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A Hibatűrő Rendszerek Kutatócsoport fő témái



Kritikus beágyazott rendszerek

� Szabványok által előírt tervezési és 
ellenőrzési lépések

� Automatikus ellenőrzési technikák

� Alkalmazások:

oMozdonyvezetői kezelőfelület ellenőrzése

o Robotok robusztusságának tesztelése

o Paksi erőmű biztonsági logikájának vizsgálata

o…



Ellenőrzési technikák a teljes folyamat során

Követelménye
k

Követelménye
k

ModellModell KódKód VégrehajtásVégrehajtás

ModellellenőrzésModellellenőrzés
Futásidejű
verifikáció

Futásidejű
verifikáció

Statikus ellenőrzésStatikus ellenőrzés

Követelmények 
elemzése

Követelmények 
elemzése

Tesztbemenetek 
generálása

Tesztbemenetek 
generálása

Modell alapú
tesztelés

Modell alapú
tesztelés



Modellvezérelt tervezés (MDE)

Tradicionális V-Modell Modellvezérelt tervezés

Koncepció
• rendszer modell alapú validáció
• automatikus forrás kód szintézis
� minőség++ eszközök++ költségek--

• DO-178B/C: Software Considerations in Airborne Systems and 
Equipment Certification (RTCA, EUROCAE) 
• Steven P. Miller: Certification Issues in Model Based Development
(Rockwell Collins)



(Kritikus Rendszerek) Modellvezérelt tervezése
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A V modell átalakul 
Y modellé.
• Modell szintű V&V
• Kód generálás
• Egységes integrációs 
felület



Modellvezérelt tervezés - eredmények

� Világ harmadik legnagyobb civil 
repülőgépgyártója

� Modell alapú tervezőeszköz

� „Knowledge-based engineering”

� Prémium német autógyártó

� Teljes modell alapú szintézis és analízis

� Eszköz integráció

� Modell alapú optimalizáció



Üzleti folyamatok és alkalmazások

� Banki operációs folyamatok felmérése, elemzése

� Verifikációs folyamatok tervezése

� „Integrált gyártásoptimalizálás”

o Bizonytalan megrendelések � egyenletes gyártás

� Üzleti szabályok párhuzamos végrehajtása

� Hibahatás elemzés kritikus üzleti folyamatokban

� Komplex eseményfeldolgozó alkalmazás 
szisztematikus előállítása



IT szolgáltatásmenedzsment

� Felhő: a jövő IT „közműve”

o Privát, hibrid, publikus….

oMegbízható? Méretezés? 

o Rendelkezésreállás?

� Tervezés, analízis, benchmarking

� Telco, pénzügyi szolgáltató, oktatás….

� Költségkalkulátor

o Terhelésprofil + analízis + szimuláció

o Optimalizált konfiguráció



Adatelemzési alkalmazások

� Vizuális és automatizált módszerek együtt

� Közel valósidejű adatfeldolgozás

o Pl. hálózati forgalom hatékony vizualizációja

� Nagy szolgáltató infrastruktúrájának elemzése

o ~6000 érdekes eset az 1.8 millióból

� Ontológia alapú adattisztítás

� Mintafelismerés” üzleti adatokban

o Nagy lakossági szolgáltató üzleti adatai



(Nem egészen) Az elmúlt 20 év számokban



Statisztika és jövő

� Az aranykor 
tanulságai: 
fiatalok

� FTSRG:

o Alakulás: 
1994.07.04

o 1 oktató+ 
3 hallgató

� Életkor-fokozat

MTA Dr.

Dr.-habil.

Ph.D

Dr. jelölt



Mi és a világ

Elindultunk megtanulni a világot És az irány megfordul…



Oktatás-kutatás

Továbbadni a tudást + etikát És folyton frissíteni…



Marsallbotok öntözése

� A vének tanácsa

o 60+47+38+
5*33

� 3 spinoff

o Optxware

o Incquery Lab

o Quanopt

o CEO 
átlagéletkor: 
34 év

� Életkor-fokozat

MTA Dr.

Dr.-habil.

Ph.D

Dr. jelölt


