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Alapvető információk
Tudnivalók és adatok:
• Tárgy weblap:
www.inf.mit.bme.hu/edu/courses/form

• Hírek, aktuális információk
– Időbeosztás
– Zárthelyik
– Házi feladatok

• Segédanyagok (előadás diasorok)

Elérhetőségek:
• Tárgyfelelős, előadó:
– dr. Majzik István (I.B.421): majzik@mit.bme.hu

• Házi feladat konzulensek:
– Elérhetőségek a honlapon
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Jegyzet
Formális módszerek az informatikában (Typotex Kiadó)

1. kiadás (régi)

2. kiadás (javított),
elektronikusan is
elérhető
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Tárgykövetelmények
Követelmények: Félévközi jegy

• 2 zárthelyi
– ZH1: Temporális logikák, modellellenőrzés, állapottérképek
– ZH2: Petri-hálók és magasabb szintű formalizmusok

• 1 házi feladat
– HF: Modellellenőrzés automata modelleken

• 1 szorgalmi feladat (opcionális)
– SZF: Modellezés Petri-hálókkal

A félévközi jegy meghatározása:
– Zárthelyi jegyek: 35-35% súllyal számítanak be,
házi feladat jegy: 30% súllyal számít be
– Mindegyik legalább elégséges szintű teljesítése szükséges!
– Szorgalmi feladat jegye 20% súllyal pluszként számít
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Zárthelyik
• 1. zárthelyi: Modellellenőrzés, állapottérképek
– Időpont:
– Témakör:

7. hét: március 21. kedd, 18:15
6. héttel bezárólag előadott anyag

• 1. zárthelyi pótlása:
– Időpont:
– Témakör:

9. hét: április 4. kedd, 18:15
Az 1. zárthelyi anyaga

• 2. zárthelyi: Petri-hálók, magasabb szintű formalizmusok
– Időpont:
– Témakör:

13. hét: május 4. csütörtök, 18:15
7. héttől a 12. héttel bezárólag előadott anyag

• 2. zárthelyi pótlása:
– Időpont:
– Témakör:

Pótlási időszak: május 18. csütörtök, 10:15
A 2. zárthelyi anyaga

• Sikeres zárthelyi javítása is lehetséges (az előző eredményt felülírja)
5

Házi feladat
• Kötelező házi feladat: Modellezés és verifikáció
– Kiadás:
– Konzultáció:
– Beadás:

4. hét (március 3.)
10. hét (április 10-től), opcionális
11. hét (április 22. szombat éjfélig)

• Szorgalmi feladat: Modellezés Petri-hálókkal
– Jelentkezés:
– Elkészítés:

12. hét (április 28. péntek), a tárgy honlapján
14. hét (május 10. szerda)

• Feladatbeadás: Elektronikus űrlapon (tárgy honlapon)
• Házi feladat bemutatás:
– Személyesen, előre egyeztetett időpontban

• Házi feladat pótbeadás és bemutatás:
– Pótbeadási határidő: május 17. szerda éjfélig
– A pótbeadás egy jegy (20%) levonással jár
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Felvétel helyettesítő tárgyként
• Régi MSc képzésbeli Formális módszerek (VIMIM100)
helyettesítője ez a tárgy
– Korábbi sikeres házi feladat kérésre beszámítható
– Mindkét zárthelyi megírása szükséges!

• Ötéves képzésbeli Formális módszerek (VIMM3245)
helyettesítője ez a tárgy
– Megszerzett aláírás kiváltja a házi feladatot (jeles részjeggyel)
– Mindkét zárthelyi megírása szükséges!
– Kredit most kevesebb: Szakmai válaszható tárggyal pótolható
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A tárgy felépítése
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A tárgy felépítése

Mérnöki
modellek

Magasabb szintű
formalizmusok:
PN, CPN, DFN, SC
Alapszintű matematikai
formalizmusok:
KS, LTS, KTS, TA
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A témák áttekintése
• Bevezető: Motiváció, feladatok, eszközök.
•
•
•
•
•
•

Modellezés: Alapszintű formalizmusok.
Követelmény formalizálás: Temporális logikák (PLTL, CTL, CTL*).
Verifikáció: Modellellenőrzés. Állapottér kezelés, ROBDD.
Verifikáció: Korlátos modellellenőrzés. Tesztgenerálás.
Mérnöki modellezés: Állapottérképek, forráskód generálás.
Modellezési mintapéldák: Időzített automaták (UPPAAL).

•
•
•
•
•

Magasabb szintű modellezés: Petri hálók (PN).
Modellek vizsgálata: PN dinamikus és strukturális tulajdonságok.
Modellfinomítás: PN modellek finomítása, hierarchikus hálók.
Adatfüggés modellezése: Színezett Petri háló (CPN).
Alkalmazások: CPN és PN példamodellek.

• Teljesítmény, hibatűrés analízise: Sztochasztikus Petri hálók.
• Szoftver verifikáció: Absztrakció, forráskód alapú ellenőrzés.
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