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Operációs rendszerek funkcionális modellezése
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PÁLI Gábor János Horia F. POP (UBB)
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Bevezetés

A számı́tógépek szerves részei mindennapjainknak, mindegyikük két fontos alkotórészből
tevődik össze: ez a hardver és a szoftver. Ezek szétválasztódása egy olyan evolúció
eredménye, amelynek során a mérnökök kénytelenek voltak belátni, hogy a technológiai
fejlődést úgy tudják felgyorśıtani, ha programozható alacsonyszintű felülettel rendelkező
hardvereszközöket gyártanak, amelyekre aztán további virtuális, szoftveres rétegek éṕıt-
hetőek. Ennek eredményeképpen manapság szinte már lehetetlen olyan gépet találni,
amely legalább egy ilyen réteget ne tartalmazna, és ezt a réteget szokták általában
,,operációs rendszernek” nevezni. A számı́tógépek életünkben betöltött szerepének vál-
tozásával az operációs rendszerek is változtak. Az új évezred beköszöntével a pro-
cesszorok lassan elérték üzemeltetési frekvenciájuk felső határait, ezért tervezőik azok
skálázásának egy újabb dimenzióját nyitották meg, és egyre több magot, feldolgozó
egységet kezdtek éṕıteni beléjük. Ezzel egyidőben viszont továbbra is megmaradt az
egyszerű de megb́ızható igénye. Ennek mentén nyilvánvaló, hogy az előző évtizedekben
kialakult szoftverfejlesztési módszereket valamilyen módon igaźıtani kell tudnunk ezekhez
az igényekhez, nem kevés kih́ıvást jelentve ezzel a szoftverfejlesztők számára.

Annak ellenére, hogy folyamatosan újabb ötletekkel és megközeĺıtésekkel halmozzák
el, az operációs rendszerek fejlesztése továbbra is az 1970-es években, a UNIX és a C pro-
gramozási nyelv mentén lefektetett alapokra támaszkodik javarészt. Az újelvű operációs
rendszerek terjedésében komoly akadályt jelent ugyanis azok támogatottságának hiánya.
Megfelelő hardvertámogatás (vagy legalább azok megfelelő dokumentációja) nélkül egy
operációs rendszer lényegében eleve kudarcra van ı́télve. Azonban akadnak az iparnak
olyan szegmensei, ahol a vállalatok és a szoftverfejlesztők már túl szeretnének lépni a
C nyelv és annak leszármazottainak alkalmazásán, és ezért kitartóan keresik tovább
azokat a megoldásokat, amelyek az alacsonyszintű rendszerek fejlesztésében nagyobb
gépeśıthetőséget ı́gérnek. Emellett a hardverek fejlődésének iránya és üteme is egyre
inkább egy magasabb szintű gondolkodásra készteti a programozókat, ahol egy hard-
verhez tartozó ford́ıtóprogram seǵıti őket munkájuk minél hatékonyabb elvégzésében.
Itt általában figyelembe kell vennünk a kapcsolódó szakterület elvárásait is, aminek ki-
használásával a rendszerek szerkesztése során több szemantikai információt tudunk kiny-
erni a megfelelő magasabb szintű specifikációkból. Így összeségében aztán kevesebb em-
beri beavatkozással jobb célnyelvi programok késźıthetőek.

Az értekezés az alábbi módokon törekszik válaszokat adni ezekre a kérdésekre:

– Bevezetjük a Flow-t, a minimalista tapasztónyelvet, amellyel különböző beágyazott
szakterület-specifikus programozási nyelveken ı́rt programokat tudunk szervezni és
összekapcsolni. A Flow célja, hogy a Haskell tisztán funkcionális programozási
nyelvet egy olyan specifikációs eszközzé alaḱıtsa, amely kellően tömör ámde mégis
képes kifejezni bonyolult alkalmazásokat szakterület-specifikus nyelvek kompoźıci-
ójaként.

– Bemutatunk egy adatfolyamgráfokra épülő magasszintű számı́tási modellt, amely
összetettebb alkalmazásokat képes platformfüggetlen módon léırni. A modell jel-
legzetességeiből fakadóan ráadásul az ı́gy mevalóśıtott rendszer szemantikája egy-
szerűen és tisztán megadható, feltételezve, hogy maguk az alkotórészek is tiszta
számı́tásokkal kifejezhetőek. Ugyanez a modell lehetővé teszi azt is, hogy a rend-
szer működése magasszintű és deklarat́ıv módon legyen vezérelhető.

1



– A Flow nyelven meǵırt rendszerek futását seǵıtendő, léırjuk a a nyelvhez tartozó,
szintén minimalista futtató rendszer feléṕıtését és megvalóśıtásának részleteit. A
futtató rendszer szorosan követi a nyelvhez tartozó számı́tási modellt és az a célja,
hogy a modell számára fontos alapvető absztrakciók minden platformon elérhetőek
legyenek. Ennélfogva célunk a kidolgozás során az volt, hogy ezen absztrakciók
számát a lehető legjobban csökkentsük. Ez természetesen számos előnnyel jár:
a futtató rendszert a későbbiekben könnyebb más környezetekbe is átültetni, il-
letve könnyebb magának a futtató rendszernek is megfogalmazni a formális sze-
mantikáját.

Kapcsolódó munka

Előrevet́ıtve dolgozatunk végkövetkeztetéseit, röviden úgy összegezhetnénk a funkcionális
nyelvek eszközeinek alkalmazhatóságát az operációs rendszerek területén, hogy ez nagyon
is lehetséges. A tárgyalásban ehelyett inkább arra érdemes helyezni a hangsúlyt, hogy
mindez milyen kompromisszumok árán érhető el a hatékonyság és a karbantarthatóság
határmezsgyéjén ügyesen egyensúlyozva.

Például a Mirage [9] egy olyan ı́géretes kutatási projekt terméke, amely elsősorban a
napjainkban népszerű felhőszolgáltatások (“cloud computing”) egyszerűbb létrehozását
tűzte ki céljául, és amely erre a feladatra egy külön specializált szoftverkészletet alka-
lmaz. A Mirage egy exokerneles, ún. ,,vertikális operációs rendszer”. A hardverre
vonatkozó részletektől egy hypervisor, mint amilyen mondjuk a Xen vagy a Hyper-V,
seǵıtségével vonatkoztat el, és a magasszintű nyelven elkésźıtett szoftverkomponenseket
az ı́gy létrehozott virtuális hardverre igaźıtja. Így a Mirage képes a hypervisorok nagyon
alacsony szintű felületét magasszintű absztrakciókra cserélni. A Mirage magasszintű
nyelvként egy másik (noha nem tisztán) funkcionális nyelvet, az OCamlt választotta,
mivel a kutatóknak már korábban is voltak vele pozit́ıv tapasztalataik nagyteljeśıtményű
rendszerek fejlesztésében. Ráadásul, magát az OCaml ford́ıtót nem is kellett módośıtaniuk,
elegendő volt csupán a futtató rendszert hozzáigaźıtani az alatta levő operációs rendszer
igényeihez.

A dolgozat vázlata

A digitális jelfeldolgozó (Digital Signal Processing, DSP) algoritmusokat általában egy
absztrakt, platformfüggetlen módon tervezik meg, amelyet aztán képzett C programozók
megvalóśıtanak meg adott DSP processzorokon. A terv és és konkrét implementáció
közt viszont elég nagy a szakadék, az eredményül keletkező C programok akár processzo-
ronként eltérhetnek. Emiatt a fejlesztés során az újabb hardverre való áttéréskor szinte
minden alkalommal újra kell ı́rni az egészet. Ezért abban b́ızunk, hogy egy megfelelő ma-
gasszintű beágyazott nyelv (DSL) és adott platformra felkésźıthető ford́ıtóprogramjának
seǵıtségével az algoritmusok implementációja jelentősen meg tudja könnýıteni ezt a folyam-
atot. Ehhez a Feldspar (Functional Embedded Language for Digital Signal Processing and
Parallelism) [7] javasoljuk, amely ISO C99 kódra esetleg az LLVM köztes reprezentációjára
tud kódot generálni.

A DSP-k szánt szoftverek általában eléggé hardverfüggőek, ı́gy az újabb process-
zorokra való áttérés gyakran újratervezést is jelent. A Feldspar ezért lehetővé teszi,
hogy algoritmusokat specifikáció szintjén ı́rjuk le, amit a megfelelő absztrakciók és tran-
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szformációk közreműködésével olyan C kóddá alaḱıthatóak, amelyek közel azonos szin-
ten vagy esetleg jobban teljeśıtenek, mint a kézzel ı́rt változataik. A Feldspar ford́ıtó
moduláris és ezáltal könnyen bőv́ıthető, például a következő generációs hardverek feléṕı-
tésére vonatkozó információkkal. Ennek köszönhetően a hardverrel kapcsolatos tudás a
ford́ıtóprogramba vihető át és ı́gy automatikusan hatékony, hardverfüggő kód álĺıtható
elő.

Az értekezésben ezt a Feldspar nyelvet használjuk a Flow nyelvvel együtt a példák
bemutatása során. Valamint seǵıtségével megmutatjuk, hogy miként lehet modern esz-
közökkel a Haskell tisztán funkcionális programozási nyelven más programozási nyelveket
hatékonyan kifejezni, másnéven beágyazni. Ezek a technikák ugyanis a Flow kialaḱıtásá-
ban és megvalóśıtásában is fontos szerepet játszottak.

Az összetettebb szoftverrendszerek, mint amilyenek maguk az operációs rendszerek is,
általában számos, a legjobb teljeśıtményre hangolt rutint tartalmaznak, amelyeket aztán
valamilyen felsőbb rétegekből kapcsoljuk össze és vezéreljük. A rendszer növekedésével
azonban annak megb́ızható működése, más platformokra történő átültethetősége és kar-
bantarthatósága egyre inkább fontosabbá válik. Ezt azonban ellenőrzött keretek közé
tudjuk szoŕıtani, ha elvonatkoztatunk a platformfüggő részletektől és az alkotórészeket,
valamint azok kapcsolatát egy magasabb szinten modellezzük. A funkcionális progra-
mozásból kölcsönzött nyelvbeágyazás technikájának seǵıtségével talán kaphattunk egy
olyan választ, amely seǵıt egy ilyen megoldás megvalóśıtásában. Ilyenkor például az
egyes alkotórészeket egy nekik megfelelő szakterület-specifikus nyelven ı́rjuk le, amelyet
aztán egy alacsonyabb szintű nyelvre ford́ıtunk le. Arra viszont még nincs eszközünk,
hogy miként kapcsoljuk ezeket össze egy nagyobb, összefüggő rendszerbe.

Erre célra az értekezésben a Flow nyelvet vezetjük be konkrét példákon és alkal-
mazásokon keresztül. Továbbá megfogalmazza azokat a fontosabb elemeket – a felada-
tokat, csatornákat és a feladatok végrehajtását –, amelyek végül egy számı́tási modell
kialaḱıtásához vezetnek. Itt a hangsúly leginkább a megközeĺıtés alkalmazhatóságán van,
vagyis miként tudunk alkalmazni vele együtt tetszőleges, Haskellbe ágyazott nyelveket
nagyobb, szakterület-specifikus feladatok megoldására.

A beágyazott szakterület-specifikus nyelvek számára ı́gy kialaḱıtott koordinációs nyel-
vi keretrendszer megtervezése és megvalóśıtása során röviden érintjük specializált feladat-
gráfok végrehajtásának kérdéskörét is. Ilyenkor ugyanis lényegében DSL programokat
szervezünk adatfolyamgráfokba, amelyekhez munkafolyamatokat (végrehajtó egységeket)
alaḱıtunk ki, és ezek futás közben dinamikusan végrehajtják a feladatokat. A munkafolya-
matok számát az adott hardverben található feldolgozó egységek számához igaźıtjuk, ı́gy
csökkenteni tudjuk a futtatást támogató környezettel kapcsolatos elvárásainkat, lehetővé
téve a leford́ıtott gráfok futtatását akár közvetlenül magán a hardvereszközön is.

Az ı́gy keletkezett rendszerek teljeśıtményének vizsgálata során azonban arra a kö-
vetkeztetésre jutottunk, hogy a gráfok futtatásának náıv ütemezése nem elegendő ahhoz,
hogy több munkafolyamat esetén is fenntartható legyen a hatékonyság, mivel eddig nem
vettük figyelembe feladatok közti adatfüggőségeket. Ennek orvoslására a feladatokat ezért
osztályozhatóvá tesszük, noha ennek automatizálása nem feltétlenül egyszerű feladat.
Ezért kidolgoztunk egy másik olyan szakterület-specifikus funkcionális nyelvet, amellyel
adatfolyamgráfok ütemezésére vonatkozóan tudunk többlettudást bevinni a rendszerbe.
Ezt nevezzük az értekezésben ,,deklarat́ıv ütemezésnek”. A deklarat́ıv ütemezés révén
olyan szakterület-specifikus ütemezési megszoŕıtásokat tudunk megfogalmazni, amelyek
révén el tudunk vonatkoztatni az alacsonyabb szintű ütemezési részletektől és helyette a
megfelelő protokoll megvalóśıtására koncentrálni. A témában végzett kutatásaink azt mu-
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tatták, hogy ezt a fogalmat már alkalmazzák mind az adatbázisok és a felhőszolgáltatások
esetében, ı́gy kézenfekvőnek találtuk esetünkben is felhasználni.

Végezetül a dolgozat megpróbálja kiaknázni a Flow nyelvben rejlő lehetőségeket és
olyan kiterjesztéseket javasol az eddigi modellhez, amelyekkel bizonyos tulajdonságok
mentén tudjuk finomhangolni a keletkező rendszer összteljeśıtményét. Mindezt ráadásul
úgy, hogy az alkalmazásunkat egy magasabb szinten fogalmazzuk meg és a részleteket a
megfelelő ford́ıtóprogramokra b́ızzuk.

Az értekezés az alábbi fejezetekből áll.
Az első fejezetben áttekintjük a kutatási területet, és a kapcsolódó munkák áttekinté-

sével egyidőben röviden megfogalmazzuk a megoldandó problémákat. Ezek megoldását
a rákövetkező fejezetekben fejtjük ki lépésről lépésre.

A második fejezetben bevezetjük mindazon alkalmazott technikákat, amelyek ismerete
feltétlenül nélkülözhetetlen a munkánk megértéséhez. Itt a Haskell nevű tisztán funkcio-
nális programozási nyelvet használjuk fel arra, hogy definiáljunk egy másik programozási
nyelvet. Ezt nyelvbeágyazásnak (language embedding) nevezik. A fejlett t́ıpusrendszer
és a pusztán függvényekkel való programozásban rejlő rugalmasság a Haskellt nagyon is
alkalmassá teszi arra, hogy új programozási nyelvek protot́ıpusait alkossuk meg benne.
Ennek lépéseit, valamint a nyelvebeágyazás alapfogalmait a Feldspar megvalóśıtásának
részleteinek tárgyalásával mutatjuk be. Magának a Haskellnek egyes részeit (például
monádokat) is ugyanezen a módon valóśıtják meg, ami miatt ez ebben a környezetben
egy teljesen szokványos gondolkodást követ.

A harmadik fejezetben a Flow kerül bemutatásra. Itt az a célunk, meg tudjuk tartani
a Feldspar esetén már az előző fejezetben megtapasztalt kompozicionálitást, miközben
az egészet egy olyan magasabb szintre emeljük, ahol a programokat akár eltérő DSL-
ekben is meǵırhatjuk. A Flow másik szerepe azt megmutatni, hogy egy nagyobb rendszer
jellemző alkotórészei miként foghatóak meg absztrakt st́ılusban. Emellett még egy ab-
sztrakt gép szemantikájának megadásán keresztül mutatjuk be, miként lehet futtatni az
ı́gy megszerkesztett programokat.

A negyedik fejezetben a Flow nyelven késźıtett rendszerek hatékonyságát vizsgáljuk.
Ennek során többek közt olyan kérdéseket dolgozunk fel, amelyek azzal foglalkoznak, hogy
miként tudjuk ütemezni az egyes programok futását a rendelkezésünkre álló erőforrások
(processzorok és memória) minél jobb kiosztásával. Elemzéseink révén egy olyan kódge-
nerálási stratégiát és egy hozzá tartozó kis méretű futtató rendszert ismertetünk, amely
közvet́ıtésével ellensúlyozhatóak a funkcionális nyelvi megvalóśıtáshoz általában kötődő
korlátozások. Ráadásként bevezetjünk egy programozható ütemezési sémát, amely végül
seǵıt a korábban bemutatott absztrakt gép párhuzamos szemantikájának kialaḱıtásában.

Az ötödik fejezetben egy nagyobb rendszer megvalóśıtásán keresztül folytatódik a
Flow alkalmazhatóságának vizsgálata és demonstrálása. De ezen ḱıvül még az is a célunk
ezzel, hogy modellezzük az operációs rendszerek egy bizonyos osztályát. Az itt bemuta-
totthoz hasonló rendszerek ugyanis gyakran előfordulnak beágyazott rendszerek esetén,
ahol az operációs rendszernek az a feladata, hogy a hardvert egy konkrét alkalmazás,
például digitális jelfeldolgozáshoz kapcsolódóan programozza fel és működtesse. Ezért
itt visszanyúlunk a második fejezetben bemutatott Feldspar nyelvhez, hogy annak egy
lehetséges bőv́ıtésével kiterjesszük annak működését egy komplett rendszerré.

A hatodik fejezetben összehasonĺıtjuk eredményeinket a szakterületen fellelhető más
egyéb megoldásokkal, különös tekintettel a saját megközeĺıtésünkben rejlő eltérésekre.
Vagyis milyen előnyökkel és hátrányokkal járnak az általunk adott válaszok a többi ha-
sonló munka viszonylatában.
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Végezetül, a hetedik fejezet zárja az értekezést a témara vonatkozó következtetéseink
összegzésével.

Következtetések

A digitális jelfeldolgozás az ipar egyik jelentős szakterülete, és a sok- és többmagos
processzorok megjelenésével folyamatosan keresi azokat az új technológiákat, amelyek
lehetővé teszik a kapcsolódó szoftverek gyors, megb́ızható és fenntartható fejlesztését.
A Flow nyelvet is ilyen elvárások mentén dolgoztuk ki. Úgy gondoljuk viszont, a Flow

nyelv nem csak digitális jelfeldolgozó rendszerek éṕıtésére lehet alkalmas, hanem hor-
doz magában annyi rugalmasságot, hogy igény szerint más területeken is alkalmazásra
találjon, akár egyszerre többen esetén. Ennek kapcsán a Flow a maga kevés elvárásával
nagy szabadságot nyújt a kapcsolható DSL-ek tervezői számára, ezáltal jobban testresz-
abhatóvá téve az egyes szakterületek esetében.

A területen végzett tapasztalataink és kutatásaink alapján az alábbi következtetéseket
tudjuk levonni.

Tézis. A problémák szakterület-specifikusan való megfogalmazása jobban seǵıti a ford́ıtó-

programot abban, hogy hozzájuk hatékonyabb kódot tudjuk előálĺıtani.

Amikor egy programot alkotó szerkezetek túlságosan alacsonyszintűek, akkor a ford́ıtó-
programnak nagyon intelligensnek kell lennie ahhoz, hogy felfedezze a forrásprogramokban
az általuk elrejtett absztrakciókat. Ugyanekkor a programok helyességével kapcsolatban
is nehezebb érvelni, nehezebb megmondani, hogy a program megfelel-e a specifikációnak.
A szakterület-specifikus nyelvek azonban többnyire magasszintű szerkezeteket tartalmaz-
nak, amelyek seǵıtik a programozót egy jól meghatározott, a szakterületet léıró absz-
trakt modell követésében. Ennek során a programozó jóval több mindent fel tud fedni a
szándékaiból, ı́gy a ford́ıtónak is több esélye van látni a megoldandó feladatot. Szerencsés
esetben, a nyelv defińıciója egybeesik a formális specifikációval, vagyis a programok
maguk is specifikációkká válnak. A Feldspar esetében ezek matematikai képleteket je-
lentenek, amelyeket a neki megfelelő programok számı́tanak ki, ahogy ezt bemutatja a
[1, 2].

Tézis. A problémák szakterület-specifikus megfogalmazása seǵıti a programozót abban,

hogy kevesebb hibát vétsen és hogy mentesüljön a sablonos programrészek meǵırásától.

A rendszer átszervezése könnyebben megoldható. A ford́ıtás szemszögéből a deklarat́ıv
megközeĺıtés lényegében ahhoz járul hozzá, hogy a specifikációra mint egy tudásbázisra
tekintsünk, ahol a ford́ıtónak van valamennyi szabadsága a ford́ıtás során, mivel többet
és magasabb szinten tud a szóbanforgó rendszerről. A deklarat́ıv nézőpont magát a
programozót is arra sarkallja, hogy ne legyen túlságosan hanyag a megoldás részeleteit
illetően. Ehelyett a szisztematikus részek kiemelhetőek, a program pedig tömörré tehető,
amelyet aztán később egyszerű megérteni és módośıtani. Ezt a [6] ı́rja le.

Tézis. A kompozicionalitás az operációs rendszerek esetén is megvalóśıtható és kifizetődő.

Az operációs rendszerek és a hozzájuk hasonló programok esetén a kompozicionalitás
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bevezetés egy erőteljes fejlesztési módszertanhoz vezet. Ennek során a rendszert több
réteg kompoźıciójaként adjuk meg. Ha ezt még vegýıtjük a deklarat́ıv megközeĺıtéssel, a
rétegek komponálása (vagy összefésülése) akár a köztes adatszerkezetek eltűntetésével is
járhat, vagyis ezen a módon specializált programokká tudjuk összeolvasztani az egyékbént
általános alkotórészeket. Úgy gondoljuk, a [4]-ben bemutatott Flow nyelv jó példát
ad arra, hogy miként lehet megalkotni egy olyan absztrakt eszközt, amely kiegésźıtő
rétegként lehetővé teszi már meglevő komponensek összekapcsolását különböző környe-
zetekben.

Tézis. A szakterület által definiált korlátozott szemantika egy kisebb méretű, specializált

futtatási környezetet ḱıván meg, amely komolyabb kih́ıvások nélkül valamennyi architek-

túrán kialaḱıtható.

Az értekezésben az összekapcsolt programok adatfolyamgráfként való ábrázolásának és
futtatásának teremtjük meg az alapjait és szemantikáját. Ez a modell viszont csak
néhány egyszerű absztrakcióval dolgozik: feladatok, feladatcsoportok, üzenetsorok és
munkafolyamatok. Az értekezés részeként ehhez megadunk egy konkrét programozási
felületet (API-t) is, amelyet C nyelven és egy POSIX kompatibilis rendszer mellett meg
lehet valóśıtani. Úgy véljük, ez a szint lentebb is vihető, egeszén akár közvetlenül a hard-
verig, noha a beágyazott rendszerek gyártói (például a Tilera) gyakran már eleve ilyen
környezetet adnak eszközeikhez. Az eredményeket a [6] tartalmazza.

Összeségében tehát a fenti észrevételeink arra engednek következtetni, hogy a funkcionális
nyelvek által elérhető ford́ıtási technológiák olyan előnyökkel járnak az operációs rendsz-
erek fejlesztése esetén, amelyek révén modellek alapján tudunk automatikusan és megb́ız-
ható módon kódot generálni.
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Továbbá, nagyon hálásnak érezzük magunkat, hogy a FreeBSD Projekt akt́ıv tag-
jaként gyűjthettük a témához kötődő tapasztalatokat, és ahol az évek során a Glasgow
Haskell Compiler, valamint hozzá tartozóan megannyi Haskell Cabal csomag portjának
karbantartójaként lehetőségünk nýılt egyszerre rálátást kapni napjaink operációs rend-
szereinek, illetve funkcionális programozási nyelveinek szervezésére, belső működésére és
képességeire. Hasonlóan fontosnak éreztük a lehetőséget, hogy sok-sok féléven keresztül
az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tańıthattunk Haskellt kezdők és haladók számára
egyaránt.
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