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Bevezető

Az értekezésben a Clean funkcionális programozási nyelv elosztott futtatását támogató
koordinációs nyelvvel és futtató rendszerével foglalkozunk. A Clean funkcionális nyelv-
hez tervezett D-Clean magasabb absztakciójú koordinációs nyelvi primitíveket ezen
alacsonyabb szintű D-Box koordinációs nyelvi definíciókra fordítjuk le, melyen már
értelmezve vannak a csatorna, doboz, protokoll fogalmak.

Az elsődleges koordinációs elem a doboz, mely egyetlen Clean nyelven megfogal-
mazott számítási feladatot foglal magába, mely lehet függvény, vagy kifejezés. Ezen
kifejezés által igényelt paramétereket más dobozok felől típusos csatornák szállítják,
melyek képesek korlátozott mértékű pufferelésre is. Egyéb oldalról a sor adatszerkezet-
ből ismert add és remove műveleteket támogatja. A csatornákat egy protokoll kifejezés
olvassa, mely elrejti a Clean nyelvi kifejezés elől a csatornakezelés részleteit. A protokoll
kifejezés képes a csatornákon érkező adatokon alapszintű transzformációkat végezni, pl.
listába fűzni. A kifejezés a protokolltól kapott adatokat feldolgozza, majd a számítási
eredményt előállítja. Az értékeket egy output protokoll kapja meg, mely azokat kimenő
csatornákra továbbítja. A dobozok input és output csatornái össze vannak kapcsolva.
A számítási gráf csomóponti elemei tehát a dobozok, az éleknek pedig a csatornák fe-
lelnek meg. A disszertáció témája ezen gráfot leíró koordinációs nyelv szintaktikája és
szemantikája.

Célkitűzések

1. Létrehozni egy olyan koordinációs nyelvet, amely működésében támogatja az el-
osztott funkcionális programozást. Ez a D-Clean magasabb absztrakciójú koor-
dinációs nyelv támogatására készüljön, s e módon alkalmas legyen Clean funk-
cionális programozási nyelven elosztott programozási megoldások fejlesztésére.
A koordinációs nyelv szintaktikai és statikus szemantikai szabályait megalkotni,
melynek alapján a D-Box nyelven leírt gráfdefiníció feldolgozható és ellenőrizhető.

2. A koordinációs nyelv működésével kapcsolatos specifikációkat megadni, melynek
ismeretében kódgeneráló eszköz készíthető. A kódgenerálás során külső sablon fáj-
lokat alkalmazni, melyek akár más platform, köztes réteg esetén is kidolgozhatóak.
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A kódgeneráló eszköz a sablon fájlokban szereplő kódot típussal paraméterezze
fel, és Clean programozási nyelvi forráskódokat állítson elő. Megalkotni azokat
a makrókat, melyeket a kódgeneráló eszköz alkalmaz, és amelyek segítségével a
sablonok elkészíthetők. Létrehozni konkrét sablon fájlokat, melynek segítségével
valamely operációs rendszer és köztes réteg esetén kód generálható.

3. Megalkotni a köztes réteg szolgáltatásait kiegészítő futtató rendszert, az API
függvényeinek informális szintaktikai és szemantikai leírását. Ezen függvények-
re a sablon fájlokban hivatkozni lehet. Ezen rendszer legyen alkalmas a D-Box
nyelvi leírás alapján generált projektek futtatásának előkészítésére, futás közbeni
támogatására.

4. Az előzőekben megalkotott környezetet tesztelni, konkrét elosztott számítási fel-
adatokat futtatni, hatékonyságot, teljesítményt mérni.

A témaválasztás előzményei

Kutatásom első időszakában a linux alatti MPI/PVM programkönyvtárakkal [1] [2], a
message passing kommunikációs módszerrel foglalkoztam. Azonban a C, C++ progra-
mozási nyelvek összetettsége, gyenge típusossága, a fenti platform nehézkes hibakeresési
és nyomkövetési módszerei mellett ezen mód az elosztott programok készítésére nem
túl kedvező környezet.

Későbbiekben készítettem egy, a .NET Framework képességeire alapozva egy hason-
ló elveken nyugvó implementációt O.O.P. platformra, C# nyelven [18]. Az implementá-
ció tisztán C# nyelven került kidolgozásra, alacsony szintű socket kezeléssel megoldva
a kommunikációt, de lényegét tekintve ez egy osztálygyűjtemény volt, mely kommu-
nikációt támogató metódusokkal volt felszerelve. Készítettem hozzá egyszerű futtató
rendszert is, melynek alapjaiból nőtt ki később a dolgozatban is tárgyalt D-Box futtató
rendszer.

A Clean funkcionális programozási nyelv sok jellemzője miatt vonzó programozá-
si platform. Sajnálatos módon a Clean jelenleg nem támogatja az elosztott futtatást.
Szükségesnek látszott egy magasabb szintű processzleíró és koordinációs rendszer fej-
lesztése. E célból Zsók Viktória, az ELTE kutatója megtervezte a D-Clean nyelvet,
amelynek segítségével a kommunikáció leírható volt funkcionális nyelvi kifejezésekhez
nagyon hasonló eszközökkel [13]. Ezen a ponton csatlakoztam a kutatásba. A D-Box
nyelv tervezését közösen végeztük. Ebben a kutatásban a D-Clean fordító, a D-Box
nyelv szintaktikája, szemantikája, a D-Box kódgeneráló és a futtató rendszere készült
általam. A D-Box sablon fájlok szintén általam került implementálásra. A D-Box pro-
tokollok egy korai implementációját szintén én készítettem el, melyet a nyelvbe később
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bekerült SplitF protokoll kapcsán újra kellett gondolni. A jelenlegi protokoll implemen-
tációkat Clean nyelven az ELTE kutatója, Diviánszky Péter készítette el.

A megoldásunk szerint a felhasználó által készített függvényeknek nem kell tartal-
mazniuk semmilyen kommunikációval, vagy a futtató rendszerrel kapcsolatos ismeretet.
A Clean függvények elől ezt a generált kód teljesen elrejti. Így lehetővé válik a függ-
vények hagyományos környezetben történő fejlesztése és tesztelése, majd módosítás
nélküli átemelése az elosztott környezetbe.

A kutatási téma előzményei

A funkcionális programozási nyelvek közül megvizsgálásra került a párhuzamos kiérté-
kelési rendszerrel bíró Concurrent Haskell [5, 6]. A JoCaml nyelv az Objective Caml
[8] nyelv kiegészítése a join calculus segítségével kifejezetten párhuzamos és elosztott
fejlesztési támogatással rendelkezik. Ismeri a csatorna és az absztrakt hely fogalmát. A
folyamatok közötti kommunikációt csatornákon keresztül oldja meg. Az ERLANG [9]
konkurrens, valós idejű, elosztott és nagy hibatűrő képességű rendszerek készítését teszi
lehetővé. A nyelv beépített eszközökkel rendelkezik az elosztottság és az üzenetküldés
területén, közös memória terület nélkül, üzenetküldésekkel valósítja meg az elosztott-
ságot. A Hume [3] erősen típusos, funkcionális alapokkal bíró programozási nyelv, el-
sődleges prioritása a futási idő és az erőforrás felhasználás limitáltságának megőrzése.
Aszinkron kommunikációs modellt használ, melynek alapeleme a doboz. A dobozoknak
egyedi azonosítóik vannak, be-, és kimenő adataik pedig típusosak. A dobozokat össze
lehet kötni, melynek leírása a doboz definícióktól különálló módon történik meg, en-
nek során ellenőrzésre kerül, hogy az összekötés típushelyes-e. A dobozokat eszközökön
(stream, port, stb.) keresztül is össze lehet kapcsolni. A dobozok akár saját magukhoz is
köthetők, egyelemű hurkot alkotva. A dobozok között húzódó kapcsolatot vezetéknek
nevezhetjük. A vezetékekre indulási értékeket lehet elhelyezni, melyek hurkok kiala-
kítása esetén hasznosak. Az Eden funkcionális programozási nyelvhez Jost Berthold
készített egy EdI nevű implementációs nyelvet [4], melyben csatornalétrehozó, és adat-
küldő primitíveket definiált. Az Eden lusta kiértékelése miatt kiértékelési stratégiákat
definiál, melyekkel a küldő oldalon az érték kiszámítása (és küldése) kikényszeríthető.

A Clean [15] funkcionális programozási nyelvhez fejlesztett ObjectIO library [14] ki-
egészítésével interaktív programok is fejleszthetők, melyek menüt, párbeszédablakokat
is tartalmazhatnak. A unique típus lehetővé teszi hogy tisztán funkcionális megköze-
lítésben kezeljünk erőforrásokat. Egy ilyen unique típusú érték nem duplikálható. Az
ObjectIO portolása Linux környezetben nem teljes, így heterogén rendszerekben nem
lehet rá alapozni. A Concurrent Clean [16, 17] egy tisztán funkcionális, erősen típusos
nyelv volt, mely párhuzamos és elosztott kiértékelést is támogatott. Sajnálatos módon
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a nyelv ezen kiterjesztése a nyelvi verziókkal nem tartotta a lépést, fejlesztése leállt. A
Clean korai időszakában volt egy transputer támogatású nyelvi verzió is [10]. Annotáci-
ók segítségével [11] lehetett megadni, hogy a kifejezés mely részeit lehet párhuzamosan
kiértékelni. A párhuzamosítási stratégiák [12] ezen annotációkon alapultak, segítségük-
kel kiértékelési sorrendet lehetett megadni.

Az alkalmazott módszerek

A D-Box koordinációs nyelv szintaktikája EBNF leírással, és lex + yacc definíciókkal is
adott. A statikus szintaktikai helyesség elemzéséhez szükséges szabályok formálisan ke-
rültek leírásra. A D-Box protokollok működése specifikálásra került. A futtató rendszer
működése természetes műveleti szemantika formájában került megadásra.

Az elkészített D-Box lexikális és szemantikai elemző egy nem BNF alapján gene-
rált, C# nyelven írt program. A C++, C#, Clean nyelvi generált kódok külső sablon
fájlokból kerülnek beolvasásra, paraméterezésre a D-Box definíciókba foglalt informá-
ciók alapján. Ezt a sablon fájlokba épített makrók segítségével oldjuk meg. A dobozok
Start kifejezését a D-Box kódgeneráló nem sablonok alapján készíti el : az alkalmazott
protokolloktól és csatornáktól erősen függő kódot a fordító közvetlenül generálja.

A lexikális elemekből felépített struktúra szintaktikai helyességét egy nem tisztán
LALR(1)-es szintaktikus elemző ellenőrzi. A hozzá tartozó statikus szemantikai elemző
külön menetben működik, csakúgy, mint a kódgenerálási menet. Kódoptimalizálási lé-
péseket pedig nem hajtunk végre, mivel a csatornák kódjában ennek nincs jelentősége.
A dobozok kódját Clean nyelven generáljuk, és a kódoptimalizálást a Clean fordító és
lusta kiértékelési rendszer végzi. A futtató rendszer ICE köztes réteg szolgáltatásait a
D-Box projekt futtatásához szükséges speciális szolgáltatásokkal bővíti. Az ICE funk-
ciók hívását a Clean kódból C nyelvi interfészen keresztül oldjuk meg. Az interfész
forrása szintén a sablon fájlokban található.

1. tézis

D-Box nyelv szintaktikája és statikus szemantikája

Létrehoztam egy olyan koordinációs nyelvet, amelynek segítségével leírható egy olyan
számítási gráf, amelyben a számítási csomópontokon Clean funkcionális programozá-
si nyelven megírt alkalmazások futnak. A koordinációs nyelv speciális nyelvi elemeket
is támogat, mint például a *World típusú helyreállítható érték. Ezen típusú értékek
csatornákon keresztül nem szállíthatóak, a fogadó oldalon egy helyettesítő érték gene-
rálható.

A szintaktika EBNF alakban és lex + yacc által feldolgozható alakban is megadásra
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került. A statikus szemantikai ellenőrzés során egyeztetésre kerülnek a doboz csatornái
és az alkalmazott input protokoll, az output csatornák és az output protokoll. Elemzésre
kerül, hogy a protokoll képes-e előállítani az alkalmazott kifejezés input paramétereit,
illetve képes-e kezelni az előállított értékeket. Továbbá elemzésre kerül, hogy minden
input és output csatorna pontosan egyszer került-e felhasználásra, a dinamikus algráf
indítások futás közben kivitelezhetők-e. Ezen felül elemzésre kerül, hogy az algráfot
alkotó dobozok megfelelően zártan kommunikálnak-e az algráfra nézve.

Ezekkel a kérdésekkel elsősorban a második fejezet foglalkozik.

2. tézis

D-Box koordinációs nyelvi primitívek specifikációja

A koordinációs nyelv szintaktikai és statikus szemantikai szabályait bemutatattam,
melynek alapján egy működő szintaktikai ellenőrző programot készítettem el. A dol-
gozathoz elkészült Windows operációs rendszer és ICE köztes rétegre alapozott sab-
longyűjtemény, mely a DVD mellékleten csatolásra került. A sablon fájlok nevei és a
könyvtárszerkezet egy XML konfigurációs fájlba került, mely alapján a kódgenerálási
fázis jól paraméterezhetővé vált.

A koordinációs nyelv specifikációja tárgyalja a protokollok működését, a bonyolul-
tabb struktúrák, listák, listák listájának szerializációját és a csatornára írás lépéseit.
A csatornák olvasását, a csatornán érkező szimbólumsorozat deszerializációját, a pro-
tokoll eredményének összeállításával kapcsolatos specifikációt is megadtam. Mind az
input, mind az output protokollok működése ezáltal pontosan definiálásra került.

A protokollok működése a Clean nyelv lusta kiértékelésén alapszik a többszálú mű-
ködés helyett. A feldolgozás az output protokollal indul, ez okozza a kifejezés kiérté-
kelését. A kifejezés lusta módon veszi el az input protokolltól a bejövő adatokat, így
implicit módon okozza az input csatornák olvasását. A generált adatokat az output
protokoll a csatornákra helyezi.

A D-Box fordító a számítási gráfot leíró definíciókat vagy fájlból, vagy a D-Clean
fordítótól direktben veszi át. Ez utóbbi annak köszönhető, hogy a két fordító integrá-
lásra került. A D-Box definíciók kiértékelése és statikus szemantikai ellenőrzése után a
sablon fájlok alapján forráskód kerül generálásra. A kódgenerálás támogatására makrók
készültek, melyek leírását a dolgozat függelékben tartalmazza.

A generált számítási csomópontok (doboz) Clean nyelvi Start függvényét a fordító
nem sablonok alapján generálja, mivel annak lényegében minden sora az alkalmazott
csatornák típusától, számától, a protokolloktól függ. A szerkesztést a C++ linkere
végzi, mivel a Clean parancssori szerkesztőjét nem tudtuk a feladatra alkalmazni. A
szerkesztés során C++ nyelvi object fájlok is csatolásra kerülnek a dobozok kódjaihoz.
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A protokollok specifiációjával a harmadik fejezet, a kódgenerálással az ötödik feje-
zet, a fordító által értelmezett makrókkal, a sablon fájlokkal a D függelék foglalkozik.

3. tézis

A futtató rendszer formális szemantikája és implemen-

tációja

A dolgozat mellékleteként egy .NET Frameworkben készített, ICE köztes rétegre alapo-
zott futtató rendszert készítettem. A futtató rendszer állapota és a műveleti szemantika
a dolgozatban bemutatásra került. A futás során egy kezdő állapotból a projekt gerincét
felépítő dobozok indulnak, majd feldolgozásra kerülnek a csatorna indító utasítások.
Eközben újabb dobozok indulhatnak dinamikusan, illetve újabb csatornaindítási uta-
sítások kerülhetnek a rendszerbe. A projekt „kész” állapotában minden doboz indítása
befejeződött, és minden csatorna indítási utasítás végrehajtásra került.

A futtató rendszer a generált bináris kódot egy kódtár szolgáltatásba helyezi el,
amely alapján a projekt indítható. Ennek során először a kezdő algráfba tartozó dobo-
zokat példányosítja meg a rendszer. A dobozok indulásuk után csatornák indítását, és
további algráfba tartozó dobozok példányosítását kérhetik. Egy névszolgáltató bizto-
sítja a futó komponensek egymásra találását. A futtató rendszer tartalmaz ezen felül
ütemezőt, mely meghatározza, mely komponenst mely konkrét számítógépre kell elhe-
lyezni.

A futtató rendszer API függvényeivel, a működési szemantikával, az implementá-
cióval kapcsolatos megjegyzések a dolgozat negyedik, ötödik fejezete és a C függelék
foglalkozik.

4. tézis

A D-Box rendszer alkalmazhatóságának igazolása egy

feladatosztályra

A fordítást, kódgenerálást, és futást egy valós életbeli, számolásintezív probléma meg-
valósításával ellenőriztem. A mérési eredmények szerint ezen problémaosztály esetén
a generált kód hatékony, melyet az időtáblázatok és grafikonok is igazoltak. Az el-
osztott működés futási ideje 4,8,16 számítási csomópont alkalmazásával, vágási pont
módosítással, műveleti nehezítésssel is a várható speed-up értékhez közelített. A mérési
eredmények értékelésével a dolgozat hatodik fejezete foglalkozik.
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