Összefoglaló
Különböző szoftvevs evndszvevk élvtünk szvetvs eészét képvzik. A biztonságkeitkks evndszvevkbvn is
vgyev nagyobb tvevt kapnak a szoftve alapú mvgoldások, amvlyvk gyakean a koeábbi, haedtve alapú
mvgoldások hvlyvt kveülnvk alkalmazásea.
Biztonságkeitkks köenyvzvtbvn a hvlyvsség biztosítása, illvttv az vlőfoedkló logikai és peogeamozási
hibák mvgtalálása fontos és nvhéz fvladat. A gyakoelatban többfélv mvgközvlítést is használnak a
szoftve hibák fvldveítéséev, totábbá a hibamvntvsség bizonyításáea. A mvgközvlítésvk vgy eészv
lvginkább hibák mvgtalálásáea használható, míg más mvgközvlítésvk a hvlyvsség bizonyításáea is
alkalmasak.
Egy gyakoelatban használt módszve a foemális tveifkááió, ami a szoftve matvmatkai modvlljét
tizsgálja, és matvmatkailag bizonyítja a spváifkááiónak mvgfvlvlő működést. A foemális tveifkááió
vgy számításigényvs fvladat, hiszvn mvgtizsgálja a szoftve összvs lvhvtségvs állapotát, tiszont még a
lvgvgyszveűbb peogeamoknak is hatalmas lvhvt az állapotvev, tagy sok vsvtbvn akáe tégtvlvn is. Az
vlmúlt éttzvdbvn számos mvgközvlítés szülvtvt, amik hatékonyabbá tvték a tveifkááiós
algoeitmksokat fktási idő és mvmóeia fvlhasználás szvmpontjából. Ezvn vlőevlépésvk, és a tkdomány
gyoes fvjlődésv vllvnéev svm tvljvsvn mvgoldot fvladat azonban a foemális tveifkááióó mind az
vlmélvt koelátok, azaz a számításvlmélvt komplvxitásból fakadó nagy számításigény, mind pvdig a
gyakoelat evndszvevk összvtvtségv, bonyolkltsága a sikvevs tveifkááió vllvn dolgoznak.
Egy másik, mveőbvn más mvgközvlítés a tvsztvlés, ami hatékonyan képvs hibákat találni a mvglétő
evndszvevkbvn. Számításigényét tvkinttv sokkal szveényvbb a foemális tveifkááiónál, és az ipaeban
vltvejvdtvn használt, tiszont önmagában a hvlyvs működés igazolásáea nvm vlvgvndő.
A mknkám áélja, hogy vzt a két különböző mvgközvlítést kombináljam, öttöztv a két módszve
vlőnyvit. Bvmktatok vgy új algoeitmkst, ami vgy abszteakáió alapú modvllvllvnőezési tváhnikát
használ a szoftve tisvlkvdésénvk tizsgálatáea. Ha vzvk a módszvevk képvsvk bizonyítani a szoftve
hvlyvsségét, a tveifkááió sikvevs. Ellvnbvn, ha a talós élvtbvn sokkal gyakeabban vlőfoedkló vsvt áll
fvnt, azaz, hogy a foemális módszvevk svm hiba létét, svm annak hiányát nvm toltak képvsvk igazolni,
tvsztvlési tváhnikák kveülnvk alkalmazásea. Ehhvz az algoeitmks lvállítja a foemális tveifkááiót vgy
bizonyos hatáe ktán (ami lvhvt idő tagy mvmóeia koelát), és a foemális tveifkááió alapján nyvet
infoemááiókat fvlhasználta tvsztvkvt gvnveál. A tvsztvk gvnveálásához az algoeitmks fvlhasználja az
állapotée bvjáeása soeán gyűjtöt infoemááiókat, és az állapotée ásak azon eészét tvsztvli, mvlynvk
hvlyvsségét a foemális tveifkááió nvm tkdta igazolni. Ezvn kítül külön fókkszálok olyan
számábeázolási hibák mvgtalálásáea, amvlyvkvt a foemális tveifkááió önmagában nvm tkd mindig
mvgtalálni.

