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Komponens-alapú szoftverek modellellen®rzéssel történ® veri�kációja

1. Bevezetés

1.1. A komponens-alapú szoftverfejlesztés (CBSD)

Napjaink felgyorsult világában egyre kevésbé használhatók a vízesés-modellhez ha-
sonló hagyományos szoftvertechnológiai módszerek. A sürget® határid®k miatt a
munkát részfeladatokra kell bontani, amelyen független csapatok dolgoznak [37]. Ez
az igény hívta életre a komponens-alapú szoftverfejlesztést [21, 29, 31, 38, 42, 43,
stb.]. A komponens-alapú szoftverfejlesztés vezérelvei az alábbiak [26]:

� Újrahasznosíthatóság, amely a már meglév® programrészek módosítás nélküli
újbóli felhasználását jelenti.

� Fejleszthet®ség, amely a komponens-alapú szoftverek karbantartási költségei-
nek alacsonyan tartását jelenti. Ez úgy lehetséges, hogy a rendszerkomponen-
sek cseréje nincs hatással a rendszer többi részére.

A vezérelvek használatához az alábbi három feltétel megléte szükséges:

� Komponens-könyvtár

� Komponens-modell

� Szoftverarchitektúra

1.2. A modellellen®rzés alapfogalmai

A modellellen®rzés a szoftverrendszerek formális veri�kációját algoritmikus szinten
támogatja [16, 20, 35, stb.]. A modellellen®rzés segítségével teljes egészében automa-
tizálható annak vizsgálata, hogy egy adott modell megfelel-e a formális speci�káció
elvárásainak. A rendszer adott tulajdonságainak speci�kációja általában temporális
logikai formulák halmazának megadásával történik.
A modellt lehet®ség szerint a forráskód speciális célnyelvre történ® átírásával kell
megadni. Az ilyen program megfeleltethet® egy véges állapotgépnek (FSM), ami
jellemz®en egy csomópontokból és élekb®l álló irányított gráf. Minden egyes cso-
móponthoz atomi formulák egy halmaza társítható. A csomópontok jelképezik a
rendszer egyes állapotait, az élek az állapotváltozást el®idéz® átmeneteket, míg az
atomi formulák jelképezik a végrehajtás egy adott pontján fennálló alapvet® tulaj-
donságokat. Bizonyos esetekben a modellellen®rzéssel történ® veri�káció nem véges
állapotú rendszerekre is alkalmazható, amennyiben különböz® absztrakciós és induk-
ciós szabályokkal kombináljuk.
Az állapottér robbanása okozza itt is a legnagyobb gondot, amely a sok � párhuzamos
állapotátmenetet lehet®vé tév® � komponensb®l álló rendszereknél jelentkezik, de az
utóbbi id®ben komoly el®relépés történt az alábbi módszerek használatával: szimbo-
likus algoritmusok [13, 33, stb.], részleges sorrendiségen alapuló redukció [25, 36, 41,
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stb.], absztrakció [15, 19, 22, 23, 30, stb.], szimmetria [24, 27, 28, 34, stb.], Bounded
Model Checking (BMC) [17], valamint a különösen ígéretes � a rendszerek b®víté-
sével csak a megváltozott részek újraellen®rzését megkívánó � nyílt inkrementális
modellellen®rzés (OIMC) [39, 40, stb.]. A modellellen®rz® eszközök általában saját
speci�kációs nyelvet használnak, de a legtöbbjük támogatja a lineáris temporális
logika (LTL), illetve a kiszámítási fa logika (CTL) temporális logikai nyelveket.

2. A dolgozat felépítése

A 2. fejezetben formális módszerek segítségével vizsgáljuk a szoftverrendszerek kom-
ponenseinek granularitását. Rámutatunk arra, hogy a granularitás az állapottér,
komoly, koncepcionális hibákat is elfedhet. A 3. fejezetben bemutatunk egy új mód-
szert, melynek segítségével a sok hasonló komponensb®l álló rendszerek struktúrá-
jában rejl® lehet®ségek kiaknázásával csökkenthet® az állapottér mérete. A 4. fe-
jezetben a komponens-alapú rendszerek b®víthet®ségének lehet®ségeit vizsgáljuk.
Bemutatunk egy új, általunk fejlesztett eszközt, amely támogatja az OIMC algorit-
mus használatát, valamint összehasonlítjuk az OIMC-t a saját módszerünkkel. Az
5. fejezetben új szempontból közelítjük meg a hálózati protokollok formális veri�-
kációját, kiaknázva a komponens-alapú rendszerek, valamint a hálózatok rétegelt
szerkezete közötti hasonlóságokat. A 6. fejezetben áttekintjük a témához kapcsolódó
jelenlegi kutatási irányokat, kiemelve az esetleges kapcsolódási pontokat. A 7. fejezet
az elvégzett kutatómunka összegzését tartalmazza.

3. Az elért eredmények

3.1. A komponensek granularitásáról

Roppant fontos még a tervezés korai szakaszában eldönteni, hogy az általunk készí-
tend® komponens milyen szemcsézettség¶ legyen. Egy túlságosan �nom komponens
valószín¶leg nem túl általános, így az újrahasznosíthatóság elve kerül veszélybe.
Ugyanakkor egy túlságosan durva szemcsézettség¶ komponens jóval összetettebb in-
terfészekkel rendelkezik, és sokkal valószín¶bb, hogy szükség lesz a menet közbeni
megváltoztatására. Ezért alapvet® fontosságú az egyensúly megtalálása a kompo-
nensek méretének, illetve a rendszer összetettségének függvényében [42].
A 2.2 fejezetben a G. R. Andrews által javasolt szintézis módszer segítségével pél-
dákat hoztunk létre manuálisan [14]. A 2.3 fejezetben szintézis módszer segítségével
a termel®-fogyasztó probléma speci�kációját hoztuk létre, majd elkészítettük ennek
általános és jól skálázható NuSMV modelljét, amellyel igazoltuk a rendszer megfele-
l® m¶ködését. Az általunk eredetileg közölt modellt felül kellett vizsgálnunk, miután
felfedeztük, hogy bizonyos megszorítások elfedték a kiéheztetés egyik speciális esetét.

1. Tézis. Formális eszközök segítségével rámutattunk arra, hogy absztrakció körül-
tekint® alkalmazásával csökkenthet® az összetett rendszerek esetében jelentkez® ál-
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lapotrobbanás kockázata, ugyanakkor a komponensek nem megfelel® szemcsézettsége
koncepcionális szinten rejtve maradó hibákat eredményezhet.

3.2. A sok hasonló komponensb®l álló rendszerek modellellen-
®rzését javító egyszer¶ módszer bemutatása

Egy rendszer sok hasonló komponensb®l történ® létrehozása segíthet az állapottér
csökkentésében, mivel a komponensek lokális speci�kációjában szerepl® formulahal-
maz kiértékelését feleslegessé teszi. Erre mutattunk egy valós jelleg¶ példát a 3.3
fejezetben. Észrevettük, hogy a komponensek közötti szerkezeti hasonlóságból faka-
dó el®ny kihasználható, hogy az egyes komponensek lokális speci�kációjában szerepl®
formulák számát csökkentsük.
A megközelítésmód újdonsága abban rejlik, hogy az ilyen rendszerek formális mo-
delljénél megadott speci�kációs formulákat átstrukturáltuk aszerint, hogy kizáró-
lag az adott komponensen belüli állapotokra hivatkozik-e. A feltételnek eleget tev®
formulákat ideiglenesen kivettük a modellellen®rzés hatálya alól, és csak egyetlen
alkalommal értékeltük ki. Ezzel tulajdonképpen a modellellen®rzést az osztályok
szintjére emeltük, id®t és er®forrást takarítva meg. A módszer egyszer¶ példákon
történ® bemutatása, valamint a kísérleti eredmények a 3.3.1 és a 3.3.2 fejezetekben
találhatók.
A módszerünk redukciós szabályainak alkalmazásával a modellellen®rz® eszköz kény-
szeríthet®, hogy hagyja �gyelmen kívül az érintett formulákat. Ez alapján az alábbi
eredményre jutottunk: az ellen®rzött formulák száma, az állapottér mérete, vala-
mint az igénybe vett er®források (id®, memória) mértéke érzékelhet®en csökkent.
A csomópontok számában történ® százalékos csökkenés mértéke 2, 3, valamint 4
repül®gép esetében 34%; 26%; 23% sorrendben. A minta túlságosan kicsi, hogy to-
vábbi következtetéseket vonjunk le bel®le, de az állapottér csökkenésének tényét jól
mutatja.

2. Tézis. Az általunk javasolt módszer alapvet® lépései az alábbiak:

1. A rendszer megoldását megadjuk a legegyszer¶bb esetre. Például, a megoldást
egyetlen komponensre hozzuk létre.

2. Végrehajtjuk a rendszer modellellen®rzését. Amennyiben a folyamat sikeres,
továbblépünk a 3. lépésre. Ha a modellellen®rz® eszköz hibával tér vissza, a
megoldás felülvizsgálata és szükség szerinti módosítása esedékes. A modellel-
len®rzést addig ismételjük, amíg az elvárt eredményeket meg nem kapjuk.

3. A megoldást új szempontok szerint elemezzük. Konkrétan azt nézzük meg, hogy
a speci�káció szétbontható-e lokális és globális részre.

4. A rendszermodellt megadjuk több komponensre is. A globális és lokális speci�-
kációt szétválasztjuk. Utóbbiak kimaradnak az ellen®rzésb®l, mivel a modellel-
len®rzést kizárólag a globális speci�kációra végezzük el. Amennyiben a kívánt
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eredményeket kapjuk, a teljes rendszer helyesnek tekinthet® mind a globális,
mind pedig a lokális speci�kációra nézve. Ellenkez® esetben a rendszer felül-
vizsgálata és szükség szerinti módosítása esedékes.

3.3. Az OIMC összehasonlítása a saját módszerünkkel

Nem könny¶ a két módszer összehasonlítása, mivel jelenleg egyik sincs a gyakor-
latban implementálva. Bár támaszkodhatunk a kiszámított csomópontok számára,
úgy döntöttünk, hogy más szempontokat veszünk �gyelembe: a számítási költség,
teljesítmény, valamint az oktatási szempont.
Egyrészt kísérleti adatokkal igyekeztünk alátámasztani az OIMC módszer gyakorla-
ti alkalmazhatóságát és hatékonyságát, melynek eredményeként körülbelül 78%-kal
csökkent a 4.5.3 fejezetben bemutatott repül®téri példa állapottere.
Másrészt rámutattunk a módszer jelenlegi korlátaira, mint amilyen például a va-
lós rendszerek modelljeinél viszonylag gyakran el®forduló körkörös függ®ség esete,
amelynek megfelel® kezeléséhez a legnagyobb �xponttal történ® közelítést javasoljuk,
de ezen jelen pillanatban is dolgozunk.
Arra is rámutattunk a 4.5.2 fejezetben, hogy milyen fontos az elégséges feltételek
megfelel® meghatározása egy minimálisan biztonságos rendszer eléréséhez. A jelenség
rávilágít a rendszermodellezésnél adódó problémára, mely szerint a nem elégséges
speci�káció megadásával vagy hibás formulák használatával olyan nem biztonságos
rendszerek hozhatók létre, amelyek a formális módszerek legf®bb el®nyét ássák alá,
nevezetesen a garanciát, hogy nem marad rejtett hiba a modellben vagy a kódban.

3. Tézis. A 3.3 és 4.5 fejezetekben szerepl® kísérleti adatokra alapozva azt gyanítjuk,
hogy nincs jelent®s különbség a fenti két algoritmus között abban az esetben, ha a
rendszermodell hasonló vagy azonos komponensekb®l áll.

Ennek oka egészen egyszer¶; míg az OIMC bonyolultabb algoritmust használ a for-
mulák lezártjainak el®állításához és összehasonlításához, addig az általunk bemuta-
tott módszer több el®készít® munkát igényel a formulák elemzése, illetve átstruk-
turálása során. Azt viszont fontos kiemelni, hogy az OIMC sokkal általánosabban
használható megoldás, mivel nem támaszt el®feltételeket a komponensekkel szem-
ben.

3.4. Az OIMC használatát támogató JanKo eszköz bemutatá-
sa

Mivel az OIMC algoritmus jelenleg nincs implementálva, ezért kifejlesztettünk egy
JanKo nev¶ egyszer¶ Java alkalmazást, amely támogatja az inkrementális modell-
ellen®rzés használatát. Habár az eszköz teljesen m¶köd®képes, továbbra is egy fej-
lesztés alatt álló munkának tekintend®. A végs® cél az eszköz funkcionalitásának az
NuSMV modellellen®rz® eszközbe történ® teljes integrációja.
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A JanKo eszköz automatikusan kinyeri és megjeleníti a bemeneti fájlokban lév® érvé-
nyes formulákat. Egyaránt felismeri a CTL, illetve az LTL formulákat, de egyszerre
csak egyik típussal tud dolgozni (a középs® panel rádiógombjával szabályozható).
Fontos kiemelni, hogy bár az eredeti OIMC algoritmus csak a CTL temporális logi-
kai nyelvet támogatja, az általunk kifejlesztett eszköz az LTL formulákat is kezeli.
Habár két (bemeneti fájlok, illetve manuálisan bevitt formulahalmazok által rep-
rezentált) komponens közötti kompatibilitás eldöntéséhez továbbra is szükség van
felhasználói beavatkozásra, az eszköz már így is komoly el®relépés az OIMC gyakor-
latban történ® automatizálásához.
Jelenleg is dolgozunk a JanKo NuSMV modellellen®rz® eszközbe történ® integráci-
óján. Els® lépésként folyamatban van az eszköz felkészítése a bemeneti fájlok, mint
parancssori paraméterek támogatására. Továbbá felvettük a kapcsolatot a Rober-
to Cavada és társai neve által fémjelzett kutató- és fejleszt®csoport tagjaival, hogy
közös kutatást kezdeményezzünk a témában [18].

4. Tézis. Az általunk fejlesztett eszköz feladata, hogy a báziskomponens és a b®vít-
mény fájlba történ® ellen®rzési eredményeit bemenetként használva automatikusan
elvégezze az algoritmus els® lépéseit, kinyerje a speci�kációban szerepl® formulákat,
majd el®állítsa ezek lezártjait. Az eszköz végül lehet®séget kínál a két komponens
formulahalmazaiból el®állított lezártjainak vizuális összehasonlítására. Az eszköz for-
ráskódja az A függelékben található.

3.5. Hálózati protokollok formális veri�kációja

A hálózati protokollok a nagyméret¶ és komplex szoftverrendszerek sajátosságait
hordozzák, ezért egymásra épül®, hierarchikus rétegekbe szervezik ®ket (például az
ISO/OSI referenciamodell szerint). A rétegelt szerkezet lehet®vé teszi, hogy az egyes
kommunikációs funkciókat egymástól függetlenül de�niáljuk, ezzel együtt ezek fej-
lesztése is külön � eltér® szabványok szerint � történjen. Egy adott réteghez tartozó
protokoll egyfajta fekete dobozként képzelhet® el, amely úgy kínál szolgáltatáso-
kat a felette lév® rétegnek, hogy a vele egy szinten lév® egyedekkel kommunikálva
igénybe veszi az alatta lév® réteg szolgáltatásait. A tényleges protokoll az adott ré-
teg kommunikációs szabályaiból és a felette lév® rétegnek nyújtott szolgáltatásokból
(szolgáltatásspeci�káció) tev®dik össze. A protokoll egyedeinek leírását, valamint a
szolgáltatásspeci�kációt együttesen protokollspeci�kációnak nevezzük.

5. Tézis. Új megközelítésb®l tárgyaltuk a hálózati protokollok ellen®rzési lehet®sé-
geit. Az általunk bemutatott módszer szerint az OSI/ISO rétegmodelljét komponens-
alapú rendszernek tekinthetjük, mivel az egyes rétegek fekete dobozként m¶ködnek, és
kizárólag az interfészeiken keresztül kommunikálnak egymással. Minden egyes réteg
kizárólag az alatta lév® réteg szolgáltatásait veheti igénybe, és kizárólag a felette lév®
rétegnek nyújthat szolgáltatást.

Példaként az Open Shortest Path First (OSPF) protokollt vettük, amely egy nagy
hálózatokban is jól használható bels® irányítóprotokoll. Sikeresen létrehoztunk egy
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olyan modellt, amely a hivatalosan elérhet® adatokon alapul, és igazolja egy jól m¶-
köd® OSPF irányítóprotokoll meglétét. A protokoll veri�kációját illusztráló, az 5.3
fejezetben bemutatott állítások alátámasztották a feltevésünket, és a kívánt ered-
ményt adták.

6. Tézis. Erre az analógiára építve egy konkrét, széles körben használt irányítópro-
tokoll, az OSPF modelljét hoztuk létre a kés®bb szabvánnyá váló RFC dokumentum
alapján. Formális eszközökkel igazoltuk, hogy a protokoll minden tekintetben az ere-
deti szolgáltatásspeci�kációnak megfelel®en m¶ködik.

Az elkészült modell a kés®bbiekben tovább b®víthet® újabb útválasztó eszközök
bekapcsolásával. Így további hitelesítési funkciók, illetve a kapcsolatállapoti hirdet-
mények (LSA) szinkronizációs folyamatának vizsgálata és igazolása válik lehet®vé.
Az irányítóprotokoll vizsgálata során az egyik útválasztó családon futó Internetwork
Operating System (IOS) operációs rendszerben egy komoly biztonsági rést fedeztünk
fel. Ennek formális eszközökkel történ® modellezése, illetve vizsgálata még nem zá-
rult le. A biztonsági probléma részletei az 5.4 fejezetben találhatók. Sajnos, id®
hiányában nem volt lehet®ségünk sem a 2800-as sorozat többi típusán kipróbálni a
jelenséget, sem pedig a felfedezett anomália formális vizsgálatára. Ennek elvégzésére
viszont szeretnénk a közeli jöv®ben sort keríteni.
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