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1 Bevezető
A disszertáció új kutatási eredményeket mutat be három alapvető szoftver
fejlesztési területen: tesztelés, egységbezárás és absztrakció. Manapság, a
professzionális szoftverfejlesztés elengedhetetlen része a tesztelés [14]. Egy
kiemelkedően fontos tesztelési stratégia az ún. fekete doboz tesztelés, mely
során nem foglalkozunk a program belső működésével vagy struktúrájával.
Egy másik jelentős tesztelési stratégia az ún. fehér doboz tesztelés, amely
azonban megengedi, hogy megvizsgáljuk a belső struktúrát. A nem-tolakodó
tesztelés egy olyan speciális tesztelési technika melynek során nem szükséges
módosítani a termék kódját. A nem-tolakodó tesztek gyakran fehér doboz
tesztek is egyben. Ez a technika rendkívül hasznos lehet azokban az esetek-
ben amikor nincs rá mód, vagy nem kívánatos az adott programkód szerkezeti
változtatása. Ez előfordulhat akkor például, ha nem akarjuk egy adott osz-
tály belső részletét (például egy mutex adattagot) kizárólag a tesztelés miatt
kiexportálni az osztály publikus interfészén. Egy másik eset lehet amikor
új teszteket szeretnénk létrehozni örökölt szoftver rendszerekhez, de mind-
ezt úgy, hogy nem nyúlunk a rendszerhez (erre szükség lehet például egy
átírás/refaktorálás során).

Az egységbezárás az egyik esszenciális objektum-orientált programozási
koncepció [15]. Arra használjuk, hogy megkülönböztessük egy osztály in-
terfészét és implementációját, ily módon minimalizáljuk a függőségeket a
különböző modulok között [16, 17]. Az egységbezárás alapötlete az, hogy
megpróbáljuk minél több implementációs részletét elrejteni az adott osztály-
nak. Csakhogy, néha az egységbezárás és a tesztelés elvei egymásnak ellen-
szegülhetnek. Például, fel kell hogy törjük az egységbezárást ahhoz, hogy
fehér dobozos teszteket hozzunk létre. Az egységbezárás sérülhet akkor is
amikor egy osztály kontrollálatlanul hozzáférhet egy másik osztály belső tag-
jaihoz. A barát (friend) nyelvi elem C++-ban pontosan ilyen hozzáférést
biztosít. Ezért a C++ barát nyelvi elemet gyakran éri kritika. Ugyanakkor
néhány kutató szerint, ha barát elemet megfelelő óvatossággal alkalmazzuk
akkor jobb választás lehet a használatuk mint az adott publikus interfész
kiszélesítése [18].

Az egységbezárás mellett egy másik elengedhetetlen szoftver fejlesztési
koncepció az absztrakció. Egy szoftver architektúrában az absztrakciók (idi-
ómák) írják le a rendszer egyes komponenseit, a komponensek közötti interak-
ciókat és az egyes mintákat melyek a komponensek lehetséges kompozícióját
jellemzik [19]. Az absztrakciós szint emelésével növekszik az egységbezá-
rás, csökken a komplexitás és a hiba lehetőségek száma. Bizonyos erőteljes
absztrakciók nagy mennyiségű alacsony szintű kódot zárnak egy egységbe és
ily módon támogatnak speciális területeket [20]. Egy ilyen speciális terület a
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konkurens programozás. A konkurens programok általában komplexebbek és
nehezebb őket megérteni mint az egyszálú programokat, ezért az évek során
már számos tervezői minta kialakult hozzájuk. A Read-copy-update (RCU)
is egy ilyen minta, specifikusabban, egy olyan technika amely szálak közötti
adatcserére nyújt lehetőséget [21]. Rendkívül hatékony kommunikációt tesz
lehetővé a szálak között amennyiben az olvasások jóval gyakoribbak mint
az írások. Azonban, ezen sorok írásakor még nincs széles körben elfogadott
magas szintű absztrakció az RCU mintához a C++ programozás nyelvben.

2 Célok
Megvitatjuk a már létező nem-tolakodó tesztelési módszereket és felsoroljuk
ezek előnyeit és hátrányait. Olyan új módszereket keresünk melyek nem ren-
delkeznek a felsorolt hátrányokkal. A kutatásunk azon technikákra fókuszál
melyek lehetővé teszik, hogy függvényeket vagy osztályokat cseréljünk le teszt
dublőrökre. A disszertációban kiderül, hogy gyakran előfordul, hogy szüksé-
ges privát tagokhoz hozzáférni a nem-tolakodó tesztek esetében. Ezért célunk
olyan módszerek kifejlesztése melyek segítségével hozzáférhetünk a privát ta-
gokhoz, ily módon támogatva nem-tolakodó és fehér doboz teszteket.

Az egységbezárással kapcsolatosan bemutatjuk, hogy bizonyos nyelvi konst-
rukciók mint a C++ barát (friend) túlzottan erős hozzáférést nyújthat egy
osztály belső elemeihez. Evégett olyan új nyelvi elemeket keresünk amelyek
lehetővé teszik, hogy megszorítsuk ezt a hozzáférést csupán néhány jól speci-
fikált taghoz. Ezáltal lenne lehetőségünk az egységbezárást és az információ
elrejtést erősíteni.

Az absztrakcióval és konkurens programokkal kapcsolatban egy olyan ma-
gas szintű absztrakcióval rendelkező read-copy-update megvalósítást kere-
sünk C++-ban, mely elfogadható teljesítményt nyújt amellett, hogy kellően
generikus és biztonságos használni.

3 Nem-tolakodó tesztelés
A Teszt-vezérelt szoftverfejlesztés (TDD) egy olyan fejlesztési módszer mely
megköveteli, hogy automatizált teszt kódot írjunk mielőtt bármilyen működő
kódot készítenénk a termékhez [22, 23]. A fejlesztés rövid iterációkból áll,
melyek során megírjuk az új tesztet azután pedig az ahhoz tartozó imple-
mentációt. Először létrehozunk egy szerződést (egy interfészt) a komponens
és a teszt között. Egy iterációban írunk egy tesztet amely ezt az interfészt
használja és valamilyen funkciót ír le (tesztel). Ebben a pontban a teszt még
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hibát jelezhet, mivel az implementáció még nincs kész az adott funkcióhoz.
Az iteráció utolsó fázisában elkészítjük az implementációt oly módon, hogy a
korábban elkészített tesztek és a most újonnan hozzáadott teszt is sikeresen
lefusson. Ez a fajta tesztelés maga után vonja, hogy a tesztek fekete doboz
jellegűek. Bizonyos szituációkban előfordulhat, hogy helyettesítenünk kell
egy függőséget az adott implementáción belül (ez a függőség elképzelhető,
hogy egyébként nincs exportálva a publikus interfészen). A TDD alapelvek-
nek megfelelően ez azt jelenti, hogy hiba van a rendszerben és a szerződést
ki kell egészítsük oly módon, hogy a belső függőséget is kiexportáljuk az in-
terfészen. Azonban ezzel a művelettel megsérthetjük az egységbezárást, egy
másik nagyon erős szoftverfejlesztői alapvetést [24]. Következésképpen, né-
hány teszt készítője nem alkalmazza ezt a fajta interfész tágító eljárást, ha
adott szituációban az egységbezárásnak nagyobb szerepe van. Még ha nem is
akarjuk kiexportálni a belső függőségeket, akkor is előfordulhat, hogy bizo-
nyos függéseket muszáj lecserélni ahhoz, hogy használható tesztet kapjunk.
Erre az esetre léteznek technikák, melyek lehetővé teszik, hogy úgy cserél-
jünk le egy függőséget, hogy közben nem kell tolakodó módon kiszélesíteni a
publikus interfészt. Azonban ezen meglévő technikáknak jó néhány hátránya
van.

Gyakran előfordul régebbi kódbázisokban (legacy code), hogy azok csak
nagyon kevés (vagy egyáltalán semennyi) automatizált tesztel sem rendel-
keznek. Michael Feathers szerint a legfontosabb dolog ami megkülönbözteti
ezeket az örökölt kódbázisokat a többi kódbázistól az pontosan a tesztek hi-
ánya [25]. Az ilyen szoftverek átírása (refactoring) a célból, hogy legyenek
tesztjeink majdhogynem lehetetlen, hiszen nem tudjuk verifikálni az átírás
helyességet meglévő tesztek nélkül. Ez egy ördögi kör. Meg tudjuk törni a
kört azonban olyan tesztekkel melyek megírásához nem kell módosítani sem-
mit a komponens kódján. Ebben a disszertációban az ilyen teszteket úgy
hívjuk, hogy nem-tolakodó tesztek. Nem-tolakodó teszteket használhatunk
tehát abban az esetben amikor az egységbezárás prioritást élvez (a TDD-vel
szemben) illetve akkor is amikor új teszteket szeretnék felvenni megörökölt
kódbázisokhoz. Léteznek már meglévő technikák melyek támogatják a nem-
tolakodó teszteket (pl. a szerkesztő program megfelelő konfigurálása), de ezen
technikák bizony sok hátránnyal rendelkeznek. Ez az értekezés egy új alter-
natív technológiát mutat be mely fordítási idejű függvényhívás közbeavat-
kozáson alapszik és jelentős előnyökkel bír az előző megoldásokkal szemben.
Ezenkívül megvizsgál két másik kísérleti jellegű megközelítést is: az egyik
absztrakt szintaxis fák transzformációján a másik pedig egy C++ reflection
javaslaton alapszik.

Tézis 1 (Új nem-tolakodó tesztelési módszerek). Analizáltam a meglévő füg-
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gőség helyettesítési technikákat C++ programok teszteléséhez és kiértékeltem
ezen módszerek előnyeit és hátrányait. Bevezettem és elemeztem három új,
nem-tolakodó tesztelési megközelítést: (1) Implementáltam egy olyan mód-
szert amely fordítási idejű instrumentáláson és függvény hívás közbeavatko-
záson alapszik. Az új technika egyértelmű előnyökkel rendelkezik, ezért egy jó
alternatív lehetőséget nyújt a függőségek helyettesítéséhez. Implementáltam
és kiértékeltem egy prototípus megvalósítást, amely publikusan elérhető. (2)
Bemutattam egy olyan kísérleti tesztelési eljárást mely az eredeti tesztelendő
kód absztrakt szintaxis fáját transzformálja a tesztelés céljából. A módszer
lehetővé teszi, hogy típusokat is tudjunk helyettesíteni, ne csak függvényeket.
Létrehoztam és publikusan elérhetővé tettem egy "proof-of-concept" prototí-
pust mely a módszer megvalósíthatóságát igazolja. (3) Megterveztem egy sta-
tikus reflectionre alapozott módszert, mely egy lehetséges jövőbeli irány lehet.
A típusok helyettesíthetősége mellett ez a módszer lehetővé teszi generikus
proxy és mock objektumok létrehozását unit tesztekben.

Néha meg kell törjük az egységbezárást, például ha fehér doboz teszteket
szeretnénk készíteni. Ugyanis a fehér doboz jellegű teszteknek szükségük
lehet a privát adatok elérésére. Fordított nyelvekben mint a C++, egyáltalán
nem triviális, hogy hogyan érhetjük el a privát adatokat.

Tézis 2 (Kiterjesztett hozzáférés nem-tolakodó és fehér doboz tesztekhez).
Elemeztem azokat a már létező módszereket amelyek privát adatok elérését
teszik lehetővé C++-ban. Kidolgoztam két különböző megközelítést is melyek
a meglévő módszerek hátrányait küszöbölik ki és ily módon támogatják a nem-
tolakodó és fehér doboz tesztelést. (1) Létrehoztam egy programkönyvtárat
amely a C++ nyelv explicit sablon példányosítási mechanizmusát használja
ki ahhoz, hogy hozzáférést adjon a privát tagokhoz. Jelenleg ez a library
az egyetlen a C++ szabványnak megfelelő általános nem-intruziv módszer a
private tagok elérésére. (2) Bemutattam, hogy az osztályon kívül létrehozott
barát deklarációk egy teljes és nem-tolakodó megoldást nyújthatnak ahhoz,
hogy a teszt kódot függetlenül kezelhessük a termék kódjától. Létrehoztam
egy C++ attribútumokon alapuló prototípust, így demonstrálva az osztályon
kívüli barát nyelvi elem megvalósíthatóságát.

4 Szelektív Barát (Friend)
Sok szakember erős előítélettel van a C++ barát (friend) nyelvi elemmel
szemben. A kutatók azt állítják, hogy a barátság megtöri az egységbezárást,
rossz tervezésre utal és túl erős kötéseket alakít ki. Azonban a barátok meg-
jelennek még a legóvatosabban megtervezett rendszerekben is. Ha kellő oda-
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figyeléssel használjuk őket (mint például az Ügyvéd-Kliens idióma esetében),
akkor valóban jobb alternatívái lehetnek a publikus interfész kiszélesítésének.

Tézis 3 (Szelektív barát (friend)). Megvizsgáltam a C++ friend (barát)
nyelvi elem használatát nyílt forrású programokon. Megmutattam, hogy jó
néhány különböző hibás felhasználás is előfordul: például vannak olyan barát
függvények melyek csupán publikus tagokat érnek el, vagy nem használnak
egyáltalán egy tagot sem. Javaslatot tettem olyan szelektív barát C++ nyelvi
elem létrehozására, mely segítségével meghatározhatjuk, hogy pontosan mely
tagok elérhetőek. Bemutattam, hogy ez a nyelvi elem csökkentheti az egység-
bezárás leromlását és növelheti a fordító program diagnosztikai képességeit.
Publikusan elérhetővé tettem a barát nyelvi elem felhasználását analizáló esz-
közt és a szelektív barát nyelvi elem implementációját is (mindkét implemen-
táció az LLVM/Clang fordító infrastruktúrán alapszik).

5 Magas szintű absztrakció a read-copy-
update mintához

A klasszikus mutex/lock technikákon alapuló konkurens programozás nem
skálázódik jól ha az olvasások sokkal gyakoribbak az írásoknál. Pontosan
ilyen esetek fordulnak elő az operációs rendszerekben is, természetesen a
többi egyéb teljesítmény kritikus többszálú probléma mellett. A read – copy
– update (RCU) egy olyan jól ismert technika mely ezt a problémát hivatott
megoldani. Az RCUminimális terhet ró az olvasó műveletekre és az olvasások
konkurensen történhetnek az író műveletekkel. Használata nagyon gyakori
az alacsony szintű (hardver közeli) teljesítmény kritikus rendszerekben mint
például a Linux kernel. Egyelőre azonban nem létezik még magas szintű
absztrakció az RCU-hoz a C++ programozási nyelvben.

Tézis 4 (Magas szintű absztrakció a read-copy-update mintához). Bemutat-
tam egy magas szintű C++ absztrakciót mely a read-copy-update konkurrens
programozási mintán alapszik. Implementáltam egy programkönyvtárat amely
optimalizált teljesítményt nyújt erősen többszálú programok esetében és eköz-
ben egy magas szintű absztrakciót is ad (hasonlóan mint az okos mutatók, vagy
más C++11/14/17 könyvtári elemek). Demonstráltam, hogy az új technika
jól kiegészíti a meglévő felhasználó szintű (user space) RCU implementációkat
hiszen egy jól teljesítő de ugyanakkor biztonságosan használható könyvtárról
van szó.
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