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1. fejezet

Bevezetés

A doktori kutatásom célja az volt, hogy az Erlang nevű funkcionális progra-
mozási nyelvhez adatfolyam és adatüggőségi relációkat adjak meg, és ezzel
lehetőséget teremtsek az erre épülő statikus elemzések definiálására és megva-
lósítására.

Statikus elemzésnek tekintjük azt a módszertant, mely a forráskódok fut-
tatása nélkül (fordítási időben) elemzi a szoftverek forrásállományait. Célja
szerteágazó, többek között lehet a hibakeresés, kódmegértés támogatása, a
kód bonyolultságának, stílusának a mérése, refaktorálás. Egy statikus elemző
eszközkészlet egy-egy programozási nyelvhez igen széleskörű funkcionalitást
kell lefedjen. Az elemzés alkalmazásától függően szükség lehet függvényhívá-
sok elemzésére, végrehajtási utakra, szintaktikus-szemantikus összefüggések
felderítésére. Az én dolgozatom ezek közül az adatok statikusan követhető
elemzésére fókuszál és ennek egy alkalmazására, a párhuzamosítható minták
felismerésén keresztül.

Erlanghoz létezik egy statikus elemző és transzformáló eszköz, a Refac-
torErl. Ez az eszköz számos funkcionalitást biztosít a példaként felhozott
statikus elemzések közül. Az én célom az volt, hogy az általam megadott
adat-központú elemzésekkel a RefactorErl keretrendszer kibővíthető legyen.

Dolgozatomban szabályok és relációk segítségével definiálom a statikus
elemzéseket. Az ezeknek megfelelő algoritmusokat a RefactorErl statikus
elemző keretrendszer eszközkészletével megadtam.
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2. fejezet

Elért eredmények

A doktori dolgozat három tézis köré épül:

• 1. tézis Definiáltam Erlang programok elsőrendű kontextusfüggő adat-
folyam-gráfját és adatfolyam relációját az Erlang nyelv szemantikájának
megfelelően. A reláció felhasználásával megadtam a konkurens Erlang
programok aszinkron üzenetváltásai által meghatározott adatfolyamot.
A RefactorErl keretrendszerben megadtam a gráf és a reláció számítá-
sának algoritmusát.

• 2. tézis Definiáltam Erlang programok viselkedés függőségi gráfját és
a gráfon értelmezett adatfüggőségi relációt. A RefactrorErl keretrend-
szerben megadtam a függőség számítás algoritmusát.

• 3. tézis Megadtam párhuzamos programozási mintáknak megfelelő
szekvenciális kódrészletek viselkedését statikus elemzéssel kifejezhető
relációk függvényében. A definícióknak megfelelő algoritmusok a Re-
factorErl keretrendszerben felhasználhatóak párhuzamosítható minták
felismerésére.

Ezen dolgozatban megfogalmazott statikus programelemzési definíciók
algoritmusait megfogalmaztuk a RefactorErl keretrendszer Szemantikus Prog-
ramgráfjára építve. Ezen algoritmusok megvalósításait egyrészt tesztel-
tük [TTB+12], másrészt pedig további alkalmazásokba beépítettük, ahol
a felhasználás során az elvárt eredményt adták. Így a megfogalmazott elem-
zéseket validáltuk.

2.1. Adatfolyam elemzés
Az adatfolyam elemzés célja, hogy információt adjon arról, hogyan manipu-
lálja egy program az adatait, illetve melyek a lehetséges értékei a különböző
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kifejezéseknek/változóknak a program egy adott pontján. Kutatásom fő célja
az volt, hogy definiáljam Erlang programokhoz az adatelérés relációt és az
ebből származó információt különböző statikus elemzésekben felhasználhatóvá
tegyem. Az adatfolyam elemzés az adatfolyam-gráfra épül, mely az Erlang
programok kifejezései között előforduló közvetlen adatfolyamot reprezentálja
egy élcímkézett, irányított gráf formájában, melynek csúcsai az Erlang prog-
ramok kifejezései. A programban előforduló összes (közvetlen és közvetett
is) adatfolyamot pedig a gráfra épülő adatfolyam reláció definiálja. Attól
függően, hogy az elemzés mennyi futási idejű kontextust vesz figyelembe,
beszélhetünk nullad-, első- vagy magasabb-rendű elemzésről.

Erlang programok adatfolyam-gráfját kompozícionális szabályok alapján
adtam meg, mely a nyelv különböző kifejezéseihez megadja az Erlang futási
idejű szemantikája alapján, hogy milyen adatfolyam-jellegű információ terjedés
van a kifejezés és a részkifejezései között. A megadott szabályok alapján
adatfolyam-gráf építő algoritmus adható meg a RefactorErl inkrementális
elemző keretrendszerben. Az adatfolyam-gráf lehet nulladrendű, amennyiben
nem tesz különbséget ugyanazon függvény különböző hívásai között, illetve
elsőrendű, amennyiben élcímkéit annotálja a különböző függvényhívásokhoz
mérten.

Az adatfolyam reláció ezen a gráfon definiálja a közvetett adatelérést
a program két tetszőleges részkifejezése között. A nulladrendű adatfolyam
reláció kiterjesztéseként definiáltam az elsőrendű adatfolyam relációt Erlang
programokhoz: n1

1f
; n2. Jelentése, hogy az n2 csúccsal reprezentált kifejezés

értéke az n1 csúccsal reprezentált kifejezés értékének a másolata.
Az elsőrendű adatfolyam reláció segítségével megadtam konkurens Erlang

programok üzenetváltásai közötti adatfolyam-gráf építő szabályokat is.

2.1.1. Kapcsolódó publikációk

A tézis eredményeit bemutató fő publikációk: [TB12b, TBHT10].
A tézis eredményeihez kapcsolódó további publikációk: [LTB18, LT18, BST18,
BKT18, BT16, IM14, TB14, TB12a, TBK17, BFH+15, BFH+14, KTBH16,
KTB18, TB11, TBH+10b, HBT14, BT11, TBH13, BTT+11a, BTT+11b,
FBT17, TTB+12, TBH10a, HBKT11, HBTE10, TBHE11].

Az itt felsorolt publikációkra összesen 35 független hivatkozást jegyez az
MTMT, ebből 8 független hivatkozás a kiemelt, eredményeket alátámasztó
publikációkra történt.
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2.2. Adatfüggőség elemzés
Az első tézisben megfogalmazott adatfolyam reláció kapcsolatot teremthet két
kifejezés között, amennyiben az egyik értéke a másik értékének a másolata. Ez
egyfajta függést is definiál a két kifejezés között. Ugyanis, ha az egyik értékét
megváltoztatjuk, az a másik értékében is változást jelent majd. Azonban
az adatok közötti függés nem csak az adatfolyam mentén terjedhet. Ezért
szükségünk van az adatfolyam-gráf kiterjesztésére oly módon, hogy az a
részkifejezések viselkedésének egymástól való függését is ki tudja fejezni. Ehhez
definiáltam az un. viselkedésfüggőség gráfot a kompozícionális adatfolyam-gráf
építő szabályok kiterjesztésével. A gráf a közvetlen adatfolyam és adatfüggés
információkat tartalmazza, általában egy kifejezés és a részkifejezései, vagy
egy kifejezés és a kiértékelés során hozzá kapcsolódó kifejezések között (mint
a függvény hívás és a függvény definíció kapcsolata).

Két tetszőleges kifejezés közötti adatfüggőség definiálásához egy relációt
adtunk meg a viselkedésfüggőség gráfon: n1 ; n2. Jelentése, hogy az n2

kifejezésben lévő adat kiértékelése függ az n1 csúcs által reprezentált adattól.
Ezen információ felhasználható forráskód változások hatáselemzéshez, de

akár párhuzamosítható komponensek detektálásához is oly módon, hogy a
forráskód komponensek függetlenségét ellenőrizzük általa.

2.2.1. Kapcsolódó publikációk

A tézis eredményeit bemutató fő publikációk: [TBH+10b, TB12b].
A tézis eredményeihez kapcsolódó publikációk: [TBK17, BFH+15, BFH+14,
KTBH16, KTB18, HBT14, BT11, TBH13, BTT+11a, BTT+11b, HBTE10,
TB11, TBHE11, FBT17].

Az itt felsorolt publikációkra összesen 31 független hivatkozást jegyez az
MTMT, ebből 10 független hivatkozás a kiemelt, eredményeket alátámasztó
publikációkra történt.

2.3. Mintafelismerés
A változó hardver környezethez való szoftveres adaptálás történhet a forrás-
kódok automatikus jelentésmegőrző transzformálásával, azaz refaktorálásával.
Ennek egy példája az, amikor a szoftvert arra szeretnénk felkészíteni, hogy
több processzormagos környezetben is hatékonyan fusson. Ez a feladat két
részből áll. Egyrészt azonosítandóak azok a szekvenciális kódrészletek, melyek
valamely jól párhuzamosítható programozási mintának felelnek meg. Másrészt
pedig ezeket le kell cserélni a párhuzamos megfelelőre. Ennek folyamatok
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automatizálása nem egyszerű feladat. Részben azért, mert nagy forráskódok-
ban nehéz és időigényes feladat a párhuzamosítható kódrészletek megtalálása.
Harmadik tézisem kutatási eredményei abban segítik a szoftverfejlesztőket,
hogy ezeket a kódrészleteket azonosítsák.

Megfogalmaztam olyan szabályokat, melyek definiálják ismert, jól pár-
huzamosítható számítások modelljét. Ezek a szabályok részben az első két
tézisemben megfogalmazott statikus elemzési módszerekre és algoritmusokra
építenek, de felhasználnak más, a dolgozatban nem tárgyalt statikus elemzési
eredményeket is, mint például a vezérlésfolyam elemzés. A szabályok alapján
megadhatóak mintafelismerő algoritmusok.

Két csoportba osztottam a felismerendő mintákat. Az első csoportba
tartoznak azok a kifejezések és könyvtári alkalmazások, melyek szemanti-
kája megegyezik a párhuzamosítható számítások szemantikájával. Ezekben
az esetekben a felismerő szabályok nagyrészt szintaktikus megfeleléseken
alapulnak.

A második csoportba azok a rekurzív függvények tartoznak, melyek kiér-
tékelése ekvivalens a definiált számítások kiértékelési szemantikájával. Ezért
ezen rekurzív függvények esetén elsősorban speciális alakú rekurzív és nem
rekurzív végrehajtási utakat írnak le a szabályok, kiegészítve a végrehajtás
során kiértékelendő adatok közötti függőségek megszorításaival.

2.3.1. Kapcsolódó publikációk

A tézis eredményeit bemutató fő publikációk: [TBK17, BFH+15, BFH+14,
KTBH16].
A tézis eredményeihez kapcsolódó publikációk: [KTB18, TBH+10b, TB12b,
TBHT10]

Az itt felsorolt publikációkra összesen 28 független hivatkozást jegyez az
MTMT, ebből 14 független hivatkozás a kiemelt, eredményeket alátámasztó
publikációkra történt.
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3. fejezet

Összegzés

A szoftverfejlesztést támogató eszközök jelentősége rohamosan nő az utóbbi
évtizedekben. A forráskódok mérete akkorára nő, hogy humán erővel átlátni
szinte lehetetlen, de legalábbis nehézkes és időigényes folyamat. Így egyre
inkább elterjednek azok az eszközök, melyek a kód megértést, karbantar-
tást, hibakeresést támogatnak vagy éppen lehetőséget nyújtanak a forráskód
különböző szempontok szerinti refaktorálására. Ez a támogatás történhet
dinamikusan, azaz futási időben, illetve statikusan, azaz fordítási időben.
Előbbi esetben a már futó szoftver monitorozásával, esetlegesen a kód inst-
rumentálásával nyerhetünk ki információt és segíthetjük ezzel a fejlesztőket.
Utóbbi esetben viszont nincs szükség a szoftver futtatására, csupán a for-
ráskód alapján gyűjtünk információt és használjuk fel különböző célokra.
Dolgozatomban ez utóbbi módszerrel, a forráskódok statikus elemzésével
foglalkoztam, Erlang nyelvhez.

Definiáltam Erlang programok elsőrendű adatfolyam-gráfját, és az ezen a
gráfon értelmezett elsőrendű adatfolyam relációt. A RefactorErl keretrendszer
alap eszközkészletéhez igazítva megadtam az ehhez tartozó algoritmusokat.
Erlang programok adatfolyam-gráfját így inkrementálisan fel tudjuk építeni a
forráskódok változásának figyelembe vételével. A adatfolyam reláció segítsé-
gével pedig választ kaphatunk olyan kérdésekre, hogy mi lehet a program egy
adott pontján lévő kifejezésének az értéke, illetve hogy egy adott érték mi-
lyen programpontokra juthat el. A reláció interprocedurálisan számítható és
figyelembe veszi a hívási kontextust. Az adatfolyam relációt felhasználásával
megadtam, hogyan számítható ki az aszinkron üzenetküldések és -fogadások
közötti közvetlen adatfolyam.

Definiáltam Erlang programokon értelmezett adatfüggőség relációt, mely
az adatfolyam-gráf kiterjesztésén a viselkedésfüggőség gráfon számítható ki.
A függőségi reláció megadja, hogy két Erlang programbeli kifejezés között
van-e függés, azaz kiértékelésük függ-e egymástól. A RefactorErl keretrend-
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szerhez kidolgozott algoritmusok felhasználásra kerültek olyan problémák
megoldásában mint a releváns tesztesek kiválasztása, vagy párhuzamosítható
komponensek függőségi kapcsolatainak az ellenőrzése.

Az adatfolyam, adatfüggőség és egyéb statikus elemzések felhasználásával
kidolgoztam különböző jól párhuzamosítható számítási modellek viselkedésé-
nek leírását, mint például az elemenkénti feldolgozás. A megadott szabályok
alapján a RefactorErl keretrendszerben megadhatók azok a mintafelisme-
rési algoritmusok, melyek segítségével azonosíthatóak azok a szekvenciális
kódrészletek, melyek lecserélhetőek egy ekvivalens párhuzamos végrehajtásra.
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