő változtatásokat kell életbe léptetni az out kimenet esetében. 

A módosított Adatgyűjtő elem a 39. ábrán látható. 

 

out 

Rádió(in,in_ack,out) = in?x → out!x → in_ack?x 
→Rádió (in,in_ack,out) 

 
Szenzor(in_ack,out) =  

Mérő(out_in,x) || Rádió(out_in,in_ack,out)  

Szenzor 

Rádió Mérő 
out_in 

in_ack 
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39. ábra: Az Adatgyűjt ő modul nyugtázott csatornával 

 

A szükséges módosítások után a 38. ábrán látható illusztráció nyugtázott változata a 40. 

ábrán látható. 

 

 
40. ábra: Egy illusztráció a holtpontmentes méréseket végző rendszerre nyugtázott csatornával 

 

A bemutatott két példa jól illusztrálja, hogy a CSCSP segítségével hatékonyan lehet 

holtpontmentes rendszereket specifikálni. 

Adatgyűjtő1 

Hálózat(out,A11) = Szenzor1(Sz_A1,A1) || Szenzor2(Sz_A2,A2) || Szenzor3(Sz_A3,A3) || 
Szenzor4(Sz_A4,A4) || Szenzor5(Sz_A5,A5) || Szenzor6(Sz_A6,A6) || Szenzor7(Sz_A7,A7) || 
Szenzor8(Sz_A8,A8) || Adatgyűjtő1(Sz_A1,Sz_A2,Sz_A3,Sz_A4,A9,A_A1,A1,A2,A3,A4) || 

Adatgyűjtő2(Sz_A5,Sz_A6,Sz_A7,Sz_A8,A10,A_A2,A5,A6,A7,A8) || 
Adatgyűjtő3(A_A1,A_A2,A11,out,A9,A10)  

 

Szenzor4 

Adatgyűjtő2 Szenzor8 

Szenzor6 
Szenzor7 

Adatgyűjtő3 

felhasználó 

Szenzor2 

Szenzor1 

Szenzor3 

Szenzor5 Sz_A1 

Sz_A2 Sz_A3 
Sz_A4 

Sz_A5 

Sz_A7 Sz_A6 

Sz_A8 
A_A1 

A_A2 

out 

A1 

A2 A3 

A4 

A10 

A5 A6 A7 

A8 

A9 

A11 

 

out 

 
Adatgyűjtő(in1,in2,…inn,out_ack,out,ack1,…,ackn) =  

in1?x → ack1!x →  
out!x → out_ack?x → Adatgyűjtő(in1, …ackn) | 

… 
inn?x → ackn!x →  

 out!x → out_ack?x → Adatgyűjtő(in1, …ackn), 
ahol n tetszőleges természetes szám 

 

Adatgyűjtő 

… inn in1 in2 
ack1 ack2 ackn 

out_ackn 
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7. Összefoglaló 

A kutatásom eredményeként létrejött (1) az URN szabványos formális nyelvvel 

kapcsolatban egy új módszertan, (2) egy új self-adaptív kommunikációs rendszermodell 

(CSP-BCM) és szoftveres megvalósítás, (3) egy új masszívan elosztott 

eseményvezérelt, strukturális holtpontmentességet biztosító rendszermodell (CSP-VM), 

valamint annak implementálása, és (4) egy CSP-ből származtatott új CSP variáns, a 

CSCSP, amelynek elemei modulárisak, és a nyelv szabályszerűségeit felhasználva 

módszertant biztosít a származtatott modulok holtpontmenetességének biztosítására. 

Az URN a telekommunikáció területén szabványosított formalizmus. Az ipari és a 

kutató csoportok, az elterjedt gyakorlat alapján, a tervezés legelső lépésében használják. 

Kutatásom során feltártam, hogy az URN képes a teszt-tervet és néhány funkcionális 

teszteléssel kapcsolatos elemet specifikálni, azonban ez az általam kidolgozott gyakorlat 

az irodalomkutatás alapján eddig még nem került alkalmazásra az URN 

vonatkozásában. Az URN bevonása a tesztelés előkészítésébe egy másik fontos 

elvárással is egybevág, ami azt mondja ki, hogy a lehető leghamarabb el kell kezdeni a 

tesztelés előkészítését és kifejlesztését. Ideális esetben a kész teszt-környezetnek 

rendelkezésre kellene állnia a protokoll elkészültekor. Mivel a tesztelés a protokoll-

tervezés teljes költségvetésének több mint felét emészti fel, minden eljárás, ami 

hatékonyabbá vagy olcsóbbá teheti a teszt kifejlesztési és lebonyolítási folyamatát a 

telekommunikáció számára kiemelten fontos. Az URN bevonása a teszt specifikációs 

folyamatába pontosan az előbb említett előnyökkel jár. 

A CSP-BCM elsősorban a telekommunikációs protokolltervezés, tesztelés és 

felhasználás területén nyújt új alkalmazási lehetőséget és módszert. A megvalósítás 

segítségével formálisan specifikált kommunikációs protokollhalmazt hozhatunk létre. A 

CSP-BCM megvalósítás ezt a formálisan specifikált leírást közvetlenül értelmezni és 

futtatni tudja, amelynek a hatására a rendszerben specifikált kommunikációs formulákat 

nem kell implementálni a felhasználás előtt. A formális leírásnak egy másik gyakorlati 

haszna, hogy a csomóponton futó program kis költséggel elterjeszthető a hálózaton és 

szükség esetén ellenőrizhető mintaillesztési technikával, vagy a formális leírásból 

származtatott tesztelési eljárások segítségével. A kutatás során létrehozott 

demonstrációs alkalmazás megmutatta, hogy az elméleti elgondolás átültethető a 

gyakorlatba is. 
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A CSP-VM megvalósítás alkalmazhatósága egyértelműen olyan rendszerekre 

korlátozódik, ahol az általam kifejlesztett eseményvezérelt formalizmus segítségével 

specifikálni lehet a rendszer működését. Ilyen területek például az ipar számára is fontos 

szenzorhálózatok vagy a gyártó rendszerek. A munkám során a gyakorlati alkalmazás 

kiválasztásánál azért döntöttem a szenzorhálózatok mellett, mert azok erőforrásai erősen 

korlátozottak. Az elkészült implementáció bizonyítja, hogy az elméleti elgondolás ilyen 

típusú környezetben is alkalmazható. A virtuális gép koncepció következtében más 

eseményvezérelt rendszerekbe is integrálható a CSP-VM, amennyiben a virtuális gép 

migrálása megtörténik az adott környezet irányába. 

A CSCSP származtatott formális nyelvet olyan rendszerek esetében célszerű 

használni, ahol a rendszer modulokból épül fel és a modulok interakcióban állnak 

egymással. Tipikusan ilyen terület például az elosztott rendszerek világa. További 

gyakorlati előnye a CSCSP megvalósításnak, hogy a korábban definiált 

holtpontmenetes CSCSP folyamatokból bizonyított eljárásrend szerint szintén 

holtpontmenetes új folyamat konstruálható. 

A kutatási eredmények két fő területen fejleszthetők tovább. Az egyik a 

megvalósítások strukturális tulajdonságainak és összefüggéseinek további kutatása. 

Ilyen lehet például a holtpontmentesség mellett a végtelenciklus-mentesség kielemzése. 

A másik továbbfejlesztési lehetőség az eljárások és a modellek további konkrét 

alkalmazási területeinek meghatározása. 



Új tudományos eredmények összefoglalása 

 123 

 Új tudományos eredmények összefoglalása 
 

1. tézis: Új módszertant dolgoztam ki a protokoll-tesztek specifikációjának területén, 

amely segítségével szerkezeti átalakítás nélkül kibővíthető az URN (User 

Requirements Notation) ITU-T (International Telecommunications Union - 

Telecommunication Standardization Sector) szabvány felhasználási spektruma. Az 

URN a GRL (Goal-oriented Requirement Language) nem funkcionális és az UCM 

(Use Case Map) funkcionális leírási részekből áll. A tézishez kapcsolódó 

publikációk: [S1], [S3], [S5], [S9]. A témakör részletesen tárgyalásra kerül a PhD 

disszertáció 3. fejezetében. 

1.1. Megmutattam, hogy a GRL alkalmas változatlan szintaktikával a teszt-terv 

meghatározására, azaz a GRL segítségével a tesztelés céljai, felhasznált 

módszerei, az elvégzendő feladatok, erőforrások és a lehetséges veszélyforrások 

specifikálhatók. 

1.2. Megmutattam, hogy az UCM alkalmas változatlan szintaktikával a protokoll-

tesztekben résztvevő komponensek (TC - Test Component, IUT - 

Implementation Under Test, Felső teszter, Alsó teszter), azok kapcsolatának 

(architektúrájának), a PCO-knak (Point of Control and Observation) és a CP-

knek (Coordination Point) a specifikálására. 

 

2. tézis: Új formalizmust dolgoztam ki a csomópontok közötti kommunikációt 

definiáló protokollhalmazok leírására. Definiáltam egy új végrehajtási modellt, 

amely értelmezi, aktiválja, inaktiválja és törli a protokollhalmaz egyes elemeit, 

valamint csomópont- és rendszerszintű menedzsment folyamatokat biztosít. A 

tézishez kapcsolódó publikációk: [S4], [S16], [S17]. A témakör részletesen 

tárgyalásra kerül a PhD disszertáció 4. fejezetében. 

2.1. Új formalizmust és modellt dolgoztam ki. A formalizmus alkalmas a self-

adaptív kommunikációs viselkedés leírására, amely formális specifikáción 

keresztül lehetővé teszi, hogy különböző állapotokhoz különböző viselkedési 

sémákat rendeljünk hozzá. A modell ezt a formalizmust hasznosítja, amelynek a 

CSP alapú Kommunikációs Modell (Communicating Sequential Processes 

based Communication Model – CSP-BCM) nevet adtam. A CSP-BCM az új 

formalizmussal specifikált kommunikációs szabályokat további transzformációs 
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lépések nélkül képes végrehajtani, és menedzsment folyamatokat biztosítani 

azok terjesztésére, szinkronizációjára, tesztelésére és törlésére, illetve az egyes 

protokollok aktiválására és inaktiválására. Megmutattam, hogy a CSP-BCM 

rendszer az új formalizmus alkalmazása esetén self-adaptív tulajdonságokkal 

rendelkezik.  

2.2. Létrehoztam az elméleti modellnek egy implementációját. Az 

implementáció keretei között igazoltam, hogy a mintaillesztési technika 

alkalmazható az új formalizmus elemei közötti egyezőség vizsgálatára, 

valamint megmutattam, hogy az új formalizmus tartalmazza a tesztesetek 

létrehozásához szükséges információt.  

Megjegyzés: Az altézis megértését segíti a PhD disszertáció 4. fejezetében 

található 11. összegző táblázat.  

 

3. tézis: Új, redukált CSP-alapú formalizmust és új platform-független végrehajtási 

környezetet hoztam létre, amelyek az eseményvezérelt rendszerek specifikációjára, 

illetve a specifikált funkciók további transzformációs lépések nélküli végrehajtására 

alkalmasak. Igazoltam, hogy az általam definiált formalizmussal leírt, az általam 

definiált végrehajtási környezetben futatott kód strukturálisan holtpontmentessé 

tehető. A tézishez kapcsolódó publikációk: [S2], [S8]. A témakör részletesen 

tárgyalásra kerül a PhD disszertáció 5. fejezetében. 

3.1. Új, redukált CSP-alapú formalizmust hoztam létre. Az új formalizmus 

elemi egysége a funclet, ami egy eseményvezérelt funkcionalitás leírását 

tartalmazza. A funclet alkalmas az elosztott/beágyazott rendszerekben 

felmerülő folyamatok, illetve részfolyamatok specifikálására. Megmutattam, 

hogy a funclet-alapú leírás hatékonyan alkalmazható alkalmazások leírására kis 

erőforráskészletű, beágyazott, újrakonfigurálható rendszerekben. 

3.2. Új, elosztott környezetben működő platform-független végrehajtási 

környezetet (CSP-VM) dolgoztam ki, amellyel az új redukált CSP-alapú 

formalizmusban specifikált leírás további transzformációs lépések nélkül 

végrehajtható. Megadtam a CSP-VM, az elosztott/beágyazott rendszer 

elemeinek, valamint a rendszer elemei közötti kommunikációnak – a funcletek 

leírásával kompatibilis – egységes matematikai leírását. Gyakorlati 

alkalmazások segítségével igazoltam, hogy a funcletre és a CSP-VM-re épülő 

alkalmazások futás idejű újrakonfigurálása hatékonyan és flexibilisen történik.  
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3.3. Igazoltam a strukturális holtpontmentességet, a funcleteket futtató CSP-VM 

alapú csomópont és az egész hálózat vonatkozásában, ha bármely aktiválódott 

funclet a rendszerben lévő globális változóktól és a beérkező trigger 

eseményektől függetlenül véges időn belül lefut. 

 

4. tézis: Új CSP-ből származtatott CSP variánst hoztam létre, amit vezérjeles CSP-nek 

(CSCSP, controlled signal CSP) neveztem el. A CSCSP elemi és származtatott 

folyamatai modulárisan egymásba építhetőek és újrafelhasználhatóak. Definiáltam 

egy új módszert, amelynek segítségével holtpontmentes CSCSP folyamatokból 

holtpontmentes kompozit folyamatokat lehet származtatni. A tézishez kapcsolódó 

publikációk: [S5], [S9], [S12], [S13], [S14]. A témakör részletesen tárgyalásra kerül 

a PhD disszertáció 6. fejezetében. 

4.1. Új CSP-ből származtatott CSP variánst hoztam létre, és elégséges feltételt 

adtam holtpontmentes CSCSP folyamatokból garantáltan holtpontmentes 

összetett CSCSP folyamatok konstruálási szabályaira. Az új származtatott 

CSP variánsnak a vezérjeles CSP (CSCSP, Controlled Signal CSP) nevet 

adtam. Az autonóm CSCSP folyamatok egymással vezérjeleken keresztül 

szinkronizálódnak. Definiáltam a CSCSP folyamatokból összetett folyamatok 

konstruálásának szabályrendszerét, amellyel modulárisan egymásba ágyazható, 

ezáltal újrafelhasználható komponensek hozhatók létre. Bebizonyítottam, hogy 

amennyiben a holtpontmentes folyamatokat összekötő csatornák által 

meghatározott gráf körmentes, és az összes felhasznált folyamat ki- és 

bemenete a konstrukció során felhasználásra került, akkor a származtatott 

folyamat is holtpontmentes. 
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Major results and summary of accomplishments 
 

Thesis 1. A new methodology was developed in the area of protocol tests, which 

can be used to extend – without restructuring – the application spectrum of the URN 

(User Requirements Notation) ITU-T (International Telecommunications Union - 

Telecommunication Standardization Sector) standard. The URN contains two parts: 

the not functional GRL (Goal-oriented Requirement Language) and the functional 

UCM (Use Case Map). Related publications: [S1], [S3], [S5], [S9]. This topic is 

discussed in details in Chapter 3 of the PhD dissertation. 

1.1. I showed that GRL is suitable – without syntax change – for specifying the 

test plan, test purposes, the used methods, the tasks, resources. The potential 

hazards can also be specified by using GRL.  

1.2. I showed that UCM is suitable – without syntax change – for specifying the 

components of tests (TC - Test Component, IUT - Implementation Under Test, 

Upper tester, Lower tester), their connection (architecture), the PCOs (Point of 

Control and Observation) and the CPs (Coordination Point). 

 

Thesis 2. A new formalism – a set of protocol elements – was developed that 

defines the communication between the nodes. I defined a new enforcement model, 

which interprets and manages (activates, deactivates and deletes) the set of protocol 

elements, as well as provides node-level management processes. Related 

publications: [S4], [S16], [S17]. This topic is discussed in details in Chapter 4 of the 

PhD dissertation. 

2.1. I developed a new formalism and model. The formalism is suitable for 

describing the behavior of self-adaptive communication. The formalism allows 

the assignment of different behavioral patterns in various environmental 

conditions through a formal specification. The model can use this formalism, 

which is called Communicating Sequential Processes based Communication 

Model, or CSP-BCM. The communication rules, specified by the CSP-BCM 

formalism, can be executed directly by the CSP-BCM, without any 

transformation steps. The system provides processes for the management 

(distribution, synchronization, testing, deletion, inactivation and activation) of 

the communication rules. I showed that the CSP-BCM system with the new 

formalism has self-adaptive characteristics. 
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2.2. I created an implementation of this theoretical model. I confirmed – within 

the bounds of implementation – that the pattern matching technique is 

applicable on the elements of the new formalism. Furthermore, I showed that 

the new formalism contains the necessary information for creating test cases. 

Note: To help the better understanding of this sub thesis, you can find a 
summary table (table 11.) in Chapter 4 of the PhD dissertation. 

 

Thesis 3. I created a new, reduced CSP-based formalism and a new platform-

independent execution environment that can specify event-driven systems, and the 

specified functions can be executed without further transformation steps. I proved 

that systems, running on the new platform-independent execution environment with 

the CSP based formalism, can be made structurally deadlock-free. Related 

publications: [S2], [S8]. This topic is discussed in details in Chapter 5 of the PhD 

dissertation. 

3.1. I created a new, reduced CSP-based formalism. The elementary unit of the 

new formalism is the funclet, which describes elemental event-driven 

functionality. The funclet is suitable for specifying distributed and embedded 

systems and its sub-processes. I showed that the funclet-based description can 

effectively be used in low resource, embedded and reconfigurable system.  

3.2. I developed a new, platform-independent execution environment (CSP-

VM) , which is able to execute the reduced CSP-based formalism in distributed 

operating environment without additional transformation steps. I defined a 

unified mathematical description of the CSP-VM that includes the 

distributed/embedded system components and the communication between 

system elements. I used practical applications to show that run-time 

reconfiguration of funclet and CSP-VM-based applications can be performed 

efficiently and flexibly. 

3.3. I proved the structural deadlock-freedom of the CSP-VM-based nodes, using 

funclets, and the whole network, if a simple local condition is satisfied. The 

easily verifiable local constraint is the following: an activated funclet completes 

its operation in finite time, independently of the values of global variables in the 

system and the value of the activating trigger event. 
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Thesis 4. I created a new CSP variant called Controlled Signal CSP (CSCSP). The 

elemental and composed processes of CSCSP can be connected and are reusable. I 

defined a new method that allows the composition of deadlock-free composite 

processes from deadlock-free CSCSP processes. Related publications: [S5], [S9], 

[S12], [S13], [S14]. This topic is discussed in details in Chapter 6 of the PhD 

dissertation. 

4.1. I created a new CSP variant and I gave sufficient conditions for the 

composition of deadlock-free CSCSP processes from existing deadlock-free 

CSCSP processes. The new CSP variant is called Controlled Signal CSP 

(CSCSP). The autonomous CSCSP processes synchronize with each other using 

control signals. I defined the construction rules to create complex modules from 

previously defined modules, to create new, reusable components. I proved that 

if the graph, defined by the channels between the deadlock-free processes, is 

circuit-free, and all inputs and outputs of the processes are used then the 

composed process is also deadlock-free. 
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