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A doktori program vezetője: Dr.habil. Horváth Zoltán, egyetemi tanár



1. Motiváció

1953-ban, az IBM-nél dolgozó John W. Backus beadott egy javaslatot,

hogy fejlesszenek egy praktikus alternatívát az akkor IBM 704 mainf-

rame számítógépen használt assembly nyelv helyett. Az első dokumen-

tációt 1956 végén fejezte be, és másfél évvel később az első működő

FORTRAN fordító már használatba is került. Bár a gépi kód generálá-

sának lehetősége magasabb szintű programozási nyelvekről ismert volt,

a megoldás hatékonyságát illetően magas volt a szkepticizmus. Ezért a

FORTRAN azt célozta meg, hogy a generált kód hatékonysága összeha-

sonlítható legyen a kézzelt, assembly nyelven írott programmal. Akko-

riban a biztonságos nyelvi konstrukciók nem voltak sem kitűzött célok.

A modern programozási nyelvek nem csak a magasabb absztrakciós

szintről szólnak, ellentétben a régi nyelvekkel, hanem a biztonságot is

megcélozták számos ellenőrzés segítségével. A nyelvek evolúciója ké-

sőbb a biztonságos konstrukciók felé mozdult el. Nyilvánvalóan, egy

biztonságosabb nyelv fordítása több erőforrást igényel, de jelentős időt

tudunk megtakarítani a fejlesztés során például a szigorú típusrend-

szer által biztosított szemantikai ellenőrzések segítségével. Manapság

a fordítóprogramok már elég gyorsak ahhoz, hogy ez a többletmunka

ne okozzon akadályt a fejlesztés során. A programozók tapasztalják a

szigorúbb nyelv előnyeit, mert kevesebb futási idejű ellenőrzésre van

szükség a program végrehajtása során.

Ebben a dolgozatban a biztonságok nyelvi konstrukciók fontosságát

tárgyaljuk. Példákon keresztül mutatjuk be, hogy a jelenlegi, népsze-

rű programozási nyelvekben miként vezet potenciális hibákhoz a nem

kellően biztonságos szintaktika vagy szemantika. A példák többsége va-

lós szoftver hibákon alapul, melyek nagy cégeket súlytott. Analizáljuk

ezeknek a hibáknak az okát, és megoldási javaslatokat teszünk a hibák

kiküszöbölésére a meglévő, népszerű nyelvekben, főleg C++ nyelvben.

Terveztünk és implementáltunk egy a koncepcióink életképességét de-

monstráló nyelvet is, mellyel bizonyítjuk, hogy a javaslataink a gyakor-

latban is használhatóak.
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2. Szintaxis

Az aktuális, népszerű programozási nyelvek számos problémás nyel-

vi konstrukciót tartalmaznak, melyek potenciálisan kritikus hibákhoz

vezetnek. A hibák többsége a laza szintaxisból és a nem megfelelő sze-

mantikából fakadnak. A mindennapi munkám és a kutatásaim során

számos hibás kódot láttam, ezek alapján javaslatokat teszek a kurrens

programozási nyelvek biztonságos programozását támogató kódolási

stílusra, és amelyeket új programozási nyelvek tervezésénél is érdemes

figyelembe venni.

Egy jó példa arra, hogy mennyire fontos a megfelelő kódolási stílus,

az Apple Inc. operációs rendszerébe bekerült sebezhetőség [11]. A hiba

forrása egy véletlenül duplikált sor, amely egy egyszerű goto fail;

utasítás – ez az oka, amiért ezt a hibát goto fail -nek hívják.

if ((err = SSLHashSHA1.update(&hashCtx, &signedParams)) != 0)
goto fail;
goto fail; // XXX

if ((err = SSLHashSHA1.final(&hashCtx, &hashOut)) != 0)

1. ábra. A goto fail hiba környezete.

Ahogy az 1. ábrán is látható a probléma egy duplikált sor. Az ilyen

típusú hibák megelőzhetők megfelelő kódolási stílus alkalmazásával –

a kapcsos zárójelek elhelyezésének kötelezővé tételével. Egy alterna-

tív megoldás az, hogy olyan programozási nyelvet használunk – pl. Go

– amely eleve kötelezővé teszi a kapcsos zárójelek használatát. Ez az

ajánlás vagy szintaktikai korlátozás más hibás kódot is kiszűr, például

a 2. ábrán látható kódot is.

if(some_condition); {
do_something();

}

2. ábra. Hibás if utasítás (egy fölösleges pontosvessző elrontja a kódot).
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Megvizsgáltam továbbá azt is, hogyan befolyásol egy nyelvet a

konstans-helyesség. Érvelünk amellett, hogy mennyire kényelmes a

használata: például a C és C++ nyelvek támogatják a const kulcsszót.

Kérdés, hogy milyen szinten kell erőltetnie a programozási nyelvnek a

konstansok helyes használtatát. A C és C++ nyelveken például lehet-

séges forduló kódot írni a kulcsszó használata nélkül, amely fordítói

figyelmeztetésekkel, de lefordul, és végül elszáll, egy csak olvasható

memória írása során. Ezért kijelenthetjük, hogy a nyelvnek a konstans-

helyességet erőltetnie kellene.

Továbbá megvizsgáltuk hogyan befolyásolják a vezérlési szerkezetek

a kódot, és annak megértését. Néhány megoldás növeli a kód minősé-

gét, néhány pedig csökkenti. Ez a kijelentés az operátorok használatára

is igaz. Végül, megvitatjuk az operátorok túlterhelésének hatásait, és

azt, hogy mennyire fontosak ezek a domain-specifikus nyelvek imple-

mentálása során.

Bemutatjuk a saját megoldásunkat, a Welltype programozási nyel-

vet, melyet azzal a céllal terveztünk, hogy felfedje az említett problé-

mákat. A Welltype nyelvben a konstans-helyesség kérdését azzal oldot-

tuk meg, hogy alapértelmezésben minden függvény argumentumot nem

módosíthatóként tekintünk. Így, ha a programozó meg akarja változtat-

ni egy argumentum értékét, akkor explicit jeleznie kell a szándékot: az

argumentumot mutable-ként kell deklarálni. Ha a programozó ezt elfe-

lejti, akkor minden egyes, az adott argumentumra vonatkozó módosító

művelet fordítási hibát fog okozni. A konstans-helyesség ezzel a mecha-

nizmussal megoldott. Azonban C és C++ nyelven a konstans-helyesség

erőltetése nem egyszerű feladat.

Végül, kitérünk arra is, hogy a szétszabdalt kód és a félrevezető ope-

rátor túlterhelések által okozott potenciális hibák hogyan küszöbölhe-

tőek ki a Welltype nyelv segítségével. Ezt hosszabban tárgyaljuk a dol-

gozatban.

Tézis 1 Megvizsgáltam a szintaxishoz köthető sebezhetőségeket kü-

lönböző népszerű programozási nyelvekben. Azonosítottam, hogy (1) a
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megengedő szintaxis, (2) a változók alapértelmezetten módosíthatónak

tekintése, (3) a nem-kifejező vezérlési szerkezetek, és (4) az inkonzisz-

tens operátor túlterhelés a fő okai a lehetséges szoftver hibáknak. Ja-

vaslatokat tettem ezen hibák javítására vagy elkerülésére az aktuális

programozási nyelvekhez, kifejezetten C++ nyelvhez. Specifikáltam a

szintaxisát a Welltype nevű prototípus programozási nyelvnek, hogy de-

monstráljam, hogyan kerülhetők el az említett problémák körültekintő-

en definiált szintaktikai szabályokkal.

3. Szemantika

Számos megközelítés létezik a típusrendszerekhez. Egyik szélsősé-

ges hozzáállás a teljesen dinamikus típusrendszer, melyben a forráskód

alapján – a triviális eseteket leszámítva – nem lehet eldönteni egy ob-

jektum típusát. Ilyen típusrendszereket gyakran szkript-nyelvekben és

egyes funkcionális nyelvekben, például az Erlang-ban [12] használnak.

A dinamikus típusrendszer nagyobb szabadságot biztosít, de a kód meg-

értését nehezebbé teszi, ahogy a statikus analízist is. Ezzel ellentétes

hozzáállás a statikus típusrendszer, melyet széleskörben használnak im-

peratív és objektum-orientált programozási nyelvekben. A teljesen sta-

tikus típusrendszerben egy adott változó típusa mindig egyértelmű.

Több probléma is visszavezethető arra, hogy az előjeles és előjel nél-

küli egészek értékkészlete különbözik, bár rendszerint részben átfedés-

ben van. Ez az oka, amiért egy hibás kód a legtöbb esetben működik –

de végül hibázni fog a peremesetekben, melyek a tesztelésben ritkán

vannak lefedve. Két megoldást képzelhetünk el. A Java programozási

nyelv például nem biztosít (az eredeti értelemben vett) előjel nélküli

típusokat. Azonban az implicit konverziók továbbra is hibához vezet-

hetnek: a 3. ábrán olvasható példa kód Java nyelven is egy végtelen

ciklusban végződik. Egy másik megoldás lehet az, hogy nem engedjük

meg az összehasonlító műveletet különböző értékkészletű típusokon –

a mi prototípus programozási nyelvünk is ezt a megoldást alkalmazza.
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Így, a 3. ábrán látott kód fordítási hibát okoz.

// Java, C++, and C#
for(char ch=’\0’;ch<70000;++ch) { /* ... */ }

3. ábra. Implicit típus-konverzió okozta végtelen ciklus – fordítási hiba
Welltype-ban.

Ahogy korábban demonstráltuk, a megengedő szintaxis és szeman-

tika a C++ nyelvben [13, 14] ártalmas szituációkhoz vezethet. Ezen

konstrukciók többsége lefordul, és jó esetben csak figyelmeztető üze-

netet kapunk a fordítótól.

Készítettünk egy működő kiegészítést a C++ nyelvhez, mellyel elke-

rülhetőek az implicit konverziók [3]. A megközelításünk egy csomagoló

template osztályon alapul, amivel precízen definiálni tudjuk mely mű-

veletek végezhetőek el az adott típuson. Így a nem szándékos típuskon-

verziók detektálhatók.

A C és C++ nyelvnek érték szemantikája [14] van. Az objektumok

ezekben a nyelvekben lehetnek mind a végrehajtási veremben, a sta-

tikus memóriában és a dinamikus memóriában. Minden esetben egy

változó a bitek egy nyers halmazát azonosítja. Értékadáskor alapért-

elemzés szerint ezeket a nyers biteket másoljuk le.

C++11-től létezik a move-szemantika [13], mellyel a nem kívánt má-

solásokat lehet elkerülni, ezzel is növelve a futásidejű hatékonyságot.

Azonban nem könnyű helyesen implementálni a move műveleteket, és

ezek a hibák nehezen detektálható hatékonyság-csökkenést okoznak. A

módszerünk [2] és prototípus eszközünk [10] analizálja a C++ forráskó-

dot, és detektálja a nem szándékos másoló műveleteket. A megoldás ge-

rince a C++11-ben bevezetett „általánosított attribútumok” konstrukci-

ón alapul. Ez a mechanizmus lehetővé teszi a felhasználói attribútumok

elhelyezését, és ezek feldolgozását. Bevezettük a saját attribútumain-

kat, hogy útmutatót adjunk a módszerünknek a „másolás-move-helyett”

jellegű hibák detektálására.
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Tézis 2 Megvizsgáltam a megengedő típus rendszer, különösen az

implicit konverziók negatív következményeit a jelenlegi, népszerű prog-

ramozási nyelvekben. Terveztem és implementáltam egy becsomagoló-

osztály alapú megoldást C++ nyelvhez, mellyel megoldható ez a prob-

léma. Specifikáltam egy algoritmust, mellyel detektálhatóak a lehetsé-

ges hibák a C++11 move-szemantika alkalmazásában. Készítettem és

teszteltem egy prototípus eszközt, mely ezt az algoritmust implemen-

tálja. Specifikáltam a Welltype nevű programozási nyelv szemantikáját

úgy, hogy ne forduljanak elő az említett hiányosságokból fakadó prob-

lémák. Úgy definiáltam az adattípusokat, hogy a viselkedésük az elvárt-

nak megfelelő legyen.

4. Fordítás, szerkesztés, bináris kompatibili-

tás és tesztelés

A modern programozási nyelvek úgy támogatják a moduláris fejlesz-

tést, hogy a fordítási egységeket külön lehet fordítani. Ezekből pedig a

végrehajtható kód a szerkesztés során áll össze, akár statikusan, akár

dinamikusan. Ez a folyamat implicit függőséget vezet be a fordítási egy-

ségek között. Ha egy vagy több egységet módosítunk inkonzisztens mó-

don, akkor bináris inkompatibilitás következik be, mely nem várt visel-

kedésben végződik. A jelenlegi programozási nyelvek nem specifikálják,

hogy mik a bináris kompatibilitás szabályai, és eszközöket sem adnak

ellenőrzésükre.

A Welltype programozási nyelv egyik célja a bináris inkompatibili-

tás megelőzése: a nyelv egy dinamikus program-betöltővel rendelke-

zik, mely rekurzívan ellenőrzi az összes importált elemet, és ellenőrzi

a kompatibilitást. A függvények szignatúráját ellenőrzi, beleértve a ne-

vét, a paraméterek nevét és típusát, a visszatérési értékek típusát és a

pure tulajdonságot. A rekordokat szintén rekurzívan ellenőrzi, mely a

rekord nevéből, és mezőinek nevéből és típusaiból áll.

Ahogy fentebb láttuk, a bináris kompatibilitás egy tényleges problé-
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ma a hosszú-távú fejlesztében. Az inkompatibilitás okozhatja a program

elszállását, vagy még rosszabb esetben hibás működést. A programo-

zóknak tenniük kell az inkompatibilitás ellen. Míg ez a jelenlegi nép-

szerű nyelvekben csak nem-hivatalos konvenciókkal lehetséges, addíg

a Welltype nyelv expliciten és szigorúan specifikálja a bináris kompati-

bilitás szabályait.

A modern szoftver fejlesztés elengedhetetlen része a tesztelés is,

mellyel javítani lehet egy szoftver megbízhatóságát. A tesztelés-vezérelt

fejlesztés megköveteli az új funkciók specifikálását annak implementá-

lása előtt új tesztesetek írásának segítségével, és utána az implementá-

ciónak teljesítenie kell a teszt-eseteket. Ez a módszer egyértelmű speci-

fikációt eredményez az új funkciókhoz, továbbá, a hibajelentések is egy

teszt-esetté alakulnak, melyet ugyanazzal a módszerrel lehet javítani.

Végül, az összegyűjtött teszt-esetek szolgáltatják a regressziós teszte-

ket is.

Két fő tesztelési módszer ismert: a fekete-doboz és a fehér-doboz

tesztelés [15]. A fekete-doboz tesztelés az inputra és az outputra kon-

centrál: adott inputhoz adott outputot vár el, úgy, hogy a miként nem

számít. A fehér-doboz tesztek azonban a kód lefedettségét célozzák

meg, hogy a kód minden részére eljusson a vezérlés-

A unit-tesztelés különböző módszerekkel végezhető el. A teszteket

úgyanúgy is el lehet készíteni, mint a szokványos programokat, és

ugyanarra a programkönyvtárra hivatkozva futtathatók. Ez a technika

nem rugalmas, mert számos új kód szükséges a teszteléshez.

A C++11 bevezetett egy új mechanizmust, a static_assert-et, így

a programozók fordítás-idejű ellenőrzéseket tudnak írni. Továbbá a

constexpr is bevezetésre került, elsődlegesen optimalizációs célokból,

mert a fordító fel van jogosítva arra, hogy a constexpr kifejezéseket

fordítási időben kiértékelje.

A static_assert-et és a constexpr-t összerakva teszteket lehet írni

ugyanabba a modulba, ahol az implementáció is található. Ezeket azon-

ban a fordító a fordítás során kiértékeli, és a modul nem fordul le, ha

nem megy át a teszteken. Ezáltal nincs szükség külön kódokra a tesz-
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telés írásához és végrehajtásához. Így egyszerűen biztosítható, hogy a

unit-tesztek le legyenek futtatva a módosítások után.

Ezt a technikát alkalmazva, bármely teszt eset leírható a forráskód-

ban, melyeket a fordító értékel ki fordítás során.

Tézis 3 Analizáltam a bináris kompatibilitás problémakörét a jelen-

legi, népszerű programozási nyelvekben. Azonosítottam, hogy szoft-

ver hibák jelennek meg az alkalmazás programozási felületének (API-

jának) megsértéséből adódóan a binárisan inkompatibilis szoftver kom-

ponenseken keresztül. Specifikáltam a bináris kompatibilitás szabályait

a Welltype nevű programozási nyelvhez annak érdekében, hogy meg-

előzze a binárisan inkompatibilis modulok betöltését és linkelését. Imp-

lementáltam egy prototípus bináris betöltő alkalmazás, hogy teszteljem

a kifejleszett módszert a binárisan inkompatibilis modulok felderítésé-

re, amely szerkesztési időben ellenőrzi a modult. Bemutattam egy lehet-

séges megoldást a C++ unit-tesztelésének javítására, amely a teszteket

fordítási időben futtatja le. A megoldás a C++11 újonnan bevezetett

nyelvi elemeire támaszkodik.

5. Prototípus koncepció programozási nyelv

Az előző tézisekben részleteztünk megoldásokat számos olyan prob-

lémára, melyet a jelenlegi, népszerű nyelvekben azonosítottunk. Annak

érdekében, hogy bemutassuk, hogy a változtatási javaslataink életképe-

sek, implementáltunk egy prototípus programozási nyelvet, melyet ezen

javaslatok alapján terveztünk. Ez a nyelv egy multi-paradigmás nyelvi

elemekkel bővített imperatív nyelv, melyet Welltype-nak neveztünk el

és nyílt-forrású szoftverként [9] elérhetővé tettünk.

Az így készült nyelvet használhatónak tekintjük, mert minimális sze-

mantikai és fordítási többletköltséggel működik. A nyelv gazdag eszköz-

készlettel rendelkezik, és kényelmesen használható. A lefordított prog-

ramoknak a nyelv statikus típusrendszerének köszönhetően minimális

futási-idejű ellenőrzéseket kell elvégezniük.
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A tézisek releváns publikációi

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

Syntax X - - - - X X -

Semantics X X X X - X - -

Linking X - - - X X - X

6. Összefoglalás

Az aktuális mainstream programozási nyelvek számos biztonsági

problémával küszködnek, melyek eredetileg azért lettek bevezetve,

mert kényelmesnek és hasznosnak tűnt, azonban később kiderült, hogy

ezek a nyelvi elemek ártalmasak is lehetnek. Bár ezek a nyelvek fo-

lyamatosan fejlődnek, gyakran meg van kötve a kezük a visszafelé-

kompatibilitás miatt. Manapság is új nyelveket készítenek, hogy kija-

vítsák a hiányosságokat vagy új nyelvi paradigmákat alkossanak.

Az első tézisben különböző észlelt problémákat mutatunk be, me-

lyek a programozási nyelvek szintaktikájából erednek. Annak érdeké-

ben, hogy el tudjuk kerülni ezeket a problémákat, mi egy sokkal szigo-

rúbb kódolási konvenciót ajánlunk a meglévő nyelvekhez, illetve szigorú

szabályokat új nyelvek fejlesztőinek. Ezen szabályok a módosíthatatlan

függvény paramétereket, kifejezőbb vezérlési szerkezeteket, valamint

a bővíthető operátok-készletet részesítik előnyben.

Az aktuális mainstream nyelvek továbbá néhány szemantikai problé-

mával is küszködnek, melyet a második tézisben tárgyalunk. Az implicit

konverziókat gyakran megengedik a nyelvek, de ezek nem várt visel-

kedést okozhatnak. Annak érdekében, hogy C++ nyelvben elkerüljük

ezeket a szituációkat egy wrapper-osztály-alapú megoldást. A C++11

move-szemantikája helyes használata esetén csökkenteni tudja a má-

solásokat. Specifikáltunk és implementáltunk egy algoritmust, mellyel

detektálható a move-szemantika helytelen használata.

Közismert tény, hogy egy szoftver fejlesztési költsége csak a töre-

déke a teljes költségnek. Annak érdekében, hogy csökkenteni tudjuk a
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karbantartási költséget, különböző támogatásokat várunk el a progra-

mozási nyelvtől. Ezeket analizáljuk a harmadik tézisben. Ilyen például

a bináris kompatibilitás gyenge támogatottsága, valamint a fordítási-

idejű tesztelés is. Megoldásokat is javasolunk ezekre a problémákra.

Annak érdekében, hogy bizonyítsuk, a javaslataink életképesek, imp-

lementáltuk ezeket a Welltype nevű prototípus programozási nyelvben,

melyet az eredményeink szerint terveztünk. Külön fejezetben részletez-

zük ezt a nyelvet, mely egy multi-paradigmás nyelvi elemekkel bővített

imperatív nyelv. A teljes fejlesztői környezet elérhető nyílt-forrású szoft-

verként.
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