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Bevezetés

A programtranszformációk a szoftverfejlesztési folyamat elengedhetetlen elemei. Amíg

a programozási feladatokat algoritmusok és deklaratív leírások formájában oldjuk meg,

addig a különböző transzformációkra is mindig szükség lesz.

A programtranszformációknak van egy kitüntetett fajtája: a refaktorálás olyan

módosítást végez a programon, ami javítja a minőségét, de nem változtatja meg a

működését. Az ezen típusú transzformációk jelentősége a kezdetektől ismert, mind az

akadémia, mind pedig az ipar érdeklődésére számot tart. Refaktorálások megvalósítá-

sára nagyon sok módszer, formalizmus és eszköz létezik, amelyek a transzformációk

biztonságos, automatikus végrehajtását hivatottak segíteni. A refaktoráló eszközök

kifejezetten hasznosak a nagyméretű programok fejlesztésében, nagyban növelik a

programozó hatékonyságát. Gondoljunk csak bele, milyen apró feladatnak tűnik egy

kisebb program egy függvényének átnevezése, ám mennyire bonyolulttá tud válni

ugyanez a feladat egy több millió soros programkódra vetítve. Ipari környezetben,

nagyméretű programokon nem praktikus, sőt egyenesen veszélyes a refaktoráló transz-

formációk kézzel történő elvégzése, hiszen könnyen nemkívánatos hibákat vezethetnek

be a programba.

Ahogyan a disszertáció rámutat, a statikus elemző, hibakereső és refaktoráló esz-

közök iránti kereslet napról napra növekszik, ám jelenleg az eszközök nem eléggé

megbízhatóak, ráadásul a statikus szemantikus elemzésekben és a kapcsolódó program-

modellekben még vannak kiaknázatlan lehetőségek.

Programelemzés és transzformáció Erlangban

Az ELTE Informatika Kar 2006-ban kezdett egy refaktoráló eszközt tervezni és fejleszteni

az Erlang programozási nyelvhez, amely kutatást kezdetben az Ericsson Magyaror-

szág motiválta és támogatta. Én egy évvel a projekt indulása után csatlakoztam, és

lényegében minden fontosabb komponens fejlesztésében részt vettem. Az eszközt úgy

terveztük meg, hogy alkalmas legyen inkrementális elemzésre és bonyolult programát-

alakításokra.

A kezdetektől fogva hangsúlyos követelmény volt, hogy a megoldásunk iparban

alkalmazható legyen. Az implementáció helyességét több száz kézzel készült tesztesettel

ellenőriztük különböző szinteken, ám a formális helyességbizonyítás akkor szóba sem

került. Először én is egy speciális tesztelési módszerrel próbáltam verifikálni a rendszert,

de később a helyességbizonyítás lehetőségével kezdtem foglalkozni. Az alapvető célom

az volt, hogy megbízhatóbbá tegyem az elemző és transzformációs eszközt, viszont a

keretrendszer használhatóságának határait is feszegettem.
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Megközelítés

A dolgozatom alapvetően úgy old meg komplex problémákat, hogy a jobb/hatékonyabb

megoldást támogató absztrakciókat vezet be, majd tudományos alapossággal teremt

kapcsolatot az új absztrakciók és az eredeti probléma között. Az első két tézis új, magas

szintű absztrakciókat és nyelveket vezet be, míg a harmadik tézis új nyelvi fogalmak

alkotása mellett egy meglévő nyelvfeldolgozó rendszer nem szokványos felhasználását

mutatja be.

A munka gyakorlati hasznossága a refaktoráló transzformációk pontosabbá és ala-

posabbá tétele mellett a hasonló rendszerek nyelvkiterjesztésre való használatának

feltárása és esettanulmányok felmutatása. A problémamegoldás megközelítését, a tu-

dományos módszertant és a dolgozat hangsúlyát nagyban meghatározta, hogy a teljes

doktori kutatásom alatt statikus elemzéssel, programtranszformációkkal és fordító-

programokkal foglalkoztam, és természetesen az is, hogy az ELTE Informatikai Karán

szereztem a programtervező diplomám.

Eredmények áttekintése

A doktori kutatásom eredményeit megalapozta az a sok munka, amit az Erlang elemző

és programtranszformációs keretrendszer fejlesztésébe fektettem többedmagammal.

Volt szerencsém részt venni a fontosabb komponensek tervezésében [10, 3] és konkrét

elemző [9, 13, 4] és transzformációs [12] lépések megvalósításában is. Erlang programok

automatikus párhuzamosításával is foglalkoztam [2, 1], többek között ez a projekt ihlette

a refaktoráló nyelv tervezését.

A dolgozat első két tézise a transzformációk helyességének vizsgálatával foglalkozik.

Tulajdonság-alapú teszteléssel dinamikus verifikációt valósítottam meg: megalkottam

egymódszert L-attribútum grammatikák adatgenerátorokra való fordítására [5], amelye-

ket különböző tulajdonságok igazolásában használtam fel. Készítettem egy grammatikát

az Erlang egy résznyelvéhez, amelyet elemzési és transzformációs algoritmusok tesz-

telésére is használtunk [14]. Később a formális helyességvizsgálat felé fordítottam a

figyelmem, s kollégámmal, Kőszegi Judittal terveztünk egy olyan nyelvet [7], amelyben

a leírt refaktorálások automatikusan bizonyíthatóak és végrehajthatóak. A módszer

alkalmazhatóságának bemutatására leírtunk a nyelvben egy igen komplex, összetett

refaktorálási lépést [8]. Végül de nem utolsósorban, a verifikáció mellett foglalkoztam a

refaktorálások speciális alkalmazásaival, amelynek során módszert alkottam refaktoráló

eszközök nyelvkiterjesztésre való használatára [6], és megmutattam, hogy a módszerrel

több fontos nyelvi elemet be tudok vinni az Erlang nyelvbe a fordítóprogrammódosítása

nélkül [11].
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Refaktoráló rendszerek tulajdonságalapú tesztelése

"Discovering the unexpected is more important than confirming the known."

(George E. P. Box)

Az első tézis a refaktorálás helyességének dinamikus vizsgálatával foglalkozik. Ha-

bár a tesztelés a formális bizonyítással ellentétben nem tudja garantálni a program

helyességét, mégis a legfontosabb és a mai napig a legelterjedtebb verifikációs módszer.

A tesztelés leegyszerűsített elve a következő: megvizsgáljuk, hogy a program a megfe-

lelő bemenetekre a megfelelő kimeneteket (és esetleges mellékhatásokat) produkálja;

természetesen ez a verifikációs módszer nem tudja kizárni a hibás esetek létezését,

hiszen nem tudja az összes lehetséges bemeneti adatra ellenőrizni a programot, ha a

bemeneti domén végtelen.

Az esetalapú tesztelés során a teszteseteket kézzel készítik el a program specifikáci-

óját és a lehetséges szélsőséges eseteket szem előtt tartva. Az elkészült tesztkatalógus a

szoftver verifikációját és egyben a későbbi regressziós tesztelését is szolgálja, továbbá

parciális specifikációként is funkcionál. Egy refaktoráló rendszer esetén egy ilyen

tesztkatalógus a refaktorálandó és a már refaktorált programok párjaiból áll, ahol a

programpárok között szemantikus ekvivalencia áll fenn.

A tulajdonságalapú tesztelés az előző módszer általánosítása, amikor a nagyszámú

elvárt bemenet és kimenet párok helyett egy elő- és utófeltételes specifikációját adjuk

meg a programnak, és ezen specifikáció alapján teszteljük véletlenszerűen generált

esetekre. Ilyenkor a bemeneti adatok helyett egy adatgenerátort és az előfeltételeket kell

megadni, az elvárt kimenet helyett pedig a bemeneten és kimeneten definiált formula, az

utófeltétel kerül megadásra. A tulajdonságalapú tesztelő az adatgenerátor segítségével

tetszőlegesen sok véletlenszerűen generált adaton futtatja a programot és ellenőrzi az

utófeltételt. Ez a tesztelési mód hatékonyabb tud lenni a hagyományos módszernél,

azonban a generátor és a helyességet kifejező formula megadása elméleti és gyakorlati

szempontból is kihívást jelenthet.

A refaktorálásnak a bemenete és a kimenete is program forráskód, tehát a tulajdon-

ságalapú teszteléséhez készíteni kell egy adatgenerátort, amely véletlenszerű, értelmes

forráskódokat tud előállítani. Ha nem akarjuk, hogy a generált programok haszontala-

nok legyenek a tesztelés szempontjából, akkor valahogyan garantálnunk kell, hogy az

adatgenerátor nemcsak szintaktikusan, de szemantikusan is helyes kódokat állít elő.

Az viszont már messze nem triviális probléma, hogy egy ilyen, jól formált, fordítható

program forráskódokat készítő generátort hogyan lehet kifejezni a tulajdonságalapú

tesztelő (QuickCheck) generátornyelvén.
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Ha kézzel írnánk egy generátort a szemantikusan helyes Erlang programok nyelvé-

re, nagy munka árán egy nehezen karbantartható, feleslegesen ismételt programkód-

részleteket tartalmazó imperatív kódot készítenénk. Ez bizonyosan nem a jó kutató-

fejlesztő által választott út. Mesterséges nyelveket formális grammatikával szokás

definiálni, így a generátor kézzel való megírása helyett a grammatika alapján történő

generátor szintézis tűnik a probléma legjobb megoldásának. A grammatika segítségével

deklaratív leírását tudjuk adni a nyelvnek, amiből algoritmust szintetizálva elkészíthető

az ugyanazon nyelvet definiáló adatgenerátor. A programgenerálás problémája tehát

két részben kerül megoldásra: definiálunk egy nyelvet, amiben a formális grammatikát

le tudjuk írni, majd megírjuk a generálandó nyelvhez a grammatikát és lefordítjuk

adatgenerátorra.

1. tézis. Kifejlesztettem egy módszert valószínűségi L-attribútum grammatikák Quick-

Check adatgenerátorra való leképezésére. Készítettem egy L-attribútum grammatikát az

Erlang programozási nyelv egy résznyelvéhez és az előbbi módszerrel adatgenerátort ké-

peztem belőle. A generátor segítségével verifikáltunk statikus elemzési és transzformációs

algoritmusokat véletlenszerűen generált, statikus szemantika szerint helyes programokkal.

A kifejlesztett módszer lehetővé teszi refaktorálási rendszerek tulajdonságalapú

tesztelését véletlenszerűen generált forráskódokkal. A módszer általános, tetszőleges

L-attribútum grammatikát QuickCheck generátorokra tud fordítani. Ezzel lehetővé vált

a generálandó nyelv deklaratív, olvasható leírása, amelyből szintetizálható az imperatív

megvalósítás. A megoldás révén bármely program tesztelhető, amelynek bemeneti ada-

tai leírhatóak L-attribútum grammatikával, és a generált generátor az adatok előállítása

mellett a teszteset-egyszerűsítést is támogatja. Az elkészült esttanulmányban az Erlang

nyelvet úgy írtam le grammatikával, hogy a nyelv statikus szemantikáját kiegészítve a

típushelyességet is garantálni tudom a véletlenszerűen előállított programokra.

Kapcsolódó publikációk. A refaktoráló rendszerek tulajdonságalapú tesztelésének

alapötlete, illetve a grammatikaleírás és annak adatgenerátorra fordítása egy korai publi-

kációban [5] került bemutatásra. Ez a cikk azt is tárgyalja, hogyan lehetséges ugyanezen

tesztelési módszerrel programok ekvivalenciájának dinamikus vizsgálata. Egy későbbi

publikációban [14] arról írtunk, hogy hogyan használható az Erlang programgenerátor

a statikus elemzési lépések specifikáció alapú tesztelésére.
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Végrehajtható, bizonyítottan helyes refaktorálás

źA language that doesn’t affect the way you think about programming is not

worth knowing.ž (Alan J. Perlis)

Jelentésmegőrző programtranszformációk megadhatók sok különböző nyelven és

absztrakciós szinten. A legismertebb ún. refaktorálási lépés katalógusok informális

leírásokat és illusztráló példákat használnak, míg az tudományos érdeklődés a matema-

tikailag precíz formalizmusok felé hajlik. A transzformációk implementációi általában

valamilyen általános célú, magas szintű programozási nyelven vannak megadva, ame-

lyek nem alkalmasak formális verifikációra, hiszen a leíráshoz használt nyelv formális

szemantikája (vagy annak hiánya) nem segíti elő a formális bizonyítást. Mindazonáltal

a tesztelés nem mindig biztosítja az elvárt megbízhatóságot és szükség van formális

vizsgálatra.

A programtranszformációk és refaktorálások a felhasználó szemével nézve forrás-

kódot forráskódra képező algoritmusok, de valójában a transzformáció egy modellen

zajlik, amelyet egy elemzőrendszer állít elő a forráskódból, majd szintézis keretében

alakítódik vissza forráskóddá. Amennyiben az elemzés és szintézis fázisait megbízható

komponenseknek minősítjük, a helyességbizonyítás célpontjául a modelltranszfor-

mációt jelölhetjük ki. Természetesen a programmodellt transzformáló algoritmusok

helyességbizonyítása sem könnyű feladat.

A bizonyítottan helyes refaktorálás definiálása mindmáig nyitott kérdés. Bár vannak

különböző megközelítések, formalizmusok és módszerek, amelyek részben képesek

helyességigazolásra, a bizonyítások sokszor informálisak, esetleg a definíciók nem

képezhetőek le implementációra, vagy a formalizmus annyira primitív, hogy valós esetet

nem lehet vele leírni. A refaktorálás helyességének belátása nagyban függ attól, hogy

milyen absztrakciós szinten adjuk meg, és milyen támogató komponenseket tekintünk

megbízhatónak. Ha túl alacsony szintű leírást adunk, túl sok az érdektelen részlet, ha

túl magas szintűt, nem lesz könnyű a program tényleges átalakítására levetíteni.

Az nyilvánvaló, hogy nem minden gráftranszformáció ad meg refaktorálást, így a

transzformációknak egy megszorított körére kell fókuszálni: olyan absztrakciós szint

kell, amiben csak helyes refaktorálást, jelentést megőrző transzformációt lehet leírni.

A leírásnak kellően alacsony szintűnek kell lennie ahhoz, hogy értelmezhető legyen

gráftranszformációs lépésekként, de eléggé magas szintűnek kell lennie ahhoz, hogy a

sok részlet ne nehezítse meg a formális vizsgálatot. Végül de nem utolsósorban nem

szabad túlságosan megszorítani, mert hasznos, bonyolult transzformációkat is le kell

tudnunk írni.
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A probléma megoldására egy olyan újszerű nyelvet és paradigmát javaslok, amely

megfelel mindhárom fent említett kritériumnak, vagyis végre tudom hajtani a speci-

fikációt, tudom vizsgálni a helyességét, és értelmes, hasznos refaktorálásokat tudok

leírni benne. A végrehajtás különböző szemantika alapú gráftranszformációkra (felté-

teles termátírásokra) való fordítással, míg az automatikus bizonyítás illesztési logikai

formulákra való leképezéssel valósítható meg.

A megoldásom a feltételes, stratégia alapú termátírás egy kiterjesztett változatán

alapszik, amelyet szemantikus programgráfokon lehet végrehajtani. A több program-

elemet érintő, ún. átfogó átalakításokat sémákkal adjuk meg, amelyek refaktorálási

programozási tételekként funkcionálnak. A szemantikus sémák előre, a nyelvre speciá-

lisan kerülnek definiálásra, verifikációjuk is paraméteresen történik. A sémákra való

visszavezetéssel olyan transzformációkat tudunk alkotni, amelyek bizonyítottan teljes

és konzisztens módosításokat végeznek a programkódon.

2. tézis. Megalkottam a szemantikus feltételekkel és stratégiákkal kibővített séma-alapú

termátírás nyelvét, amelyet szemantikus programgráfokon értelmezek. Megmutattam,

hogy a megalkotott specifikációs módszerrel hatékonyan leírhatóak helyes refaktorálási

lépések. A felbontással és visszavezetéssel megadott Erlang transzformációk bizonyít-

hatóan helyesek és végrehajthatóak az Erlang refaktoráló rendszerünkben. A módszer

alkalmazhatóságát számos komplex refaktorálás megadásával igazoltam.

Bízom benne, hogy ezekkel az eredményekkel letettem a refatorálás orientált prog-

ramozás (egy újabb) alapkövét, és hogy a munkám hatással lesz arra, ahogy a jövőben

jelentésmegőrző transzformációkat definiálunk. A disszertációban megadott esetta-

nulmány azt mindenesetre jól mutatja, hogy egészen összetett transzformációkat is le

tudunk írni a specifikációs nyelvben. A módszert az Erlang nyelvre dolgoztuk ki, de az

elvek általánosak és adaptálhatóak más nyelvekre.

Kapcsolódó publikációk. A stratégia-alapú, bár már szemantikus feltételeket hasz-

náló kifejezésátírás ötletét a refaktorálás nyelv megtervezése előtt publikáltuk [2], ez

motiválta a nyelv megtervezését. A jól definiált szemantikus feltételek és sémák hasz-

nálatát a [7] cikk foglalta össze, ám ebben még nem mutattunk be komplex példát.

A nagyobb, összetett, hasznos esettanulmányt egy évvel később mutattuk be [8], a

kapcsolódó cikk tartalmazza a komplex példa informális és formális specifikációját is.
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Nyelvkiterjesztés programtranszformációkkal

źIf someone claims to have the perfect programming language, he is either a

fool or a salesman or both.ž (Bjarne Stroustrup)

Nincs tökéletes programozási nyelv. Amikor egy programozási feladatra megoldást

konstruálunk, megpróbáljuk kiválasztani a feladat megoldásához legjobban illeszkedő,

azt leginkább támogató nyelvet és rendszert. Például ha robusztus, hibatűrő és jól

skálázható alkalmazást kell készítenünk, logikus és jó döntés lehet az Erlag programozási

nyelv választása. Mindazonáltal az Erlangnak sokak számára barátságtalan a szintaxisa,

gyenge a statikus szemantikája és nehézkes a bővítése.

A nagy múlttal rendelkező nyelvek esetében a nyelv fejlesztése lassú, új nyelvi

elemek ritkán és lassan kerülnek bevezetésre, még akkor is, ha a közösség részéről nagy

igény mutatkozna rájuk. Az elterjedtebb idős nyelvek a stabil magnyelvért cserébe

könnyen kiterjeszthető fordítóval rendelkeznek, amibe bővítményeket tudnak készíteni

a programozók a saját nyelvi elemeik implementálására. Az Erlang sajnos nem a

kiterjeszthetőségre helyezte a hangsúlyt, az ún. ’parse transformation’ mechanizmussal

csak nagyon egyszerű és megszorított szintaktikus cukorkákat tudunk bevinni a nyelvbe.

Ha a nyelvhez ténylegesen hozzáadó, szemantikailag is önálló nyelvi elemet szeret-

nénk az Erlangba vinni, tulajdonképp csak úgy tehetjük meg, ha módosítjuk a hivatalos

fordítóprogramot, vagy készítünk egy saját fordítót. Ez egy kifejezetten nehéz feladat,

még akkor is, ha egy nyelvimplementációt támogató eszközben csináljuk, hiszen az

elemzéstől a szintézisig minden komponenst létre kell hoznunk. A hivatalos fordító-

program módosítása pedig azért sem ajánlatos, mert az újabb és újabb verziókba nehéz

átvinni az egyedi megoldásokat.

Az egyik kari projektünkben pontosan arra volt szükségünk, hogy kiterjesszük

az Erlang nyelvet: a nyelv mellett tettük le a voksunkat elosztott taszk rendszerek

implementálására, viszont a taszkműveletek leírása és a taszkok migrációja nem volt

megoldott. Ekkor arra a döntésre jutottunk, hogy felhasználjuk az általunk készített

Erlang refaktoráló keretrendszert, hiszen abban már elérhetőek az elemzés és szintézis

komponensei, és ebben adjuk meg az új nyelvi elemek fordítását Erlang nyelvre. Az

összes olyan nyelvi elem, amelyet hozzá akartunk adni a nyelvhez, kifejezhető volt az

eredeti nyelv eszközkészletével, csak körülményesen. Ezt az összefüggést kihasznál-

va készítettünk egy előfordítót a refaktoráló rendszerben, amely elvégzi a kibővített

nyelv visszafordítását az eredeti nyelvre szintaktikus és szemantikus transzformációk

segítségével.
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A kutatási projekt keretében megvizsgáltuk, hogy a refaktoráló rendszer valóban

alkalmas-e arra, hogy előfordítóként nyelvkiterjesztéseket implementáljunk benne, és

hogy pontosan mi a pragmatikája az ilyen módszerrel történő nyelvbővítésnek. Arra

jutottunk, hogy a szintaktikus és szemantikus programreprezentáció manipulációjával

a higiénikus makrókhoz hasonló mechanizmust tudunk megvalósítani a refaktoráló

rendszerben, ám a mi megoldásunk a statikus szemantikus összefüggéseket is fel tudja

használni az átalakítások során.

3. tézis. Erlang refaktoráló rendszer előfordítóként való használatával megadtam a

egyéni operátordefiníció és a kódmigráció első implementációját Erlang nyelvben. A nyelvi

bővítések statikus és átírási szemantikáját a feltételes gráftranszformációk implementálják

a refaktoráló keretrendszerben.

A megoldásom rávilágít, hogy egy refaktoráló rendszerben könnyen tudunk proto-

típus implementációt adni egyszerűbb és bonyolultabb nyelvi kiterjesztéseknek átírási

szemantikára alapozva. Mivel a refaktoráláshoz nagyon hasonló elemzési, transzformá-

ciós és szintézis lépéseket kell elvégezni, mint a fordításhoz, így a refaktoráló rendszer

meglepően könnyen előfordítóvá alakítható. A módszerrel megadtam az operátorszim-

bólumok definiálásának prototípusát, amivel a taszk rendszer olvasható megadását

segítettük elő, továbbá a kódmigrációt is megvalósítottam, amelynek hivatalos imple-

mentációja a mai napig nincsen Erlangban. Utóbbi egy nagyon fontos funkciót ad hozzá

a nyelvhez, amely az ún. closure szemantika felüldefiniálásával adódik. Mindmáig ez a

legalaposabb és legkifinomultabb megvalósítása ennek a funkciónak.

Kapcsolódó publikációk. A refaktoráló rendszer nyelvkiterjesztésre való haszná-

latának alapötletét egyszerzős cikkben publikáltam [6], amelyben a módszer elméleti

alapjainak és a különböző szinteken történő transzformációk tárgyalása mellett a két

fontos esettanulmány is szerepel. Később arról is publikáltunk [11], hogy hogyan

használtuk fel a módszert az Erlangban implementált taszk rendszer beágyazásához és

funkcióinak megvalósításához.
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