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1. fejezet

Bevezetés

Doktori kutatásom célja olyan módszerek kidolgozása volt, amelyek a prog-
ramozási nyelvek eszköztárát állítják a formális szoftverfejlesztés szolgálatába.
A munkám egyik eredménye egy új programozási nyelv, amelyben lehetőség
nyílik specifikációk leírására és azok finomításával bizonyítások előállítására. A
nyelv fordítóprogramja ellenőrzi a bizonyítás helyességét, és ha az hibátlan, ak-
kor generál belőle egy programot, amely garantáltan megfelel a specifikációnak.
Kidolgoztam továbbá a nyelvnek és a fordítóprogramjának elméleti hátterét biz-
tosító formális modellt, és megvizsgáltam a nyelvbeágyazás eszköztárát a nyelv
megvalósítása céljából. Javasoltam egy nyelvi kiterjesztést a funkcionális prog-
ramozási nyelvekhez, amely még alkalmasabbá teszi őket beágyazott nyelvek
készítésére. Végül a kidolgozott módszereket a formális szoftverfejlesztés egyes
érdekes problémáinak megoldására alkalmaztam.

Egyetemi tanulmányaim során számos olyan kurzus hallgatója voltam, amely
formális szoftverfejlesztéssel foglalkozik. Érdekesnek találtam azt a gondola-
tot, hogy matematikai bizonyításokkal érvelni lehet programok helyességéről.
A szoftverfejlesztéssel kapcsolatos, részben ipari környezetből származó tapasz-
talataim alapján úgy gondolom, hogy a szoftverhibákat megelőzni sokkal ke-
vésbé költséges, mint kijavítani azokat. Kevés hibát tartalmazó szoftvereket a
mindennapi gyakorlatban alapos tervezéssel és jól átgondolt programkód készí-
tésével szokás alkotni. Ennek a gyakorlatnak egy extrém esete, amikor a tervezés
és a programszöveg alkotás során formális módszerekkel bebizonyítjuk, hogy a
szoftver megfelel bizonyos kritériumoknak.

Az egyetemi kurzusok ezeknek a módszereknek az elméleti alapjait mutatták
be. Ezekhez számos implementáció is elérhető, amelyekről egy összefoglalót ad
az 1.1.1. szakasz. A legsikeresebbek valós, ipari környezetben használt szoftver-
rendszerek kritikus komponenseinek fejlesztésében is hasznosnak bizonyultak.
Ennek ellenére általános tapasztalat, hogy a formális szoftverfejlesztés a szoft-
veriparnak csak nagyon szűk szegmensében nyert teret. Ennek oka az, hogy
a szükséges bizonyítások elkészítése rendkívül költséges folyamat. Az eszközök
többsége erre a célra interaktív tételbizonyító eszközöket biztosít.

A szoftverfejlesztés történetét és napi gyakorlatát megvizsgálva azt tapasz-
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taljuk, hogy – dacára a modellalapú fejlesztésnek, a felhasználói felületek gra-
fikus tervezésének és a grafikus programozási nyelvekkel kapcsolatos kísérletek-
nek – a programok többsége a mai napig szövegfájlok szerkesztésével készül.
A programszövegek előállításának módszerei óriási fejlődésen mentek keresztül
az évtizedek során. A programozási nyelvek fejlődése az assemblytől a struktu-
rált procedurális programozáson át az objektumorientált és funkcionális nyelvek
absztrakciós szintjére jutott. Lehetséges, hogy a formális szoftverfejlesztés eddig
azért nem ért el átütő sikert, mert a specifikációk és bizonyítások szöveges repre-
zentációja nem ment át egy ehhez hasonló forradalmi fejlődésen. Munkám során
ezért azt vizsgáltam, hogy használhatók fel egyes programozási nyelvekkel kap-
csolatos technológiák, például a funkcionális programozás és a nyelvbeágyazás
a formális módszerekkel történő szoftverfejlesztéshez.

1.1. Kapcsolódó munkák

1.1.1. Formális szoftverfejlesztés

Egy program helyessége a vele szemben támasztott követelményeknek, azaz a
specifikációnak való megfelelést jelenti. A specifikáció igen sokrétű lehet: a prog-
ram előállítási költségétől a memóriaigényéig számtalan követelmény megfogal-
mazható. Ez a dolgozat a program viselkedéséről szóló, funkcionális specifikáci-
óra fókuszál.

A specifikációnak való megfelelés többféleképpen vizsgálható. A legelterjed-
tebb módszer a tesztelés, ahol a program futtatása során ellenőrizzük a köve-
telmények teljesülését. A sikeres tesztelés azonban általában nem garantálja a
program helyességét.

A formális szoftverfejlesztés felé a következő lépés az, hogy a programot spe-
cifikációs állításokkal (elő- és utófeltételekkel, ciklusinvariánsokkal) annotáljuk,
és egy eszköz beépített heurisztikák segítségével megpróbálja kideríteni, hogy
a program megsérti-e ezeket az állításokat. Ezen az elven működik a Javához
készült JML specifikációs nyelv [57] és a ESC/Java eszköz [44, 26]. Ez az eszköz
számos hibát fel tud deríteni a programban, használata már a formális szoft-
verfejlesztés irányába mutat, de nem garantálja, hogy az elfogadott programok
valóban megfelelnek az annotációknak.

Egy másik lehetőség a formális programhelyesség-bizonyítás. Ebben az eset-
ben a specifikációt egzakt matematikai eszközökkel kell megfogalmazni, és a
program jelentését, szemantikáját is formális eszközökkel kell megadni. Így a
program helyessége matematikai értelemben bizonyítható vagy cáfolható. En-
nek elméleti alapjait az informatika fejlődése során igen korán kidolgozták, töb-
bek között Hoare [49], Dijkstra [41] és Kröger [56]. Fontos megjegyezni azonban,
hogy a formális bizonyítás sem tudja garantálni, hogy a program az elvárt módon
működik majd: lehet hibás a fordítóprogram, a hardver, az alapvető műveletekre
vonatkozó axiómák vagy akár a bizonyítás elkészítését, ellenőrzését segítő prog-
ram is. Ezek a komponensek azonban ideális esetben egy gyakran és sokak által
használt keretrendszer részei, amely már csak kis eséllyel tartalmaz hibákat.
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Így a formális módszerek jelentősen növelhetik egy újonnan fejlesztett program
megbízhatóságát. Ugyanakkor – ahogy a [17] cikk is megállapítja – a formális
módszereket nem használják széles körben ipari környezetben.

Két alapvető módszer van bizonyítottan helyes szoftver előállítására. A ve-
rifikáció során egy már elkészített programról bizonyítjuk be, hogy megfelel a
specifikációnak. Ennek a módszernek az az előnye, hogy a programfejlesztés a
megszokott módon és eszközökkel történhet. Hátrány viszont, hogy a bizonyítási
eljárás során felderített programhibák javítása megváltoztatja a programot, így
a bizonyítás egyes részeit vagy egészét elölről kell kezdeni. A verifikációs mód-
szerről szól a Hoare által 2003-ban meghirdetett „Nagy kihívás” [50], amely egy
verifikációra képes fordítóprogram megalkotását tűzte ki célul. A kategória egyik
klasszikus eszköze a Spark [10], amely az Ada nyelv egy részhalmazával dolgo-
zik. A specifikációs állítások és a program ismeretében bizonyítandó állításokat
generál, és interaktív eszközöket biztosít a felhasználónak ezek megoldásához.
A Spark nyelvet több éles projektben is használták, például űreszközök progra-
mozására [19]. Objektumorientált szoftverfejlesztéshez készült a KeY eszköztár
[11], amelynek egyes funkciói (pl. specifikáció konzisztenciájának ellenőrzése,
tételbizonyító eszköz) széles körben használt fejlesztőkörnyezetekbe tudnak be-
épülni. Az integrációs törekvéseket jelzi, hogy a specifikáció importálható pél-
dául JML-ből is. A Key-re épül a Key-Hoare eszköz, amely segédeszközként
használható a Hoare-logika egyetemi oktatásához [22].

A másik módszer a levezetés [69, 68, 74, 45]. Ebben az esetben a formális spe-
cifikáció lépésenkénti átalakításával, finomításával olyan részletes követelmény-
rendszert hozunk létre, amelynek egyes elemeit triviális módon lehet elemi prog-
ramokkal teljesíteni. A finomítási lépések során bizonyítani kell, hogy a részle-
tesebb specifikáció állításainak következménye az eredeti követelményrendszer.
Ennek következtében a levezetés eredményeképpen létrejövő program már bizo-
nyítottan helyes. A módszer kiemelkedő képviselője a B-módszer [6], amelynek
implementációi többféle eszközből álló keretrendszerekkel segítik a specifikáció-
ból induló formális szoftverfejlesztést [58]. A B-módszer ipari alkalmazásokban
történő felhasználás során is bizonyította alkalmasságát [13]. A levezetésekre
alapuló formális szoftverfejlesztés egy másik implementációja a Specware [65],
amely szintén a „konstrukcióból adódó helyesség” (correctness by construction)
elvet használja, de elméleti alapja a kategóriaelmélet. A levezetéses módszerek-
nek hátránya, hogy már a program létrehozásához is szükséges a formális rend-
szer ismerete. A levezetés természetesen nem azonos a [15] cikkben ismertetett
módszerrel, amely valamely matematikai objektum létezésének bizonyításából
állítja elő az objektumot kiszámoló programot.

A módszereket az alapján is csoportosíthatjuk, hogy automatikusan vagy
a felhasználó segítségével készül-e el a bizonyítás. Előbbire egy példa a Frege
Program Prover (FPP) [93], amely az Ada egy erősen megszorított részhalma-
zát fogadja el, és próbálja belátni a programok megfelelését az annotációkkal
megadott specifikációnak. A modellellenőrzés [14] során egy fizikai- vagy szoft-
verrendszer egy formális modelljével kapcsolatban fogalmazunk meg (általában
temporális) logikai állításokat, amelyek helyességét állapottér-bejárással pró-
bálja belátni a modellellenőrző eszköz. Összetettebb programok esetén azonban
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a teljesen automatikus bizonyítás reménytelen, így csak azok a módszerek al-
kalmazhatók, ahol a felhasználó készíti el a bizonyítás egy részét vagy egészét.
Ehhez használhatók interaktív tételbizonyító rendszerek, mint például a PVS
[73], Isabelle [71], Coq [16] vagy a Sparkle [28]. Ez utóbbi érdekessége, hogy egy
funkcionális nyelvhez készült, de létezik temporális logikai kiterjesztése [52] is. A
RISC Proof Navigator [80] pedig egy oktatási célokat szolgáló interaktív tétel-
bizonyító szoftver imperatív programok helyességének bizonyítására. Az inter-
aktivitás mellett előtérbe kerültek azok a módszerek is, amelyek a programozók
számára is könnyen olvasható bizonyításokkal dolgoznak. A Mizar tételbizonyí-
tó rendszer [70] például a tankönyvekben használatos bizonyításokhoz hason-
ló nyelvet használ. Hasonló a célja az Isabell-hez készült Isar [92] és Eisbach
[62] nyelveknek és a Coqhoz alkotott deklaratív bizonyításleíró nyelvnek [27] is.
A Theorema [23] keretrendszer pedig a formális elméletek vizsgálatának teljes
spektrumát kívánja lefedni, beleértve a matematikai fogalmak kialakítását, ál-
lítások megfogalmazását és bizonyítását, valamint a kapcsolódó algoritmusok
definícióját és helyességük bizonyítását.

A formális szoftverfejlesztés egy különleges irányzata a függő típusozás, ame-
lyet például az Agda [1], az Epigram [64] és az Idris [18] nyelvek használnak.
Ezzel a technikával a (jellemzően funkcionális) programozási nyelvek típusrend-
szere olyan kifejezővé tehető, hogy az egyes függvények típusa képes kifejezni
az adott függvény funkcionális specifikációját. Ennek eredményeképpen a típus-
ellenőrző/típuskikövetkeztető rendszer által elfogadott programok garantáltan
megfelelnek a típusuk által kifejezett specifikációnak. Valamennyi eddig említett
módszerrel ellentétben ezen nyelvek esetén a bizonyítás maga a végrehajtandó
program. Ezeknek a bizonyításoknak a hatékony végrehajtása azonban komoly
kihívás.

A fenti módszerek többsége arra fókuszál, hogy kisebb programegységek,
komponensek viselkedése megfeleljen az azokkal szemben támasztott elvárások-
nak. Ugyanilyen fontos az is, hogy helyes komponensekből hogyan lehet megfe-
lelően működő, nagyobb szoftverrendszereket előállítani. A szerződésalapú ter-
vezés (design by contract) [66] technolgiák erre a problémára kínálnak megol-
dásokat. Megjegyezzük, hogy a korábban említett B-módszer ezen a területen
is releváns. Mivel a disszertáció ezzel a problémakörrel nem foglalkozik, ezért
ennek a szakterületnek az irodalma részletesebben nem kerül bemutatásra.

A dolgozat kapcsolata az ismertetett módszerekkel

A dolgozatban definiált formális modell a fent ismeretett elméleti alapokra épül,
az elő-utófelétételes specifikációs módszerek egy általánosítása, és kiegészítése
egy stabilitási temporális logikai operátorral. A programok absztrakcióját te-
kintve a relációs modellek csoportjába tartozik.

A használt programfejlesztési módszertan a levezetés. Míg az 1.1.1. szakasz-
ban említett B-módszer hangsúlyt helyez a komponensek integrációja révén ke-
letkező szoftverek helyességének bizonyítására, a dolgozatban a komponensek
vagy azok egyes részeinek helyességével foglalkozunk. További különlegessége a
megoldásnak, hogy még a klasszikus logika tárgykörébe tartozó bizonyítások
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sem interaktív tételbizonyító rendszerekkel készülnek, hanem azok is integráns
részei a program levezetésének.

A függő típusozást használó nyelvek és a dolgozatban bemutatott módszer
közötti legfontosabb különbség a bizonyítás és a program közötti viszony: A
függő típusozást használó nyelvekben a Curry-Howard izomorfizmus értelmé-
ben függvények típusa a specifikáció, a program (azaz a függvények törzse) pe-
dig maga a bizonyítás. A dolgozatban kidolgozott módszer esetén a bizonyítás
maga nem végrehajtható, egy algoritmus nyeri ki belőle a programot. A bizonyí-
tásból kinyert program optimalizációkat jól támogató, gépközeli programozási
nyelveken is készülhet, ezáltal a formális helyességbizonyítás és a hatékonyság
egyszerre elérhetővé válik.

1.1.2. Beágyazott nyelvek

A programozási nyelvek fordítása klasszikus módon a programszöveg lexiká-
lis elemekre bontásával és szintaktikus elemzésével kezdődik. Az eredményként
előálló szintaxisfa segítségével a szemantikai szabályok ellenőrzése, majd a kód-
generálás következik. Az ilyen fordítóprogrammal rendelkező nyelveket önálló,
vagy „külső” nyelveknek nevezzük.

Az alkalmazásterület-specifikus programozási nyelvek egy konkrét problé-
makör fogalmait és műveleteit biztosítják a programozók (vagy az adott téma
szakértői) számára. Ezek a nyelvek jellemzően kevesebb nyelvi elemmel rendel-
keznek, mint az általános célú programozási nyelvek. Ezeket a nyelveket ezért
gyakran egy általános célú programozási nyelv, az úgynevezett gazda nyelv esz-
köztárára támaszkodva valósítják meg. Ezek a beágyazott vagy „belső” nyelvek.

A beágyazott nyelveket két csoportba, a heterogén és homogén nyelvek cso-
portjába sorolhatjuk [85]. A heterogén nyelvek beépülnek a gazda nyelvbe, de
feldolgozásukat, fordításukat egy külső eszköz végzi, nem pedig az őket befogadó
nyelv fordítója. Ezen kategória fontos példája a MetaBorg keretrendszer [21, 20],
amely lehetőséget biztosít önálló szintaxissal rendelkező beágyazott nyelv defi-
niálására. A gazda nyelvű programok egyes részletei a beágyazott nyelven imp-
lementálhatók, és ezek a gazda nyelv egyes elemeit (pl. változókat, kifejezéseket)
is használhatják. A programrészleteket a keretrendszerben megadott transzfor-
mációs szabályok alakítják át gazda nyelvű programmá.

A homogén nyelveket a gazda nyelvük fordítóprogramja dolgozza fel. Ebbe
a csoportba tartozik a LISP nyelv nagyon kifejező makrókészletével létrehozott
számos alkalmazásterület-specifikus nyelv. Ugyanakkor nem csak makrók segít-
ségével implementálhatók homogén beágyazott nyelvek, hanem általános célú
nyelvhez írt függvénykönyvtárak segítségével is. Ezekre az alkalmazásterület-
specifikus nyelvekre vezette be Hudak a DSEL (Domain Specific Embedded Lan-
guage – beágyazott alkalmazásterület-specifikus nyelv) elnevezést [53]. A dol-
gozat szempontjából a Haskellbe történő nyelvbeágyazás technikái relevánsak,
amelyekről egy áttekintést ad a [48] cikk.
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A dolgozat kapcsolata az ismertetett módszerekkel

Ez a dolgozat a beágyazott nyelv kifejezést a Hudak által megadott értelemben
használja. Az ilyen módon történő nyelvbeágyazás alapfogalmait és módszereit
részletesebben a 3.1. alfejezet mutatja be. A dolgozat különlegessége, hogy ezeket
a módszereket a formális szoftverfejlesztés szolgálatába állítja.

1.2. A dolgozat eredményei

A 2. fejezet definiál egy formális modellt [30, 31], amely egységes szerkezetben
teszi lehetővé a klasszikus és temporális logikai bizonyítások megfogalmazását
levezetések formájában. Erre a modellre épül a 3. fejezetben kidolgozott beágya-
zott nyelv [9, 33]. Ugyanez a fejezet a Haskell nyelvben elérhető nyelvi elemeket,
beágyazási technikákat is kiértékeli abból a szempontból, hogy hogyan hasz-
nálhatók specifikációs állítások és bizonyítások leírására. A beágyazott nyelv és
az elméleti alapjául szolgáló modell alkotják a doktori dolgozat első tézisét. Az
fontosabb eredmények a következők:

• Relációs modell kidolgozása haladási és stabilitási tulajdonsággal.

• A bevezetett temporális logikai operátorokra vonatkozó levezetési szabá-
lyok bizonyítása.

• A klasszikus logikai következményfogalom kifejezése a bevezetett tulaj-
donságok segítségével.

• Az általánosított algebrai adattípusok, a magasabbrendű absztrakt szin-
taxis, a monádok és az előfeldolgozás alkalmazása formális szoftverfejlesz-
téshez használható beágyazott nyelv megalkotásához.

• A bizonyított levezetési szabályokon alapuló algoritmus kidolgozása, amely
a beágyazott nyelvben leírt bizonyításokat ellenőrzi, és a levezetett prog-
ramot előállítja.

A második tézis felvet egy nyelvbeágyazással kapcsolatos problémát, amit az
erre a célra gyakran használt funkcionális nyelvek nem oldanak meg. A 4. fejezet
erre a problémára ad megoldást egy nyelvi kiterjesztés [34, 35, 36] formájában.
Eredmények:

• Beágyazott nyelvek programjaira való mintaillesztés lehetőségeinek vizs-
gálata a funkcionális nyelvekben.

• A korlátozott és ellenőrizhető függvényminták bevezetése.

• A bevezetett fogalmakra épülő nyelvi kiterjesztés definíciója és a fordító-
programba beépítendő algoritmus kidolgozása.

• A nyelvi kiterjesztés funkcionalitásának biztosítása programkönyvtár se-
gítségével.
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A harmadik tézis az első két tézisben kidolgozott módszereket alkalmazza a for-
mális szoftverfejlesztés egyes problémáinak megoldására: Az 5. fejezet a meta-
programozás segítségével alkotja meg az alapvető programkonstrukciók leveze-
tési szabályait és a klasszikus logika egyes bizonyítási sémáit [32]. A 6. és 7.
fejezetek a dinamikus memóriakezelést és mutatókat [37], valamint tárolókat és
bejárókat [38, 39] használó programok levezetésével foglalkoznak. A tézis ered-
ményei:

• Elágazások, ciklusok bizonyítási sémáinak, valamint teljes indukciós és
indirekt bizonyítások sémáinak kifejezése metaprogramozás segítségével.

• A dinamikus memóriakezelés és a mutatók alapvető műveleteihez tartozó
axiómák kifejezése a felépített formális rendszerben. Láncolt lista megfor-
dítását végző program levezetése.

• Vektorok és iterátorok alapvető műveleteihez tartozó axiómák kifejezése a
felépített formális rendszerben.

1.2.1. A tézisek közötti összefüggések

Az első tézisben definiált formális modell az alapja az ugyanezen tézisben defini-
ált beágyazott nyelv konstrukcióinak és a kapcsolódó ellenőrző algoritmusnak.
Ahhoz, hogy az így kialakított rendszerben a felhasználók hatékonyan alkot-
hassanak levezetéseket, biztosítani kell, hogy taktikákat definiálhassanak. Ez
azonban nehézségekbe ütközik a funkcionális nyelvek mintaillesztésének limitá-
ciói miatt. Erre a problémára ad megoldást a második tézis. A harmadik tézis az
első két tézis eredményeként előálló, egységes eszköztárat alkalmazza. Egyrészt
demonstrálja az eredmények széles körű alkalmazhatóságát, másrészt az egyes
alkalmazási területek önálló eredményékkel gazdagítják a formális szoftverfej-
lesztés kutatási területét.



2. fejezet

Modell

A dolgozatnak ez a fejezete a [30] és [31] publikációkon alapszik.

2.1. Absztrakt programok és tulajdonságaik

Ebben a fejezetben az imperatív programok és az ezekre vonatkozó specifikációs
állítások szemantikáját tárgyaljuk. Az imperatív programok állapottal rendel-
keznek, az összes lehetséges állapot halmaza az állapottér. A programok model-
lezhetőek a lehetséges állapotátmeneteik halmazával:

2.1.1. Definíció. Egy S ⊆ A×A relációt az A állapottéren értelmezett abszt-
rakt programnak nevezünk. Ha (a, b) ∈ S, akkor az S absztrakt program képes
az a állapotból a b állapotba lépni.

A fenti definíció lehetővé teszi nem determinisztikus programok vizsgálatát
is: ha valamely a ∈ A esetén |S(a)| > 1, akkor az a állapotból az S absztrakt
program nem determinisztikus módon több állapotba is átléphet.

Ebben a modellben a program utasításmutató regisztere is az állapottér
egyik komponense, vagyis a program állapotához az is hozzátartozik, hogy me-
lyik lesz a következő végrehajtandó utasítása. Amennyiben többszálú párhuza-
mos programról van szó, akkor mindegyik szál utasításmutató regisztere része
az állapottérnek. Amennyiben S egy párhuzamos program, akkor az S relá-
ció elemei atomi állapotváltozások. Ez azt jelenti, hogy ha a valóságban két
állapotátmenet egy időben kerül végrehajtásra, az eredmény előállítható a két
állapotátmenet valamilyen sorrendben történő, egymást követő végrehajtásával
is. Ez nevezzük összefésüléses szemantikának.

A [46] jegyzetben ismertetett, szekvenciális programokra vonatkozó reláci-
ós modellben az állapottérnek nem része az utasításmutató regiszter, ezért a
programokat ott nem állapotátmenetekkel, hanem a lehetséges állapotátmenet-
sorozataikkal lehet leírni. A párhuzamos programokat modellező Unityben [25],
és az arra épülő relációs modellben [51] az absztrakt program elemi feltételes

12
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utasítások halmaza. Ott az utasításmutató regiszter problematikájával a szek-
vencia programkonstrukció definíciójában találkozunk. A definíció bevezet egy
logikai típusú változót annak jelölésére, hogy a szekvencia első vagy második
tagja van éppen végrehajtás alatt.

2.1.1. Példa. Tekintsük a következő programrészletet, amelyben b logikai, n
és m pedig 32 bites, előjel nélküli egész típusú változók.

lab1: if(b)

lab2: n = m;

lab3:

Ez a programrészlet modellünkben a következő módon reprezentálható. Az
állapottér az

A = {lab1, lab2, lab3} × {true, false} × [0..232 − 1]× [0..232 − 1]

halmaz. A programot leíró reláció:

S = {((lab1, true, n, m), (lab2, true, n, m)) | n, m ∈ [0..232 − 1]}

∪{((lab1, false, n, m), (lab3, false, n, m)) | n, m ∈ [0..232 − 1]}

∪{((lab2, b, n, m), (lab3, b, m, m)) | n, m ∈ [0..232− 1] ∧ b ∈ {true, false}} .

Az S absztrakt programnak tehát eleme például a

((lab1, true, 0, 1), (lab2, true, 0, 1))

pár, ami azt jelenti, hogy ha az utasításmutató értéke lab1, b = true, n = 0, és
m = 1, akkor a program a lab2 címkéhez lép, és a három változójának az értéke
nem változik. Ugyanakkor a

((lab2, true, 0, 1), (lab3, true, 1, 1))

pár nem eleme S-nek, hiszen a lab2 címkénél lévő értékadás m értékét másolja
az n változóba, és nem fordítva.

Az absztrakt programok működését jellemző temporális logikai állítások
megfogalmazásához szükség lesz a programok lehetséges lefutásait jellemző ál-
lapotsorozatokra.

A következőkben egy R reláció vagy α sorozat értelmezési tartományát rend-
re DR illetve Dα módon jelöljük. Egy véges, n hosszúságú sorozat értelmezési
tartománya a {1, 2, ..., n} halmaz, a végtelen sorozatoké a nemnegatív egész
számok halmaza.

2.1.2. Definíció. Legyen S az A állapottéren értelmezett absztrakt program,
és jelölje A+ az A elemeiből képzett véges vagy végtelen, de nem üres sorozatok
halmazát.

r(S) =
{

α ∈ A+ | (∀i ∈ Dα.i > 1→ (αi−1, αi) ∈ S) ∧
(

|α| <∞→ α|α| /∈ DS

)}
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A definíció következménye, hogy minden α ∈ r(S) sorozatnak bármely nem
üres posztfixe is eleme r(S)-nek. Az absztrakt program működését jellemző soro-
zatok tehát nem csupán „teljes” (valamilyen kitüntetett kezdőállapotból induló)
programfutásokat mutatnak, hanem tetszőleges állapotból indulva megmutatják
az absztrakt program működését.

2.1.2. Példa. A 2.1.1. példában adott absztrakt program működését jellemző
néhány sorozat:

• (lab1, true, 1, 2), (lab2, true, 1, 2), (lab3, true, 2, 2)

• (lab1, false, 1, 2), (lab3, false, 1, 2)

• (lab2, false, 1, 2), (lab3, false, 2, 2) .

Az absztrakt program működését jellemző sorozatok segítségével egy hala-
dási és egy biztonsági temporális tulajdonságot fogalmazunk meg. Ezen tulaj-
donságok megfogalmazását megkönnyíti az alábbi jelölés bevezetése.

2.1.3. Definíció. Legyen α nem üres sorozat az A halmaz elemeiből és P ⊆ A .
Az α sorozat első P tulajdonságú elemének indexe:

FIRSTP (α) =

{

i ∈ Dα ha αi ∈ P ∧ ∀j ∈ [1..i− 1].αj /∈ P ,

∞ ha ∀j ∈ Dα.αj /∈ P .

2.1.4. Definíció. Legyenek P és Q az A állapottér részhalmazai, valamint S
egy A-n értelmezett absztrakt program. Az S absztrakt program P -ből Q-ba
jut, azaz P ≫S Q pontosan akkor, ha

∀α ∈ r(S).α1 ∈ P → FIRSTQ(α) <∞ .

Az i <∞ egyenlőtlenséget valamennyi i egész szám esetén igaznak tekintjük,
ezért ez a tulajdonság azt fogalmazza meg, hogy minden, az S működését jellem-
ző sorozat, amely P -ből indul, tartalmaz Q-beli elemet is, azaz az S absztrakt
program P -ből előbb-utóbb biztosan Q-ba jut.

Ez a haladási tulajdonság az [51] modell  relációjának megfelelője. A tu-
lajdonság rokon a klasszikus Hoare-logika [49] elő- és utófeltétel párjaival is,
azonban az itt megfogalmazott haladási tulajdonságban szereplő két feltétel
nincs az absztrakt program indításához és terminálásához kötve. Amennyiben
kitüntetünk az utasításmutató regiszter értékkészletéből belépési és terminálási
pontokat, a P ≫S Q relációban pedig úgy választjuk meg P -t és Q-t, hogy
minden P -beli állapotban belépési, és minden Q-beli állapotban terminálási
pontban van az absztrakt program, akkor az itt definiált haladási tulajdonság
segítségével is megadhatunk elő- és utófeltételeket.

A stabil tulajdonság azt fogalmazza meg, hogy az absztrakt program az
állapottér egy részhalmazából nem lép ki. Nem csak az absztrakt program teljes
működésére szeretnénk ilyen tulajdonságokat megfogalmazni, hanem a működés
egyes szakaszaira, lokálisan is.
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2.1.5. Definíció. Legyenek P , Q és K az A állapottér részhalmazai, valamint
S egy A-n értelmezett absztrakt program. K stabil P és Q között az S absztrakt
programban, azaz [K] pontosan akkor, ha

∀α ∈ r(S).(α1 ∈ P → ∀i ∈ [FIRSTK(α)..F IRSTQ(α)] ∩Dα.αi ∈ K) .

Azaz, ha az absztrakt program P -ből indulva előbb éri el K-t mint Q-t,
akkor mindaddig K-ban marad, amíg Q-ba nem érkezik. Ha K-t eléri, de Q-
t sohasem, akkor K-t nem hagyhatja el. Az is előfordulhat azonban, hogy az
absztrakt program sem K-t, sem Q-t nem éri el.

Ez a stabilitási tulajdonság hasonlít az [51] modell „stabil amíg” (⊲S) relá-
ciójára. A különbség az, hogy K ⊲ SQ esetén Q-ba érkezéskor K-nak már nem
kell fennállnia, [K]P,Q

S esetén viszont igen.

2.2. Alapvető levezetési szabályok

A következőkben megfogalmazzuk és bebizonyítjuk azokat a tételeket, amelyek
a formális programfejlesztést támogató rendszer levezetési szabályait megala-
pozzák.

2.2.1. Tétel. A haladási tulajdonság tranzitív, azaz P ≫S Q és Q≫S R esetén
P ≫S R is teljesül.

Bizonyítás. Legyen α ∈ r(S) tetszőleges sorozat, melyre α1 ∈ P . Ekkor P ≫S Q
miatt FIRSTQ(α) < ∞ . Legyen α′ az α sorozat FIRSTQ(α) indexű elemétől
kezdődő posztfixe. Mivel α′

1 ∈ Q és Q ≫S R , ezért FIRSTR(α′) < ∞ . Mivel
α′

F IRSTR(α′) ∈ α , ezért FIRSTR(α) <∞ is teljesül.

2.2.2. Tétel. A stabilitási tulajdonság tranzitív, azaz [K]P,Q
S és [K]Q,R

S esetén
[K]P,R

S is teljesül.

Bizonyítás. Tegyük fel indirekt módon, hogy

∃α ∈ r(S).(α1 ∈ P ∧ ∃i ∈ [FIRSTK(α)..F IRSTR(α)] ∩Dα.αi /∈ K) .

Ha a fenti α sorozatban több, a feltételnek megfelelő i index is van, akkor a
továbbiakban i jelölje ezek közül legkisebbet.
Ha FIRSTQ(α) ≥ i , akkor i ∈ [FIRSTK(α)..F IRSTQ(α)]∩Dα is teljesül, ami
αi /∈ K miatt ellentmond a [K]P,Q

S feltételnek.
Ha FIRSTQ(α) < i , akkor legyen α′ az α sorozat FIRSTQ(α) indextől kez-
dődő posztfixe. Ebben a sorozatban az αi elem indexe i − FIRSTQ(α) + 1 ,
azaz αi = α′

i−F IRSTQ(α)+1 . Mivel i-t a legkisebb adott tulajdonságú indexnek
választottuk, ezért αi−1 ∈ K, azaz α′

i−F IRSTQ(α) ∈ K, tehát FIRSTK(α′) <

i − FIRSTQ(α) + 1. Ezek miatt az α′ sorozatra α′ ∈ r(S) , α′
1 ∈ Q és i −

FIRSTQ(α)+1 ∈ [FIRSTK(α′)..F IRSTR(α′)]∩Dα′ teljesülnek, ami a [K]Q,R
S

feltételnek mond ellent α′
i−F IRSTQ(α)+1 /∈ K miatt.
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2.2.3. Tétel. A haladási tulajdonság diszjunktív, azaz P ≫S R és Q ≫S R
esetén P ∪Q≫S R .

Bizonyítás. Legyen α ∈ r(S) tetszőleges sorozat, melyre α1 ∈ P∪Q . Ha α1 ∈ P ,
akkor P ≫S R miatt, ha α1 ∈ Q , akkor pedig Q ≫S R miatt teljesül, hogy
FIRSTR(α) <∞ . Ez azt jelenti, hogy P ∪Q≫S R is fennáll.

2.2.4. Tétel. A stabilitási tulajdonság diszjunktív, azaz [K]P,R
S és [K]Q,R

S esetén
[K]P ∪Q,R

S is teljesül.

Bizonyítás. Legyen α ∈ r(S) tetszőleges sorozat, melyre α1 ∈ P ∪Q . Ha α1 ∈

P , akkor [K]P,R
S miatt, ha α1 ∈ Q, akkor pedig [K]Q,R

S miatt teljesül, hogy
∀i ∈ [FIRSTK(α)..F IRSTR(α)]∩Dα.αi ∈ K . Ez azt jelenti, hogy [K]P ∪Q,R

S is
fennáll.

2.2.5. Tétel. Ha P ≫S Q és [K]P,Q
S fennáll, akkor P ∧K ≫S Q∧K is teljesül.

Bizonyítás. Legyen α ∈ r(S) egy tetszőleges sorozat, melyre α1 ∈ P ∧ K .
Ekkor P ≫S Q miatt FIRSTQ(α) < ∞ adódik, [K]P,Q

S miatt pedig ∀i ∈
[1..F IRSTQ(α)].αi ∈ K . Emiatt FIRSTQ∧K = FIRSTQ <∞ , azaz P∧K ≫S

Q ∧K is igaz.

2.2.6. Tétel. Ha [J ]P,Q
S és [K]P,Q

S fennáll, akkor [J ]P ∧K,Q∧K
S is teljesül.

Bizonyítás. Legyen α ∈ r(S) tetszőleges sorozat, amelyre α1 ∈ P ∧K . Ekkor
[K]P,Q

S miatt
∀i ∈ [1..F IRSTQ(α)] ∩Dα.αi ∈ K .

Ebből következik, hogy FIRSTQ(α) = FIRSTQ∧K(α) . Ezt behelyettesítve a
[J ]P,Q

S definíciója szerinti ∀i ∈ [FIRSTJ(α)..F IRSTQ(α)] ∩Dα.αi ∈ J állítás-
ba, ∀i ∈ [FIRSTJ(α)..F IRSTQ∧K(α)] ∩ Dα.αi ∈ J adódik, ami [J ]P ∧K,Q∧K

S

definíciója.

2.3. Programkompozíció

Megfogalmazzuk két absztrakt program uniójának tulajdonságait is. Erre azért
lesz szükség, mert a programlevezetés utolsó lépésében a teljes programmal
szemben támasztott követelményeket már ismert tulajdonságú programrészle-
tek beillesztésével fogjuk teljesíteni. Az unióra vonatkozó tételek bizonyításához
felhasználjuk a 2.3.1 segédtételt.

2.3.1. Definíció. Az α sorozat első Q-beli pontjáig tartó kezdőszelete:

α→Q =

{

α1, α2, . . . , αF IRSTQ(α) ha FIRSTQ(α) <∞ ,

α ha FIRSTQ(α) =∞ .

2.3.2. Definíció. Az α sorozat prefixe a β sorozatnak, azaz α ≤ β pontosan
akkor, ha |α| ≤ |β| és ∀i ∈ Dα.αi = βi .
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2.3.1. Segédtétel. Ha DS1
∩DS2

= ∅ és P ≫S1
Q , akkor

∀α ∈ r(S1 ∪ S2).α1 ∈ P → ∃α′ ∈ r(S1).α→Q ≤ α′ ,

azaz tetszőleges, P -ből induló r(S1 ∪ S2)-beli sorozat első Q-beli pontig tartó
kezdőszelete prefixe valamelyik r(S1)-beli sorozatnak.

Bizonyítás. Tegyük fel indirekt módon, hogy ∃α ∈ r(S1 ∪ S2) sorozat, melyre
α1 ∈ P , de α→Q nem prefixe r(S1) egyetlen elemének sem. Legyen β az α→Q

legrövidebb olyan prefixe, amely nem prefixe r(S1) egyetlen elemének sem. (Ez
legalább két elemű sorozat, és legfeljebb maga az α→Q .) Ez azt jelenti, hogy
(β|β|−1, β|β|) /∈ S1 . Emiatt viszont (β|β|−1, β|β|) ∈ S2 . Mivel DS1

∩ DS2
= ∅ ,

ezért β|β|−1 /∈ DS1
. Tekintve, hogy a β1β2 . . . β|β|−1 sorozat prefixe valamely

r(S1)-beli sorozatnak és utolsó tagja nem eleme DS1
-nek, ezért ez a sorozat

eleme r(S1)-nek. Ez viszont ellentmond a P ≫S1
Q feltételnek, mert a sorozat

egyetlen tagja sem eleme Q-nak.

Ez a lemma azt fogalmazza meg, hogy ha a diszjunkt értelmezési tartomá-
nyú absztrakt programokból képzett, összetett program P -beli állapotban van,
akkor egészen Q eléréséig csak az S1 komponens állapotátmeneteire kerül sor, a
program ez idő alatt nem kerül az S2 komponens értelmezési tartományába. Ez
alapozza meg az unióprogram tulajdonságaira vonatkozó, következő két tételt.

2.3.1. Tétel. Ha DS1
∩DS2

= ∅ és P ≫S1
Q , akkor P ≫S1∪S2

Q .

Bizonyítás. Tegyük fel indirekt módon, hogy ∃α ∈ r(S1 ∪ S2) , amelyre α1 ∈ P
teljesül, de nincs Q-beli tagja, ezért α→Q = α . A 2.3.1. lemma szerint ekkor
∃α′ ∈ r(S1).α ≤ α′ . Ha |α| = ∞ , akkor α = α′ . Ha |α| < ∞ , akkor α|α| /∈
DS1∪S2

, de ekkor α ≤ α′ ismét csak α = α′ módon teljesülhet. Ez viszont
ellentmond a P ≫S1

Q feltételnek, hiszen α′
1 ∈ P , de nincs Q-beli tag az α′

sorozatban.

2.3.2. Tétel. Ha DS1
∩DS2

= ∅ , P ≫S1
Q és [K]P,Q

S1
, akkor [K]P,Q

S1∪S2
.

Bizonyítás. Tegyük fel indirekt módon, hogy ∃α ∈ r(S1 ∪ S2) , amelyre α1 ∈
P , de ∃i ∈ [FIRSTK(α)..F IRSTQ(α)] ∩ Dα.αi /∈ K . Erre az indexre α→Q

és FIRST definíciói miatt i ∈ [FIRSTK(α→Q)..F IRSTQ(α→Q)] ∩ Dα→Q és
α→Q

i /∈ K is teljesül. A 2.3.1. lemma miatt ∃α′ ∈ r(S1).α→Q ≤ α′ , tehát
α′

1 ∈ P , i ∈ [FIRSTK(α′)..F IRSTQ(α′)] ∩Dα′ és α′
i /∈ K , ami ellentmond a

[K]P,Q
S1

feltételnek.

A formális programlevezetés során a teljes programra vonatkozó haladási és
stabilitási követelményeket először a 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3. és 2.2.4. tételek segít-
ségével több részlet-követelményre bontjuk fel, majd a 2.3.1. és 2.3.2. tételek
segítségével a részlet-követelményeket teljesítő utasításokat illesztünk az abszt-
rakt programba, végül ellenőrizzük, hogy az utasítások értelmezési tartományai
valóban páronként diszjunktak-e. A gyakorlatban ezt a diszjunktsági kritériu-
mot úgy teljesítjük, hogy az absztrakt program minden utasítása más-más cím-
két kap, vagyis az (állapottér részét képező) utasításmutató regiszter bármely
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értéke esetén legfeljebb egy utasítást lehet végrehajtani. Megjegyzendő, hogy
párhuzamos programok esetén ezt a feltételt nem ilyen egyszerű teljesíteni.

A 2.3.2. tétel a [K]P,Q
S1∪S2

tulajdonság bizonyításához megköveteli a P és Q
közötti haladást is a komponensprogramtól. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy
a levezetés során a stabil tulajdonságokat mindvégig a haladási tulajdonságok-
hoz kötjük. A programkonstrukciót tehát elsősorban a haladási tulajdonságok
teljesítése vezérli, a kapcsolódó stabil tulajdonságok teljesülését pedig minden,
az absztrakt programba beillesztett utasításra megvizsgáljuk.

Biztonsági tulajdonságoktól általában elvárjuk, hogy ha az S1 és S2 kompo-
nensek is teljesítik, akkor az S1 ∪ S2 összetett absztrakt program is teljesítse.
Ezért felmerül a kérdés, hogy valóban szükséges-e a 2.3.2. tétel haladást meg-
követelő feltétele. A feltétel szükségességét a 2.3.1. példa segítségével mutatjuk
meg, ezután a stabil tulajdonságot olyan módon szorítjuk meg, hogy hasonlítson
az [51] modellben használt biztonsági tulajdonságokhoz. A 2.3.3. tétel segítségé-
vel megmutatjuk, hogy ebben a speciális esetben az összetett absztrakt program
valóban rendelkezik a komponensek közös stabil tulajdonságaival.

2.3.1. Példa. Legyen az állapottér az A = {1, 2, 3} halmaz, ezen az S1 =
{(1, 2)} és S2 = {(2, 3)} absztrakt programok. A [{2}]{1},∅

S1
és [{2}]{1},∅

S2
tulaj-

donságok teljesülnek:

• r(S1) egyetlen {1}-ből induló sorozata: 1, 2

• r(S2) egyetlen {1}-ből induló sorozata: 1

Mindkét sorozat eleget tesz a stabil tulajdonság definíciójában meghatározott
követelménynek.

Ugyanakkor az 1, 2, 3 sorozat eleme r(S1∪S2)-nek, ami kilép a {2} halmazból,
ezért [{2}]{1},∅

S1∪S2
nem teljesül.

Megvizsgáljuk a [K]P,Q
S stabil tulajdonság azon speciális esetét, amikor P a

teljes állapottér. A következő lemma a tulajdonság definíciójának egy ekvivalens
átfogalmazását adja meg erre az esetre. A segédtételt a 2.3.3. tétel bizonyítása
során használjuk fel.

2.3.2. Segédtétel. Legyen S absztrakt program az A állapottéren, valamint
K ⊆ A és Q ⊆ A . A [K]A,Q

S tulajdonság pontosan akkor áll fenn, ha

∀(a, b) ∈ S.(a ∈ K ∧ a /∈ Q→ b ∈ K) .

Bizonyítás.
Szükségesség. Tegyük fel indirekt módon, hogy ∃(a, b) ∈ S.(a ∈ K ∧ a /∈ Q∧ b /∈

K) . Ekkor minden a, b prefixű r(S)-beli sorozat ellentmond a [K]A,Q
S feltételnek.

Elégségesség. Tegyük fel indirekt módon, hogy [K]A,Q
S nem teljesül, vagyis

∃α ∈ r(S).(α1 ∈ A ∧ ∃i ∈ [FIRSTK(α)..F IRSTQ(α)] ∩Dα.αi /∈ K) .

Ha a legkisebb ilyen i indexet választjuk, akkor (αi−1, αi) ∈ S olyan állapotát-
menet, melyre αi−1 ∈ K, αi−1 /∈ Q és αi /∈ K állnak fenn, ami ellentmond a
feltételnek.
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2.3.3. Tétel. Legyenek S1 és S2 az A állapottéren értelmezett absztrakt prog-
ramok, valamint Q és K az állapottér részhalmazai, melyekre [K]A,Q

S1
és [K]A,Q

S2

teljesül. Ekkor [K]A,Q
S1∪S2

is fennáll.

Bizonyítás. A 2.3.2. lemmában adott feltétel [K]A,Q
S1

és [K]A,Q
S2

miatt S1 és S2

állapotátmeneteire is igaz, így S1 ∪ S2 állapotátmeneteire is. Következésképpen
[K]A,Q

S1∪S2
teljesül.

2.4. Kapcsolat a klasszikus logikával

Legyen P ′ és Q′ logikai állítások igazsághalmaza rendre P és Q. A halmazok
között P ⊆ Q részhalmaz kapcsolat pontosan akkor áll fent, ha állítások közötti
P ′ ⇒ Q′ logikai következtetés teljesül. A következő tétel megmutatja, hogy az
eddig bevezetett haladási és stabil tulajdonságok segítségével kifejezhető a rész-
halmaz kapcsolat, és ezen keresztül a klasszikus logikai következményfogalom is.
Ez lehetővé teszi, hogy egységes levezetési szabályokat használjunk a klasszikus
és temporális logikai bizonyítások elkészítése során.

2.4.1. Tétel. Legyenek P és Q az A állapottér részhalmazai, S pedig az A-n
értelmezett absztrakt program. P ⊆ Q pontosan akkor teljesül, ha

• P ≫S Q , és

• ∀K ⊆ A.[K]P,Q
S

egyszerre teljesülnek.

Bizonyítás.
Szükségesség. Ha P ⊆ Q, akkor ∀α ∈ r(S).(α1 ∈ P → FIRSTQ(α) = 1) . Ebből
P ≫S Q és [K]P,Q

S is adódik tetszőleges K ⊆ A esetén.
Elégségesség. Legyen a ∈ P tetszőleges elem. Vegyünk egy α ∈ r(S) sorozatot,
amelyre α1 = a . P ≫S Q miatt van α-nak Q-beli eleme, azaz α→Q véges, és
utolsó eleme Q-beli. ∀K ⊆ A.[K]P,Q

S miatt, K = {a} választással adódik, hogy
α→Q minden eleme az a. Ezekből következik, hogy a ∈ Q . Mivel tetszőleges
a ∈ P elemre beláttuk, hogy a ∈ Q, ezért P ⊆ Q teljesül.

Az elsőrendű logika kifejezőerejének eléréséhez szükségünk lesz kvantorokkal
kapcsolatos levezetési szabályokra. Most az ezeket megalapozó tételeket tárgyal-
juk.

2.4.2. Tétel. Legyen Γ egy véges indexhalmaz, A az állapottér, S egy ezen
értelmezett absztrakt program, Q ⊆ A valamint minden i ∈ Γ indexre Pi ⊆ A
halmazok. Ha minden i ∈ Γ esetén teljesül Pi ≫S Q, akkor

⋃

i∈Γ

Pi ≫S Q

is fennáll.
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Bizonyítás. A 2.2.3. tétel bizonyításával analóg módon.

2.4.3. Tétel. Legyen Γ egy véges indexhalmaz, A az állapottér, S egy ezen
értelmezett absztrakt program, Q ⊆ A , K ⊆ A , valamint minden i ∈ Γ indexre
Pi ⊆ A halmazok. Ha minden i ∈ Γ esetén teljesül [K]Pi,Q

S , akkor

[K]
⋃

i∈Γ
Pi,Q

S

is fennáll.

Bizonyítás. A 2.2.4. tétel bizonyításával analóg módon.

A 2.4.2. és 2.4.3. tételek a klasszikus logika természetes levezetési kalkulusá-
ban használt egyik szabály általánosításai. Ez a szabály lehetővé teszi, hogy a
∃x.P (x)⇒ Q állítást úgy bizonyítsuk, hogy egy – a formulákban nem előfordu-
ló – t paraméter használata mellett belátjuk, hogy P (t) ⇒ Q fennáll. Ennek a
szabálynak a komplemense, hogy P ⇒ ∀x.Q(x) bizonyításához elegendő belát-
ni, hogy P ⇒ Q(t) teljesül. Ez utóbbi szabály temporális logikai általánosítása
azonban nem igaz. Ezt mutatja meg a 2.4.1. példa.

2.4.1. Példa. Legyen az állapottér A = {0, 1, 2} és egy ezen értelmezett abszt-
rakt program S = {(0, 1), (1, 2)} . Ekkor teljesülnek a {0} ≫S {1} és {0} ≫S {2}
haladási tulajdonságok, de {0} ≫S {1} ∩ {2} nem áll fenn.

Annak ellenére, hogy a példában szereplő absztrakt program az 1 és a 2 ál-
lapotba is eljut a 0-ból, ez nem egy időben történik, azaz soha nincs egyszerre
az 1-ben és a 2-ben. Az univerzális kvantorral kapcsolatos szabály általánosítá-
sait ezért a 2.4.2. tételhez képest lényegesen szigorúbb formában fogalmazzuk
meg. A kiegészítő feltétel azt írja elő, hogy a tételben vizsgált kezdőállapot és
vágállapotok között bármely állításnak stabilnak kell lennie, azaz a program
nem léphet. Ez feltétel a vizsgált temporális logikai tulajdonságokat klasszikus
logikai állításokkal teszi egyenértékűvé.

2.4.4. Tétel. Legyen Γ egy véges indexhalmaz, A az állapottér, S egy ezen
értelmezett absztrakt program, P ⊆ A , valamint minden i ∈ Γ indexre Qi ⊆ A
halmazok. Ha minden i ∈ Γ esetén P ≫S Qi és ∀K ⊆ A.[K]P,Qi

S teljesülnek,
akkor

P ≫S

⋂

i∈Γ

Qi

és

∀K ⊆ A.[K]
P,

⋂

i∈Γ
Qi

S

is fennállnak.

Bizonyítás. A feltételek miatt a 2.4.1. tétel alapján azt kapjuk, hogy minden
i ∈ Γ indexre P ⊆ Qi . Ezért P ⊆

⋂

i∈Γ Qi is teljesül. Ebből a 2.4.1. tétel
ismételt alkalmazásával megkapjuk a bizonyítandó állításokat.

A 2.4.2, 2.4.3 és 2.4.4 tételeket a dolgozat 3.3.5 fejezetében a kvantorokkal
kapcsolatos bizonyítási lépések ellenőrzése során használjuk fel.



3. fejezet

Beágyazott nyelv

A dolgozatnak ezen fejezete a [9] és [33] publikációkra épül.

3.1. Alapfogalmak

Beágyazott nyelvről akkor beszélünk, ha az adott nyelvet egy másik, úgyneve-
zett gazda-nyelvhez készített speciális programkönyvtár(ak) segítségével imple-
mentálunk. A beágyazott nyelv programjai valójában gazda-nyelvű programok,
amelyek intenzíven használják az említett programkönyvtárakat. Nincs éles ha-
tárvonal a hagyományos értelemben vett programkönyvtárak és a beágyazott
nyelvek között, de lényeges kritérium, hogy a beágyazott nyelv rendelkezik sa-
ját, önálló szemantikával.

A beágyazott nyelvek két típusát különböztetjük meg. A felszíni beágya-
zás (shallow embedding) esetén a programkönyvtár függvényeit végrehajtva a
közvetlenül a beágyazott nyelvű program eredményét kapjuk meg. A program-
könyvtár elemei tehát közvetlenül implementálják a beágyazott nyelv szeman-
tikáját. A felszíni beágyazások jellemzően a beágyazott nyelv értelmezőjét (in-
terpreterét) valósítják meg.

A mélységi beágyazás (deep embedding) esetén a programkönyvtár függvé-
nyei egy adatszerkezetet állítanak elő, amely tekinthető a beágyazott nyelvű
programok absztrakt szintaxisfájának. A mélységi beágyazások felhasználó felé
publikus interfészei általában azt a látszatot keltik, mintha a program maga
elvégezné a szükséges számításokat, valójában azonban a számításokat repre-
zentáló adatszerkezet felépítését végzik. Az absztrakt szintaxisfa feldolgozása
több modul (pl. értelmező, kódgenerátor) segítségével történhet, amelyek imp-
lementálják a beágyazott nyelv szemantikáját.

Mélységi beágyazás esetén a beágyazott nyelvek megvalósítása a következő
tevékenységeket igényli:

• adattípus(ok) definiálása az absztrakt szintaxisfa reprezentációjához

21
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• publikus interfész készítése, amelynek elemei az absztrakt szintaxisfa elő-
állítását végzik

• feldolgozó modulok (értelmező, kódgenerátor stb.)

A beágyazott nyelv szintaxisa kettős. Egyrészt – mivel a beágyazott nyelvű
programok egyben speciális gazda nyelvű programok is – meg kell felelniük a
gazda nyelv szabályainak. Másrészt a publikus interfész kialakítása nagymérték-
ben befolyásolja a program kinézetét. A beágyazott nyelvek készítésének egyik
körültekintést igénylő pontja ennek az interfésznek a kialakítása, mert nagyrészt
ez szabja meg, hogy mennyire kényelmesen használható a nyelv a gyakorlatban.

A beágyazásnak, mint nyelv-implementációs technikának két fontos előnye
van a hagyományos fordítóprogram-konstrukciós módszerekkel szemben:

• A fordítóprogram analizáló moduljai leegyszerűsödnek. A lexikális és szin-
taktikus elemzés teljes mértékben, a szemantikus elemzés – a gazda nyelv
típusrendszerének kifejezőerejétől függően – részben megoldható a gazda
nyelv fordítóprogramjának újrafelhasználásával. Ennek köszönhető, hogy
kísérleti fejlesztéshez, nyelvi prototípusok készítéséhez kiváló technika a
beágyazás.

• A gazda nyelv egy kifejező metanyelvvé válik a beágyazott nyelv felett. A
beágyazott- és a gazda nyelv viszonya nagy mértékben hasonlít például az
alap C++ és a C++ template metaprogramozás viszonyához. A metanyelv
felhasználható az alapnyelv programjainak generálásához. A beágyazott
nyelvek esetén azonban a gazda nyelv általában lényegesen kifejezőbb, és
sokkal könnyebben használható, mint például a C++ template-ek.

Nem minden programozási nyelv egyformán alkalmas gazda nyelvnek. Ha a gaz-
da nyelvnek nagyon jellegzetes szintaxisa van, akkor nehézzé válhat a beágyazott
nyelv sajátságaihoz jól illeszkedő szintaxis kialakítása a publikus interfész segít-
ségével. A másik követelmény a gazda nyelv típusrendszerére vonatkozik: ennek
elegendően gazdagnak kell lennie, mert ez teszi lehetővé a beágyazott nyelv sze-
mantikai szabályainak kifejezését és a gazda nyelv fordítóprogramjával történő
ellenőrzését. Azokat a szabályokat, amelyeket nem lehet vagy kényelmetlen a
típusrendszer segítségével kifejezni, a felépített absztrakt szintaxisfán történő
kiegészítő elemzésekként valósíthatjuk meg.

A fenti kritériumok alapján a Haskell programozási nyelv jól alkalmazható
gazda nyelvként. Szintaxisa minimális és hajlékony, típusrendszere pedig kifino-
mult és kifejező. Számos beágyazott nyelv használja gazda nyelvként a Haskellt.

A nyelvbeágyazást gyakran az alkalmazásterület-specifikus programozási nyel-
vek (domain specific language, DSL) esetén használnak. Ezek a nyelvek egy meg-
határozott, szűk terület fogalmait próbálják a lehető leghatékonyabban kifejezni.
Mivel lemondanak arról, hogy nagyon széles problémaspektrumon alkalmazha-
tóak legyenek, ezért a speciális konstrukcióknak köszönhetően a saját alkalma-
zási területükön sokkal kifejezőbbek, hatékonyabbak lehetnek az általános célú
programozási nyelvekkel szemben.
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Mivel az alkalmazásterület-specifikus nyelvek jellemzően kevés alapelemmel
és konstrukcióval dolgoznak, ugyanakkor a megfelelő nyelv kialakítása sok kí-
sérletet, különböző nyelv-változatok kipróbálását igényli, esetükben a beágyazás
hatékony technikának bizonyul. Ezeket a nyelveket beágyazott alkalmazásterület-
specifikus nyelveknek (embedded domain specific language, EDSL, vagy domain
specific embedded language, DSEL) nevezik.

3.2. Az absztrakt szintaxisfa adattípusai

Célunk egy olyan keretrendszer beágyazása Haskellbe, amely alkalmas specifi-
kációs állítások és bizonyítások leírására, valamint a bizonyítások helyességének
ellenőrzésére. Felszíni beágyazás esetén a logikai formulák olyan Haskell függ-
vények lennének, amelyek végrehajtásukkor kiértékelnék a formulákat. Annak
vizsgálata, hogy egy formula logikai következménye-e egy másiknak, ebben az
esetben legfeljebb a szemantikus következményfogalom, azaz szisztematikus tesz-
telés segítségével történhetne. Mivel ez nagy állapotterek esetén nem járható út,
ezért csak a mélységi beágyazás jöhet szóba.

Mélységi beágyazás esetén a Haskell program végrehajtásának eredménye
egy adatszerkezet, az absztrakt szintaxisfa. Ennek a reprezentációs lehetőségei-
vel foglalkozik ez a fejezet. Olyan megoldásokat keresünk, amelyek a szemanti-
kus ellenőrzések minél nagyobb részét valósítják meg a beágyazáson keresztül,
egyszerűsítve és megbízhatóbbá téve ezzel a keretrendszert.

3.2.1. Típushelyesség

Induljunk ki a kifejezések és logikai formulák egy egyszerű beágyazásából, amely
a 3.2.1 ábrán látható. A Symbol konstruktor segítségével értékeket és függvény
szimbólumokat reprezentálhatunk, ezeket a nevük azonosítja. Az Appl konstruk-
tor segítségével függvényalkalmazás, a Lambda segítségével névtelen függvények
írhatók. Ez utóbbi String típusú paramétere a függvény paraméterét azonosít-
ja.

A kifejezések közül a logikai értékűeket a Literal konstuktorral logikai for-
mulává alakíthatjuk. Összetett formulák logikai összekötő jelek és kvantálás se-
gítségével hozhatók létre. A Forall és Exists konstruktorok első paramétere a
kvantált változót azonosítja.

Ebben az egyszerű reprezentációban nincsenek típusok. Enélkül azonban a
specifikációs állítások felírása igen nehézkessé válik. Ráadásul könnyű inkon-
zisztens formulákat létrehozni, ha nem állítást kifejező kifejezésre alkalmazzuk
a Literal konstruktort.

A kifejezések naiv módon kiegészíthetők típussal a 3.2.2. ábrán látható mó-
don. A Simple konstruktor segítségével nevükkel azonosított alaptípusokat rep-
rezentálunk, míg az Arrow függvénytípusok létrehozására szolgál.

A kifejezéseket úgy egészítjük ki típusinformációval, hogy a szimbólumokhoz
és a névtelen függvények paraméteréhez rendelünk típust. A függvényalkalma-
zásra és a névtelen függvényekre vonatkozó szabályok alapján ezután valamennyi
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data Expr

= Symbol String

| Appl Expr Expr

| Lambda String Expr

data Formula

= Literal Expr

| And Formula Formula

| Or Formula Formula

| Not Formula

| Forall String Formula

| Exists String Formula

3.2.1. ábra. Kifejezések és formulák egyszerű reprezentációja

data Type = Simple String | Arrow Type Type

data Expr

= Symbol String Type

| Appl Expr Expr

| Lambda String Type Expr

3.2.2. ábra. Kifejezések naiv típusozással
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data Expr t where

Symbol :: String -> Expr a

Appl :: Expr (a -> b) -> Expr a -> Expr b

Lambda :: String -> Expr b -> Expr (a -> b)

3.2.3. ábra. Kifejezések reprezentációja GADT segítségével

kifejezésről meghatározható annak típusa, vagy felfedezhető az esetleges típus-
hiba.

Ennek a módszernek hátránya, hogy a típusellenőrzést meg kell valósíta-
nunk a beágyazott nyelv szemantikáját implementáló modulokban. A Haskell
típusrendszere azonban lehetőséget biztosít arra, hogy ezt a feladatot a Haskell
fordítóprogramjával végeztessük el.

Az általánosított algebrai adattípusok (generalized algebraic data type, rövi-
den GADT ) konstruktorainak típusa testre szabható, így a definiált adattípusról
lényegesen több típusinformáció fejezhető ki. Ezt jelenleg a GHC Haskell for-
dító egy nyelvi kiterjesztésként implementálja. GADT segítségével a típusozott
kifejezések a 3.2.3 ábrán látható módon reprezentálhatók.

A kifejezések típusozásának szabályait a konstruktorok típusai definiálják:

• Egy szimbólum tetszőleges a típusú lehet.

• Egy a típusról b típusra képező függvényt csak a típusú argumentumra
alkalmazhatunk, és az eredmény b típusú kifejezés.

• Egy b típusú kifejezésre képező névtelen függvény típusa a→ b, valamely
a típus esetén.

A szimbólum és a névtelen függvény típusában szereplő a típusparamétert a
kifejezések felépítését végző függvények, vagy maga a felhasználó fogja megkötni.

Ezt a reprezentációt használva a típushibás kifejezéseket már a Haskell for-
dítóprogramja ki fogja szűrni. Például

Appl

(Symbol "f" :: Expr (Int -> Char))

(Symbol "e" :: Expr Bool)

esetén a

Couldn’t match expected type ‘Int’ against inferred type ‘Bool’

...

hibát kapjuk.

3.2.2. Paraméterek reprezentációja

A 3.2.1-3.2.3. ábrákon a névtelen függvények és a kvantorok paramétereit nevek
jelölik. Ilyen reprezentáció mellett a paraméterek hatókörére, láthatóságára, az
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data Expr t where

Symbol :: String -> Expr a

Appl :: Expr (a -> b) -> Expr a -> Expr b

Lambda :: (Expr a -> Expr b) -> Expr (a -> b)

data Formula where

Literal :: Expr Bool -> Formula

And :: Formula -> Formula -> Formula

Or :: Formula -> Formula -> Formula

Not :: Formula -> Formula

Forall :: (Expr a -> Formula) -> Formula

Exists :: (Expr a -> Formula) -> Formula

3.2.4. ábra. Magasabb rendű absztrakt szintaxis

elfedésre vonatkozó szabályokat külön implementálni kellene. A kifejezéseken
elvégzendő β-redukciót (egy névtelen függvény alkalmazását egy kifejezésre)
például úgy lehetne implementálni, hogy a névtelen függvény törzsében meg-
keressük a paraméterének az előfordulásait (figyelve természetesen az esetleges
elfedésekre), és helyettesítjük azokat az aktuális paraméterrel.

Mivel a beágyazás gazda nyelve esetünkben funkcionális nyelv, ezért ez a fel-
adat sokkal kényelmesebben és biztonságosabban is elvégezhető. A megoldást a
magasabb rendű absztrakt szintaxis (higher order abstract syntax, HOAS) alkal-
mazása jelenti. Ebben az esetben a szintaxisfa felépítéséhez használt konstruk-
toroknak függvényparaméterei is lehetnek, ahogyan azt a 3.2.4. ábra mutatja.

Ebben az esetben a β-redukció implementációja triviális feladat, hiszen a
Lambda konstruktor paramétere egy Haskell függvény, amit alkalmazhatunk a
névtelen függvény aktuális paraméterére:

reduce (Appl (Lambda f) e) = reduce (f e)

Hasonlóan egyszerűvé válik a kvantált formulák kezelése is. A

∀x.P (x)
P (t)

szabály esetünkben a
Forall p

p t

formában írható fel.
Ezzel a megoldással minden formulát és paraméteres kifejezést reprezentál-

hatunk, ugyanakkor a magasabb rendű absztrakt szintaxis alkalmazása felvet
egy problémát. Mivel egyes konstruktorparaméterek Haskell függvények, ezek
akár mintaillesztés segítségével is definiálhatók, és elképzelhető, hogy nem is
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data Condition where

NotInE :: Expr t -> Expr u -> Condition

NotInF :: Expr t -> Formula -> Condition

Equals :: Expr t -> Expr u -> Condition

Val :: Expr t -> Condition

Var :: Expr t -> Condition

3.2.5. ábra. A feltételeket reprezentáló típus

terminálnak. Ez azt jelenti, hogy felírhatók Expr vagy Formula típusú Haskell
kifejezések, amelyek nem reprezentálnak kifejezést vagy formulát a beágyazott
nyelvben. Nem létezik például olyan logikai formula, amelynek reprezentációja

Forall $ \expr -> case expr of

Symbol "x" -> Literal $ Symbol "a"

otherwise -> Literal $ Symbol "b"

lenne.
Ezt a problémát úgy kerülhetjük el, hogy megtiltjuk a magasabb rendű abszt-

rakt szintaxis felépítéséhez használt függvényekben a terminálást veszélyeztető
eszközöket és a mintaillesztést. Ennek betartása a felhasználó felelőssége, de
támogatást nyújthatunk ehhez, ha elrejtjük a szintaxisfát felépítő konstruktoro-
kat, és a beágyazott nyelv felhasználói felületében kizárólag olyan függvényeket
teszünk elérhetővé, amelyek ebből a szempontból biztonságosak.

3.2.3. Feltételek

Specifikációs állítások, axiómák és tételek megfogalmazásához szükség lesz olyan
eszközökre, amelyek segítségével kifejezések és formulák felépítését, szintaktikus
tulajdonságait lehet megvizsgálni. Például azért van szükség feltételekre, mert
az axiómákat, tételeket paraméteres formában adjuk meg, és formai megszorí-
tásokat szeretnénk tenni paraméterekre. Amikor egy bizonyításban felhaszná-
lásra kerül egy axióma vagy tétel, a bizonyítást ellenőrző algoritmus kiértékeli
a megadott feltételeket az aktuális paraméterek ismeretében, és szükség vissza-
utasítja az axióma vagy tétel alkalmazását. A feltételeket a 3.2.5. ábrán látható
Condition adattípus segítségével fogalmazhatjuk meg.

Az adattípus a programok specifikációja során hasznosnak bizonyult feltétel-
fajtákat gyűjti össze:

• Egy kifejezés szerepel-e egy kifejezésben?

• Egy kifejezés szerepel-e egy formulában?

• Két kifejezés egyenlő-e?

• Egyetlen konstans alkotja-e az adott kifejezést?
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• Egyetlen változó alkotja-e az adott kifejezést?

Az első két feltételfajtát például annak ellenőrzésére használhatjuk, hogy egy
kifejezés vagy formula mentes-e a program egy változójától. Az utolsó két fel-
tételfajta kiértékeléséhez szükség van arra, hogy a kifejezések Symbol konstruk-
torát kiegészítsük egy további paraméterrel, ami az adott szimbólum szerepét
jelöli:

data Expr t where

Symbol :: Role -> String -> Expr a

...

data Role = Value | Variable | Function | Parameter | Quantified

Az egyes szerepek jelentése a következő:

• Value: értéket jelölő szimbólum, például numerikus literál;

• Variable: program változója;

• Function: függvényszimbólum;

• Parameter: tétel-séma paramétere;

• Quantified: univerzálisan vagy egzisztenciálisan kvantált változó.

3.2.4. Formulahalmazok

A 3.2.3. pontban bevezetett feltételek segítségével lehetőség nyílik formulahal-
mazok leírására. Ezek a programokra vonatkozó stabil tulajdonságok megadá-
sakor játszanak szerepet, ezt tükrözi az alábbi típus neve:

type PropertySet = Formula -> [Condition]

A bevezetett típus egy formulákról feltétellistákra képező függvény. Azokat
a formulákat tekintjük a formulahalmaz tagjainak, amelyekre a függvény által
adott listát alkotó minden feltétel teljesül.

3.2.5. Specifikációs állítások

A 3.2.6. ábrán látható adattípus segítségével reprezentálhatjuk a specifikációs
állításokat. A pre és post rekordmezők formulái a 2.1.4. definíció által meghatá-
rozott haladási tulajdonság elő- és utófeltételeinek felelnek meg, míg a safeties

mező listájának minden eleme stabil tulajdonságok egy-egy halmazát jelöli.

3.2.1. Példa. Ebben a példában a 3.2.7 ábrán szereplő specifikációs állítások-
nak adjuk meg informálisan a jelentését. Az olvashatóság kedvéért az ábrán
szereplő kifejezések és formulák matematikai formában szerepelnek ahelyett,
hogy a 3.2.2. pontban szereplő konstruktorok segítségével építenénk fel őket.
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data Statement

= Statement

{ pre :: Formula

, post :: Formula

, safeties :: [PropertySet]

}

3.2.6. ábra. Adattípus specifikációs állítások reprezentációjához

Statement

{ pre = ip = lab1

, post = ip = lab2 ∧ x = y
, safeties = [\p -> [NotInF ip p, NotInF x p]]

}

Statement

{ pre = x > 0
, post = x ≥ 0
, safeties = [\p -> []]

}

3.2.7. ábra. Példák specifikációs állításokra

Tegyük fel, hogy az első állítás egy olyan programról szól, amelynek ip az
utasításmutatója, x és y pedig változói. Ekkor a specifikációs állítás azt követeli
meg a programtól, hogy a lab1 címkétől előbb-utóbb garantáltan jusson el a
lab2 címkéhez, ahol az x és y változók értéke legyen azonos, mindeközben pedig
kizárólag az ip és az x változók értéke változhat meg. Ez utóbbi kikötés abból kö-
vetkezik, hogy az állítás szerint minden olyan formulának stabil tulajdonságnak
kell lennie, amiben nem szerepel az említett két változó.

A második állítás azt követeli meg, hogy a program jusson el az x > 0
állapotból x ≥ 0 állapotba, miközben semmilyen állapotváltoztatást sem hajthat
végre. Ez tehát valójában egy klasszikus logikai eszközökkel (és a kifejezésekben
szereplő függvényekre vonatkozó axiómákkal) bizonyítandó állítás, amint ezt a
2.4.1. tétel mutatja.

A 3.2.1. példa második állítása tehát rámutat arra, hogy a Statement adattí-
pust klasszikus logikai állítások reprezentációjára is használhatjuk, amennyiben
a safeties mezőben tetszőleges formula stabilitását megköveteljük.

3.2.6. Axiómák

Programozási nyelvek egyes utasításainak temporális tulajdonságait, vagy a spe-
cifikációkban használatos matematikai függvények klasszikus logikai tulajdon-
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data Axiom p

= Axiom

{ axiomConditions :: [Condition]

, axiomStatement :: Statement

, axiomProgram :: [p]

}

3.2.8. ábra. Adattípus axiómák reprezentációjához

\lhs rhs label next ->

Axiom

{ axiomConditions = [Var lhs, Val rhs]

, axiomStatement =

Statement

{ pre = ip = label
, post = ip = next ∧ lhs = rhs
, safeties = [\p -> [NotIn ip p, NotIn lhs p]]

}

, axiomProgram = label: lhs = rhs;

next:

}

3.2.9. ábra. Értékadást leíró axiómaséma

ságait axiómák segítségével írhatjuk le. Ezek a 3.2.8. ábrán látható adattípus
segítségével reprezentálhatók.

Az axiómák jelentése informális módon a következőképpen fogalmazható
meg. Amennyiben a vizsgált programnak részét képezik az axiomProgram me-
zőben felsorolt elemek, valamint teljesülnek az axiomConditions mezőben fel-
sorolt feltételek, akkor a program teljesíti az axiomStatement mezőben adott
állítást. A feltételeknek akkor van szerepük, ha paraméterek használatával egy
axiómasémát készítünk. Ebben az esetben a feltételek döntik el, hogy a para-
méterek adott módon való rögzítése esetén érvényes-e az axióma.

Az adattípus egy típusparaméterrel rendelkezik, amely megszabja, hogy mi-
lyen programozási nyelv elemeiről szól az adott axióma. Amennyiben nem egy
programhoz kötött axiómát fogalmazunk meg, hanem valamely általános ér-
vényű temporális- vagy klasszikus logikai törvényszerűséget, akkor az axiom-

Program mező üres lista lesz, és ebben az esetben a típusparamétert sem kell
valamely konkrét típushoz kötni. Ennek következményeképpen az általános ér-
vényű axiómákat tetszőleges nyelven írt programokról szóló bizonyításokban
felhasználhatjuk.

3.2.2. Példa. A 3.2.9. ábrán az értékadás egy speciális változatának axióma-
sémája látható. A könnyebb olvashatóság kedvéért a formulák matematikai for-
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data Theorem p q

= Theorem

{ theoremConditions :: [Condition]

, theoremStatement :: Statement

, theoremProof :: Proof p q

}

3.2.10. ábra. Adattípus tételek reprezentációjához

mában, a programrészlet pedig C++ szintaxissal szerepel. Az axiómaséma azt
állítja, hogy a label és next címkék között elhelyezett értékadás a label cím-
kétől a next címkéhez viszi a programot, ahol az értékadás bal- és jobb oldala
egyenlőek lesznek, miközben az utasításmutatón és az értékadás bal oldalán kí-
vül más nem változhat meg. Az axiómaséma megköveteli, hogy a bal oldalon
változó, míg a jobb oldalon egy literál szerepeljen. Ez utóbbi feltétel kizárja,
hogy jobb oldali kifejezésben szerepeljen a bal oldal változója vagy az utasítás-
mutató, ami hamissá tehetné az utófeltételben állított egyenlőséget.

3.2.7. Tételek

Tételek reprezentációjára a 3.2.10. ábrán látható adattípus használható. A tétel
érvényességének feltételeit a theoremConditions lista a sorolja fel. Ha ezek a
feltételek nem teljesülnek, akkor a tétel nem állít semmit. Ellenkező esetben
a tétel állítását a theoremStatement mező tartalmazza, és ennek bizonyítási
kísérlete található a theoremProof mezőben. A bizonyítások reprezentációját a
3.2.8. pont részletezi.

Az adattípus első típusparamétere megszabja, hogy a tétel állítása milyen
nyelvű programra vonatkozik. Az axiómáknál írtakkal összhangban, ha ezt a
típusparamétert egy tétel nem köti konkrét típushoz, akkor a tétel általános
érvényű összefüggést fejez ki, nem kötődik programhoz. Amennyiben a tétel
egy programra vonatkozik, akkor az állítás a programmal szemben támasztott
követelményeket megfogalmazó specifikáció, míg a bizonyítás a specifikáció lé-
pésenkénti finomítása, amely alapján megadható a levezetés végeredményeként
előálló program.

A második típusparaméter a tétel paraméterének típusa. Minden

q → Theorem p q

típusú t függvény tételek egy családját reprezentálja. A rendszer feladata annak
ellenőrzése, hogy tetszőleges q típusú v érték esetén a t v tétel bizonyítása helyes-
e. Ez az ellenőrzés úgy történik, hogy a t függvényt egy szimbolikus paraméterre
alkalmazzuk, majd az így kapott parametrikus tétel és bizonyítás helyességét
látjuk be. A paraméteres tételeknek induktív bizonyításokban van szerepe, ezt a
3.2.8 szakasz részletezi a Recursion konstruktor kapcsán. Paraméteres tételekre
az 5.3.3 ábrán és az A függelékben láthatunk példákat.
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data Proof p q where

Step :: Statement -> Proof p q -> Proof p q

Sequence :: [Proof p q] -> Proof p q

Selection :: [(Formula, Proof p q)] -> Proof p q

UseAxiom :: Axiom p -> Proof p q

UseTheorem :: (Ordinal q’, Parameter q’) =>

(q’ -> Theorem p q’) -> q’

-> Proof p q

UniversalParameter :: Typeable a =>

(Expr a -> (Proof p q, Formula))

-> Proof p q

ExistentialParameter :: Typeable a =>

(Expr a -> (Formula, Proof p q))

-> Proof p q

Recursion :: q -> Proof p q

UseTactic :: ProofGenerator p q -> Proof p q

FreshId :: (Id -> Proof p q) -> Proof p q

ThrowError :: String -> Proof p q

Adattípus bizonyítások reprezentációjához

3.2.8. Bizonyítások

A 3.2.8. ábra a bizonyítások reprezentációjára alkalmas adattípust mutatja meg.
A Proof típus két típusparamétere a tételeknél leírtakkal összhangban az adott
program, illetve a bizonyítandó állítás paraméterének típusa. Az adattípust a
következő konstruktorokkal rendelkezik:

• Step: Segédtétel, amelynek állítása a konstruktor első, bizonyítása pedig a
második paramétere. Ez a konstrukció a bizonyítás strukturálására szolgál.

• Sequence: Az egyetlen konstruktorparaméter bizonyítások egy listája, a-
mely egy következtetési láncot alkot. A kapcsolódó levezetési szabály a
haladási tulajdonság tranzitivitása (2.2.1. tétel).

• Selection: Esetszétválasztás. A konstruktorparaméter formulák és bizo-
nyítások párjainak listája, ahol a formulák fogalmazzák meg az egyes ese-
teket, a párok második tagjai pedig az esetekhez tartozó bizonyításokat.
A kapcsolódó levezetési szabály a haladási tulajdonság diszjunktivitása
(2.2.3. tétel).

• UseAxiom: Axióma felhasználása. Ez a konstrukció adja a levezetés során
keletkező fa leveleit.

• UseTheorem: Tétel felhasználása. Az első konstruktorparaméter egy függ-
vény, amely a 3.2.7. szakasz alapján egy paraméteres tételt reprezentál. A
második konstruktorparaméter az a konkrét paraméterérték, amelyikkel a
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paraméteres tételt példányosítjuk, és a kapott tétel állítását felhasználjuk
a bizonyításban.

• UniversalParameter1: Ezen konstrukció segítségével univerzálisan kvan-
tált formulák bizonyíthatók egy paraméter bevezetése segítségével.
A UniversalParameter (\e -> (p,f)) esetén, ha tetszőleges e esetén p

bebizonyítja f teljesülését, akkor ez a lépés bizonyítja a ∀e.f formulát. A
kapcsolódó levezetési szabály a 2.4.4. tétel: a tételben szereplő i indexnek
felel meg e, a

⋂

i∈Γ Qi utófeltételnek a ∀e.f formula, és a tétel feltételeként
szabott P ≫S Qi állítást kell bebizonyítania p-nek.

• ExistentialParameter1: Az előző konstrukció duálisa, amely egy egzisz-
tenciálisan kvantált formulából indul ki. A formula egy adott tulajdon-
sággal rendelkező objektum létezését állítja, amelyre bevezetünk egy pa-
ramétert és segítségével végezzük el a bizonyítási lépést, amely egy – a
paramétertől már nem függő – állítást bizonyít be. A konstrukcióhoz kap-
csolódó levezetési szabály a 2.4.2 tétel, amelynek elemei és az itt beveze-
tett konsruktorparaméterek között az előző ponttal analóg módon adható
megfeleltetés.

• Recursion: Segítségével induktív bizonyítások konstruálhatók. A konst-
ruktor egyetlen paramétere egy q típusú param érték. Az éppen bizonyí-
tás alatt álló, q → Theorem p q típusú paraméteres tételt a Recursion

konstrukció segítségével rekurzívan felhasználjuk önmaga bizonyítására a
param paraméterértékkel. Az indukció megalapozottságát a bizonyítást
ellenőrző algoritmus megvizsgálja (lásd a 3.3.5. szakaszt).

• UseTactic: Bizonyításrészlet generálása taktika segítségével. Indoklást
igényel, hogy miért került be ez a konstrukció a Proof adattípus konstruk-
torai közé. Erre a kérdésre a konstruktorparaméter típusának definíciója
ad választ:

type ProofGenerator p q = ProverState p q -> Proof p q

Egy bizonyításgenerátor tehát egy függvény, amely a bizonyítás helyessé-
gét ellenőrző rendszer belső állapota alapján egy bizonyítást állít elő. Ilyen
módon a taktikák felhasználják a rendszer által a bizonyítás adott pontjá-
ra nyilvántartott információkat, ami kifinomult taktikák létrehozását teszi
lehetővé.

• FreshId: Egyedi azonosító generálására használható konstrukció. Valójá-
ban a taktika egy speciális esetéről van szó, hiszen az egyedi azonosítót a
bizonyítást ellenőrző rendszer belső állapota szolgáltatja. Az egyedi azo-
nosítók kitüntetett szerepe azonban indokolja ennek a konstrukciónak az
önálló megjelenítését.

1A UniversalParameter és az ExistentialParameter konstruktorok paraméterében szerep-
lő párok azért vannak fordított sorrendben, mert az egyik esetben egy bizonyítás segítségével
egy formulához jutunk, míg a másik esetben egy formulából indulunk, amit egy bizonyítás
használ fel.
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• ThrowError: Segítségével hiba váltható ki, ami a bizonyítás ellenőrzését
a megadott hibaüzenettel terminálja. Taktikák például ezen konstrukció
segítségével tájékoztathatják a felhasználójukat arról, hogy bizonyos ese-
tekben nem képesek helyes bizonyítást generálni.

3.3. Bizonyítások ellenőrzése

3.3.1. Formulák közti következmény ellenőrzése

A bizonyítások ellenőrzése során szükséges egy algoritmus, amely elsőrendű lo-
gikai formulák közötti következtetéseket képes ellenőrizni. Az algoritmusnak he-
lyesnek kell lennie, és minden bemenetre terminálnia kell. A helyesség azt jelen-
ti, hogy ha az algoritmus elfogad egy következtetést, akkor annak az elsőrendű
logika szabályai szerint is helyes következtetésnek kell lennie. Mivel az elsőren-
dű logika következményfogalma nem eldönthető, ezért természetesen teljességet
nem várhatunk az algoritmustól, azaz számos helyes következtetést vissza fog
utasítani.

A bizonyítások ellenőrzését végző rendszerbe tetszőleges következtető algo-
ritmus beépíthető, amely eleget tesz a fenti követelményeknek. A gyakorlatban
érdemes olyan algoritmust választani, amely gyors, és az egyes bemenetekre
adott eredménye a felhasználók által könnyen megjósolható, megérthető. Az al-
goritmusnak tehát nem kell bonyolult tételbizonyító heurisztikákat magában
foglalnia.

A választott algoritmus motivációjaként a nulladrendű logikában jól használ-
ható konjunktív normálformák szolgáltak. Első lépésként definiáljuk ezen forma
általánosítását elsőrendű logikai formulákra.

3.3.1. Definíció. Általánosított konjunktív normálformájú formulák a követke-
ző szabályok szerint képezhetők:

• Legyenek az aj
ij

(j ∈ [1..mj ], ij ∈ [1..mj ]) részformulák P (t1, t2, ..., tk)
vagy ¬P (t1, t2, ..., tk) alakúak, ahol P egy predikátumszimbólum, a ti ar-
gumentumok pedig termek. Ekkor az

(a1
1 ∨ a1

2 ∨ ... ∨ a1
n1

) ∧ (a2
1 ∨ a2

2 ∨ ... ∨ a2
n2

) ∧ ... ∧ (am
1 ∨ am

2 ∨ ... ∨ am
nm

)

elsőrendű logikai formula általánosított konjunktív normálformában van.

• Legyenek az aj
ij

(j ∈ [1..mj ], ij ∈ [1..mj ]) részformulák P (t1, t2, ..., tk),
¬P (t1, t2, ..., tk), ∀x.F vagy ∃x.F alakúak, ahol P egy predikátumszimbó-
lum, a ti argumentumok termek, F pedig általánosított konjunktív nor-
málformában lévő formula. Ekkor az

(a1
1 ∨ a1

2 ∨ ... ∨ a1
n1

) ∧ (a2
1 ∨ a2

2 ∨ ... ∨ a2
n2

) ∧ ... ∧ (am
1 ∨ am

2 ∨ ... ∨ am
nm

)

elsőrendű logikai formula általánosított konjunktív normálformában van.



3. FEJEZET. BEÁGYAZOTT NYELV 35

• A fenti két szabály véges sokszori alkalmazásával minden általánosított
konjunktív normálformában lévő formula előállítható.

A konjunkciós és diszjunkciós láncok természetesen egy eleműek, sőt, üresek
is lehetnek. A nulla elemű konjunkciós lánc az azonosan igaz, a nulla elemű disz-
junkciós lánc az azonosan hamis formulát reprezentálja. Megjegyezzük, hogy az
itt definiált általánosított normálforma a [88, 89] cikkekben használthoz hason-
lít.

Tetszőleges elsőrendű formula általánosított konjunktív normálformára hoz-
ható. Ennek indoklásához egy tetszőleges elsőrendű logikai formulában tekintsük
azt a részformulát, amelyik a legtöbb kvantor hatáskörében van. Ezen kvanto-
rok számát nevezzük a formula mélységének. Azt, hogy a formulák általánosított
konjunktív normálformára hozhatók, az alábbi, induktív bizonyítással láthatjuk
be:

• A nulla mélységű (kvantormentes) formulák a nulladrendű formulák kon-
junktív normálformára hozásával analóg módon átalakíthatók.

• Egy n (n > 0) mélységű formulában tekintsük atomi egységeknek a predi-
kátumszimbólummal vagy kvantorral kezdődő, illetve az ilyen alakú for-
mulák negáltjait. A formulát a nulladrendű formulák konjunktív normál-
formára hozásával alanlóg módon alakítsuk át, az atomi egységeket nem
módosítva. Vegyük észre, hogy ezzel a formula mélysége nem változott.
Ezután a ¬∀x.F és ¬∃x.F alakú részformulákat rendre ∃x.¬F és ∀x.¬F
alakúra hozzuk, amivel szintén nem változik a formula mélysége. Ezekben
a formulákban F egy n− 1 mélységű formula, ami az indukciós hipotézis
szerint általánosított konjunktív normálformára hozható. Ha ez az átala-
kítás megtörténik, akkor a 3.3.1. definíció második pontja értelmében a
teljes formulát általánosított konjunktív normálforára hoztuk.

Jelölje E ⇒∗ F azt a tényt, ha az algoritmus elfogadja az E formula következ-
ményeként az F formulát. A döntést az algoritmus az alábbi szabályok alkalma-
zásával hozza meg. A szabályokban a vonal feletti állítások feltételek, amelyek
teljesülése esetén következtethetünk a vonal alatti állításokra. Fordított irány-
ban csak a 3.3.1 és 3.3.3 szabályok érvényesek.

• Ha egy konjunkciós lánc valamennyi tagja következménye egy másik kon-
junkciós láncnak, akkor a teljes lánc is következmény:

d1 ∧ ... ∧ dn ⇒
∗ d′

1 és ... és d1 ∧ ... ∧ dn ⇒
∗ d′

m

d1 ∧ ... ∧ dn ⇒∗ d′
1 ∧ ... ∧ d′

m

(3.3.1)

• Ha egy diszjunkciós lánc következménye egy konjunkciós lánc valamelyik
tagjának, akkor a teljes konjunkciós láncnak is következménye:

d1 ⇒
∗ d′ vagy ... vagy dn ⇒

∗ d′

d1 ∧ ... ∧ dn ⇒∗ d′
(3.3.2)

• Ha egy diszjunkciós lánc minden eleméből következik egy másik diszjunk-
ciós lánc, akkor az a teljes diszjunkciós láncnak is következménye:
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f1 ⇒
∗ f ′

1 ∨ ... ∨ f ′
m és ... és fn ⇒

∗ f ′
1 ∨ ... ∨ f ′

m

f1 ∨ ... ∨ fn ⇒∗ f ′
1 ∨ ... ∨ f ′

m

(3.3.3)

• Ha egy diszjunkciós lánc bármely tagja következménye egy formulának,
akkor a teljes diszjunkciós lánc is következmény:

f ⇒∗ f ′
1 vagy ... vagy f ⇒∗ f ′

m

f ⇒∗ f ′
1 ∨ ... ∨ f ′

m

(3.3.4)

• Ha két atomi formula szintaktikusan egyenlő, akkor ezek (és negáltjaik is)
következnek egymásból:

P (t1, ..., tn) = P ′(t′
1, ..., t′

n)
P (t1, ..., tn)⇒∗ P ′(t′

1, ..., t′
n) és ¬P (t1, ..., tn)⇒∗ ¬P ′(t′

1, ..., t′
n)

(3.3.5)

• Ha egy formula következménye egy másiknak, akkor egyes kvantált válto-
zataik az alábbi kapcsolatban vannak. A következtetési szabályban p egy
paraméterváltozó, amely egyik formulában sem fordul elő. Ez azt jelenti,
hogy a szabály feltételének tetszőleges p esetén fenn kell állnia. Megjegyez-
zük, hogy a következmények közül a középső kihasználja, hogy matemati-
kai logikában az univerzum nem üres.

f(p)⇒∗ f ′(p)
∀x.f(x)⇒∗ ∀x.f ′(x) és ∀x.f(x)⇒∗ ∃x.f ′(x) és ∃x.f(x)⇒∗ ∃x.f ′(x)

(3.3.6)

Az algoritmus bemenete két, általánosított konjunktív normálformára hozott
formula. Az első fenti szabály segítségével konjunkciós- és diszjunkciós láncok
közötti következtetések vizsgálatára redukálható a probléma. Ezeket a második
szabály diszjunkciós láncok közötti, majd a harmadik szabály lánc nélküli for-
mulák és diszjunkciós láncok közötti következtetések vizsgálatára egyszerűsíti,
míg a negyedik szabály lánc nélküli formulák közötti következtetésekre vezeti
vissza az eldöntendő kérdést. Ha ezek a formulák tartalmaznak kvantort, ak-
kor a hatodik szabály a teljes algoritmus rekurzív alkalmazását teszi lehetővé a
kvantorok hatókörébe eső formulákra, míg az ötödik szabály predikátumok és
termek egyenlőségvizsgálatára redukálja a feladatot.

Ha az algoritmusnak olyan következtetésről kell döntenie, amelyre nem il-
leszkedik szabály, vagy az illeszkedő szabály feltételei nem állnak fenn, akkor
elutasítja az adott következtetést.

3.3.1. Tétel. A fenti, 3.3.1-3.3.6 szabályokra épülő döntési algoritmus helyes,
és tetszőleges, általánosított konjunktív normálformára hozott formula esetén
terminál.

Bizonyítás. Az algoritmus helyességét a felsorolt szabályok helyessége garantál-
ja, amelyek az elsőrendű logika szabályai szerint triviálisan beláthatók.

Az algoritmus terminálása a formulákon végzett szerkezeti indukció segítsé-
gével könnyen belátható. Valamennyi szabály feltételében a következmény for-
muláinak valódi részformulái fordulnak elő, kivéve a 3.3.5 számú szabályt, amely
azonban a rekurzió alapesete.
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3.3.2. Feltételhalmazok közti következmény ellenőrzése

A 3.2.3. szakaszban definiált feltételeket egyrészt tételek és axiómák érvényes-
ségének meghatározására, másrészt stabil tulajdonságok formulahalmazainak
meghatározására használjuk. Amikor egy bizonyítás egy tétel vagy axióma állítá-
sát felhasználja, ellenőrizni kell, hogy az aktuális feltételek alapján teljesülnek-e
a tétel vagy axióma feltételei.

Ennek első lépése a feltételhalmazok kiértékelése. Tegyük fel például, hogy a
bizonyítandó feltételek között szerepel Var x, ahol x az alkalmazott tétel- vagy
axiómaséma egyik argumentuma. Ha az aktuális paraméter valóban változó, ak-
kor a feltétel igazra értékelődik ki, de ha például egy literál, akkor a feltételkiér-
tékelés eredménye hamis. Az is előfordulhat, hogy a feltétel nem kiértékelhető:
például akkor, ha x a bizonyítás alatt lévő parametrikus tétel paramétere.

Az aktuális és a bizonyítandó feltételhalmazok kiértékelése után az alábbi
esetek lehetségesek:

• Az aktuális feltételhalmaz eredménye hamis. Ebben az esetben a követ-
keztetés elfogadásra kerül.

• Az aktuális feltételhalmaz eredménye nem hamis, és a bizonyítandó hal-
maz eredménye hamis. Ekkor a következtetés elutasításra kerül.

• Egyik feltételhalmaz eredménye sem hamis. Ekkor a következtetés ponto-
san akkor kerül elfogadásra, ha a bizonyítandó feltételhalmaznak minden
eleme szerepel az aktuális feltételhalmazban is.

A továbbiakban a c1 ⇒
∗ c2 jelölést alkalmazzuk, ha a fenti algoritmus elfogadja

a c1 feltételhalmazról a c2 feltételhalmazra való következtetést.

3.3.3. Formulahalmazok közti következmény ellenőrzése

A 3.2.4. szakasz a PropertySet típust formulákról feltételek halmazára képező
függvényként definiálja. A temporális állítások stabil tulajdonságai ilyen formu-
lahalmazok segítségével fogalmazhatók meg: egy formula pontosan akkor stabil
tulajdonság, ha a függvény által az adott formulához adott feltételek igazak.

A bizonyítások egyes lépéseinek ellenőrzése során meg kell vizsgálni, hogy a
bizonyítandó tétel stabil tulajdonságai következnek-e az adott lépés által garan-
tált stabil tulajdonságokból. Az ellenőrzés az alábbi szabályok alkalmazásával
történik:

• Valamennyi bizonyítandó stabil tulajdonság következik valamely, az adott
lépés által garantált stabil tulajdonságból.

∀i.∃j.sj ⇒
∗ zi

{s1, ..., sn} ⇒ {z1, ..., zm}

• Az s ⇒∗ z következtetés azt jelenti, hogy tetszőleges z-beli f formula s-
nek is eleme, azaz a z f eredményeként kapott feltételhalmaz teljesülése
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data IDsAndErrors

= IDsAndErrors

{ nextId :: Id

, errors :: [Error]

}

data ProverState p q

= ProverState

{ psConditions :: [Condition]

, psSafeties :: [PropertySet]

, psFacts :: GCNF (Expr Bool)

, psTheorem :: q -> Theorem p q

, psParameter :: q

}

3.3.1. ábra. A bizonyítás ellenőrzése során használt állapot adattípusai

esetén az s f feltételhalmaznak is teljesülnie kell. Azaz tetszőleges f esetén
z f ⇒∗ s f bizonyítása a feladat. (Érdemes megfigyelni a sorrendcserét!)
A feltételhalmazok közötti következtetés ellenőrzéséhez generálni kell egy
egyedi paraméterliterált, majd erre alkalmazni kell az s és z függvényeket.

z p⇒ s p

s⇒∗ z
, ahol p egyedi paraméterliterál

3.3.4. Az ellenőrző algoritmus által tárolt adatok

Az ellenőrző algoritmus feladata eldönteni, hogy egy q -> Theorem p q típusú
parametrikus tétel bizonyítása megfelel-e a rendszer szabályainak. A vizsgálat
eredménye kétféle lehet:

• Ha a bizonyítás minden lépése megfelel a levezetési szabályoknak, akkor
az eredmény p típusú értékek listája. Ebben a listában azon utasítások
vannak benne, amelyek a bizonyításban felhasznált axiómákhoz kapcso-
lódnak.

• Ha a bizonyítás nem szabályszerű, akkor az eredmény hibaüzenetek listája.

Az algoritmus első lépésben egy paramétert generál, és alkalmazza rá a kapott, q

-> Theorem p q típusú függvényt. Az így kapott tétel és az abban foglalt bizo-
nyítás adatai segítségével inicializálja az ellenőrzés állapotát, amelynek adatait
a 3.3.1. ábrán látható adattípusok reprezentálják.

Az IDsAndErrors rekord típus nextId mezője egy egyedi azonosítót tárol.
Ez egyedi paraméterek generálásához és a 3.2.7. szakaszban bemutatott FreshId

konstrukció feldolgozásához kerül felhasználásra. A mező típusa Id, amely lé-
nyegében egy tetszőleges méretű egész szám, kezdőértéke 0. Valahányszor egy
egyedi azonosítóra van szükség a bizonyítás ellenőrzése során, ez a szám eggyel
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data Result p

= Result

{ resFacts :: GCNF (Expr Bool)

, resProgram :: [p]

}

3.3.2. ábra. Adattípus szabályszerű bizonyítások ellenőrzésének eredményéhez

növekszik. Az errors mező az ellenőrzés során talált hibák listája, amelynek
kezdőértéke az üres lista. Az Error típus a String szinonímája.

A ProverState rekord típus mezői rendre a következők:

• psConditions: Ez a mező a tétel érvényességének feltételeit (lásd theo-

remConditions, 3.2.7. szakasz) kapja kezdőértékként. Amikor az ellenőr-
zés alatt álló bizonyítás axiómákat vagy tételeket használ fel, a rendszer-
nek ellenőriznie kell, hogy a psConditions mező által tárolt feltételekből
következnek-e az alkalmazott axióma vagy tétel érvényességének feltételei.

• psSafeties: Az ellenőrizendő stabil tulajdonságok listája. Kezdőértéke
a tétel állításában szereplő stabil tulajdonságok listája. A bizonyításban
felhasznált axiómák és bizonyítások stabil tulajdonságaiból következnie
kell az ebben a mezőben tárolt stabil tulajdonságoknak.

• psFacts: A bizonyítás egy adott pontján érvényben lévő állítások általáno-
sított konjunktív normálformában. A mező kezdőértéke a tételben szerep-
lő specifikációs állítás előfeltétele (pre, 3.2.5. szakasz) megfelelő formára
hozva.

• psTheorem: A bizonyítás alatt álló parametrikus tétel.

• psParameter: Az ellenőrző algoritmus által generált paraméter.

A 3.3.2. ábrán látható adattípus a bizonyítások ellenőrzésének egyes lépései
során kapott eredmények tárolására alkalmas. A resFacts mező tárolja a bizo-
nyítási lépés után érvényes formulákat, a resProgram pedig a lépés hatására a
levezetett programhoz hozzáadott programrészleteket.

3.3.5. A bizonyításokat alkotó konstrukciók ellenőrzése

Jelölje az ellenőrző algoritmus állapotának a 3.3.4. szakaszban bemutatott kom-
ponenseit rendre ie és pst.

A (Step st pr) konstrukció ellenőrzése során a következők teljesülését kell
belátni:

• Az érvényben lévő formulákból következnie kell az első konstruktorpara-
méterben szereplő állítás előfeltételének.

psFacts pst⇒∗ pre st
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• Az állítás stabil tulajdonságainak biztosítani kell az állapotban számon
tartott stabil tulajdonságokat.

safeties st⇒∗ psSafeties pst

• Az ellenőrző algoritmus állapotában a psSafeties listát az állítás stabil
tulajdonságaira cserélve ellenőrizni kell a második konstruktorparaméter-
ben szereplő bizonyítást. Ha az ellenőrzés sikeres, jelölje annak eredményét
res.

• A bizonyítás ellenőrzése után érvényes formulákból következnie kell az első
konstruktorparaméterben szereplő állítás utófeltételének.

resFacts res⇒∗ post st

A Sequence [s1, s2, ..., sn] konstrukció ellenőrzése a következő lépésekből
áll:

• Jelölje az ellenőrzés kezdeti állapotát pst1.

• Minden i ∈ [1..n] indexre a psti állapot mellett kell ellenőrizni az si bizo-
nyítást. Ennek eredményét jelölje resi. A kialakuló állapot psFacts me-
zőjét le kell cserélni resFacts resi-re, ennek eredményét jelölje psti+1.

• A teljes szekvencia eredményének resProgram mezője a res1, res2, ...,
resn eredmények resProgram mezőinek összessége.

Ez a szabály a 2.2.1. és 2.2.2. tranzitivitási tételek n − 1-szeri alkalmazásával
adódik.

A Selection [(c1, p1), (c2, p2), ..., (cn, pn)] konstrukciót a követ-
kező módon kell ellenőrizni:

• Az érvényben lévő formulákból következnie kell a feltételek diszjunkciójá-
nak:

psFacts pst⇒∗ c1 ∨ c2 ∨ ... ∨ cn

• Az egyes esetekhez tartozó bizonyításokat ellenőrizni kell úgy, hogy az ér-
vényben lévő formulákhoz hozzá kell venni a hozzá tartozó feltételt. Jelölje
az ellenőrzések eredményeit rendre res1, res2, ..., resn.

• A res1, res2, ..., resn eredmények resFacts mezőinek diszjunkciója ad-
ja a teljes konstrukció eredményének resFacts mezőjét. A végeredmény
resProgram mezője a részeredmények resProgram mezőinek összessége.

Ez a szabály a 2.2.3. és 2.2.4. diszjunktivitási tételek n− 1-szeri alkalmazásával
adódik.

A UseAxiom ax konstrukció ellenőrzésének lépései:
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• Az érvényben lévő formulákból következnie kell az axióma előfeltételének:

psFacts pst⇒∗ pre (axiomStatement ax)

• Az állítás stabil tulajdonságainak biztosítani kell az állapotban számon
tartott stabil tulajdonságokat:

safeties (axiomStatement ax)⇒∗ psSafeties pst

• A bizonyítás állapotában számon tartott feltételek halmazából következnie
kell az axióma feltételeinek:

psConditions pst⇒∗ axiomConditions ax

• Jelölje sf az érvényben lévő formulák (psFacts pst) azon részhalmazát,
amelyek elemei az axióma stabil tulajdonságainak (safeties (axiomState-
ment ax)). Az eredmény resFacts mezőjét a sf halmaz formulái és az
axióma utófeltétele (post (axiomStatement ax)) adja.

• Az eredmény resProgram mezője az axióma programja, azaz axiomProg-
ram ax.

Ennek a szabálynak a helyessége a 3.3.1. és 2.4.1. tételeknek az

psFacts pst⇒∗ pre (axiomStatement ax)

következtetésre történő alkalmazásával, majd a 2.2.1. és 2.2.2. tranzitivitási- és
a 2.2.5 és 2.2.6. stabil tulajdonság felhasználására vonatkozó tételek alkalmazá-
sával látható be.

A UseTheorem th arg konstrukció esetén az alábbi lépésekre van szükség:

• Ellenőrizni kell a th tételt. Ennek menetét a 3.3.6. pont ismerteti. Az ellen-
őrzés eredményét, a tétel bizonyításából származtatott programot jelölje
prg.

• A th parametrikus tételt alkalmazni kell az arg argumentumra. Ennek
eredményét jelölje tha:

tha = th arg

• Az érvényben lévő formulákból következnie kell a tétel állításában szereplő
előfeltételnek:

psFacts pst⇒∗ pre (theoremStatement tha)

• A tétel állításában szereplő stabil tulajdonságoknak biztosítani kell az ál-
lapotban számon tartott stabil tulajdonságokat:

safeties (theoremStatement tha)⇒∗ psSafeties pst
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• A bizonyítás állapotában számon tartott feltételek halmazából következnie
kell a tétel feltételeinek:

psConditions pst⇒∗ theoremConditions tha

• Jelölje sf az érvényben lévő formulák (psFacts pst) azon részhalmazát,
amelyek elemei a tétel stabil tulajdonságainak (safeties (theoremStatement
tha)). Az eredmény resFacts mezőjét a sf halmaz formulái és a tétel
utófeltétele (post (theoremStatement tha)) adja.

• Az eredmény resProgram mezője prg.

Ennek a szabálynak a helyessége a 3.3.1. és 2.4.1. tételeknek az psFacts pst⇒∗

pre (theoremStatement tha) következtetésre történő alkalmazásával, ezt köve-
tően a 2.2.1. és 2.2.2. tranzitivitási- és a 2.2.5 és 2.2.6. stabil tulajdonság fel-
használására vonatkozó tételek alkalmazásával látható be.

A UniversalParameter f konstrukció ellenőrzése:

• Az állapotban szereplő nextId mező tartalma segítségével egy egyedi azo-
nosítóval rendelkező paramétert kell generálni, jelölje ezt p. A konstruk-
torparaméterként szereplő f függvényt p-re alkalmazva kapjuk a (pr, e)
párt, ahol pr egy bizonyítás, e pedig egy formula.

• A pr bizonyítást ellenőrizni kell, ennek eredményét jelölje res. A bizonyí-
tás ellenőrzéséhez előzőleg ki kell egészíteni az elvárt stabil tulajdonságok
listáját (psSafeties) a \f → [] elemmel, amely megköveteli, hogy tetsző-
leges f formula stabil tulajdonság legyen (lásd a 3.2.4 szakaszt).

• Ellenőrizni kell, hogy a pr bizonyítás valóban bebizonyítja-e az e formulát:

resFacts res⇒∗ e

• A végeredmény resProgram mezője megegyezik a resProgram res érték-
kel.

• A végeredmény resFacts mezője az alábbi formulák összessége:

– ∀x.e[p← x], azaz az e formulában a p paramétert univerzálisan kvan-
tált változóra kell cserélni.

– A resFacts res formulahalmazból azok a formulák, amelyekben nem
fordul elő a p paraméter.

Ez a szabály a 2.4.4 tételen alapszik.

Az ExistentialParameter f konstrukció ellenőrzése:

• Az f függvényt egy g kifejezésre alkalmazva egy formulából és egy bizo-
nyításból álló, (eg, prg) párt kapunk.
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• Be kell látni, hogy az érvényben lévő formulákból következik az e formula
egzisztenciálisan kvantálva:

psFacts pst⇒∗ ∃x.ex

• Az állapotban szereplő nextId mező tartalma segítségével egy egyedi azo-
nosítóval rendelkező paramétert kell generálni, jelölje ezt p.

• Az érvényben lévő formulákhoz hozzá kell venni ep-t, majd ellenőrizni kell
a prp bizonyítást. Jelölje res ennek az eredményét.

• A végeredmény resProgram mezője megegyezik a resProgram res érték-
kel.

• A végeredmény resFacts mezője a resFacts res formulahalmaz azon for-
mulái, amelyekben nem fordul elő a p paraméter.

Ez a szabály a 2.4.2 és 2.4.3 tételeken alapszik.

A Recursion q konstrukció ellenőrzése:

• A rekurzió megalapozottsága érdekében ellenőrizni kell, hogy az aktuális
paraméter (q) pozitív-e és szigorúan kisebb-e a tétel formális paraméteré-
nél:

psFacts pst⇒∗ q ≥ zero ∧ q < psParameter pst

A tétel paramétere csak olyan típusú érték lehet, amely típusra defini-
álva van a zero konstans és az összehasonlító relációk. Ha egy típust a
felhasználó ezen típusosztály tagjának választ, azzal implicit axiómaként
kimondja, hogy a zero értéknél nagyobb típusértékek jól megalapozott hal-
mazt alkotnak, azaz nincs szigorúan csökkenő, zero-nál nagyobb, végtelen
sorozat.

• A továbbiakban jelölje thq az éppen bizonyítás alatt álló parametrikus
tételt q paraméterrel:

thq = psTheorem pst q

• Az érvényben lévő formulákból következnie kell a tétel állításában szereplő
előfeltételnek:

psFacts pst⇒∗ pre (theoremStatement thq)

• A tétel állításában szereplő stabil tulajdonságoknak biztosítani kell az ál-
lapotban számon tartott stabil tulajdonságokat:

safeties (theoremStatement thq)⇒∗ psSafeties pst
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• A bizonyítás állapotában számon tartott feltételek halmazából következnie
kell a tétel feltételeinek:

psConditions pst⇒∗ theoremConditions thq

• Jelölje sf az érvényben lévő formulák (psFacts pst) azon részhalmazát,
amelyek elemei a tétel stabil tulajdonságainak (safeties (theoremStatement
thq)). Az eredmény resFacts mezőjét az sf halmaz formulái és a tétel
utófeltétele (post (theoremStatement thq)) adja.

• Az eredmény resProgram mezője üres lista.

A UseTactic t konstrukció ellenőrzése:

• A t függvényt alkalmazni kell az aktuális állapotra: t pst. Az így nyert
bizonyítást kell ellenőrizni.

A FreshId pr konstrukció ellenőrzése:

• Az állapotban szereplő nextId mező tartalma segítségével egy egyedi azo-
nosítót kell generálni, jelölje ezt i.

• A konstruktor paraméterében szereplő pr függvényt i-re alkalmazva egy
bizonyítás az eredmény, amelyet ellenőrizni kell.

A ThrowError e konstrukció feldolgozása:

• Az állapotban szereplő errors mező hibalistájához hozzá kell venni az e
hibát.

• A végeredmény resFacts és resProgram mezői üres listák.

3.3.6. Tételek ellenőrzése

Legyen t egy q → Theorem p q típusú, parametrikus tétel. Ennek ellenőrzése a
következő tevékenységeket igényli:

• Az állapotban szereplő nextId mező segítségével egy egyedi paramétert
kell generálni, jelölje ezt pt.

• A parametrikus tételt a pt paraméterre alkalmazva adódik a th tétel.

• Az állapot ProverState típusú komponensének egyes mezői a következők
szerint kapnak kezdőértéket:

– psConditions: A th tétel theoremConditions mezőjének értéke.

– psFacts: A th tétel állításának előfeltétele.

– psSafeties: A th tétek állításának stabil tulajdonságai.
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– psTheorem: A t parametrikus tétel.

– psParameter: A pt paraméter.

• A th tétel theoremProof mezőjében szereplő bizonyítást ellenőrizni kell a
fenti kezdőértékekkel inicializált kezdőállapot mellett. Az ellenőrzés ered-
ményét jelölje res.

• Ellenőrizni kell, hogy az eredményben számon tartott érvényben lévő for-
mulákból következik-e a th tétel állításának utófeltétele:

resFacts res⇒∗ post (theoremStatement th)

• A parametrikus tétel ellenőrzésének eredménye az állapotban összegyűj-
tött esetleges hibalista, illetve az alkalmazott axiómákból származó, p tí-
pusú programrészletek listája.

3.3.7. Az ellenőrző algoritmus és a modell kapcsolata

A 3.2. szakaszban bemutatott adattípusok olyan tételek és bizonyítások repre-
zentációjára képesek, amelyek a 2.1. szakaszban bevezetett haladási és stabilitási
tulajdonságokkal operálnak. A bizonyítások helyességét ellenőrző fenti algorit-
mus elméleti hátterét a 2.2, 2.3 és 2.4. pontokban tárgyalt tételek adják. Most
ezen tételek és az ismeretetett algoritmus kapcsolatát vizsgáljuk meg.

Az algoritmus a bizonyítási fát bejárva eljut annak leveleihez, azaz az alkal-
mazott axiómákhoz. Ezek felhasználása során az axiómához társított program-
részletet beilleszti az eljárás eredményeként előálló utasításhalmazba. Az egyes
utasítások értelmezési tartományának diszjunktságát a kódgenerátor modul el-
lenőrzi. Mivel minden utasításnak saját címkéje van, az ellenőrzés gyakorlatilag
ezen címkék egyediségének vizsgálatát jelenti. A 2.3.1. és 2.3.2. tételek diszjunkt-
sági feltétele tehát teljesül. Ezek a tételek biztosítják, hogy az axiómákban adott
haladási és stabil tulajdonságok nem csupán a hozzájuk kapcsolt utasításra, de
a teljes programra is teljesülnek. Ezért a bizonyításban szereplő valamennyi ha-
ladási és stabilitási tulajdonság vonatkoztatható a teljes programra.

A 2.2.1. és 2.2.2. tételek ismételt alkalmazása azokat a kritériumokat ered-
ményezi, amelyek a Step, Sequence, UseAxiom és UseTheorem konstrukciók el-
lenőrzésekor végez az algoritmus. A 2.2.3. és 2.2.4. tételek ismételt alkalmazása
pedig a Selection konstrukció ellenőrzésének szabályait hitelesíti.

A 2.4.2. és 2.4.3. tételek írják elő az ExistentialParameter konstrukcióval
kapcsolatos ellenőrzéseket, míg a 2.4.4. tételből pedig a UniversalParameter

konstrukciónál adott ellenőrzések adódnak. A Recursion konstrukció ellenőrzése
egyrészt biztosítja azt, hogy az induktív bizonyítás jól megalapozott legyen, a
további kritériumokat pedig a 2.2.1. és 2.2.2. tételek írják elő.

A maradék három konstrukció technikai jellegű. A UseTactic és FreshId

konstrukciókat az algoritmus helyettesíti az általuk generált bizonyításrészle-
tekkel, és azok ellenőrzését végzi el. A ThrowError konstrukciót tartalmazó bi-
zonyítások pedig soha nem kerülnek elfogadásra: az ellenőrzés eredményében
előálló, nem üres hibalista a bizonyítás visszautasítátát jelenti.
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3.4. Programozói interfész

A beágyazott nyelvek szintaxisát egy programozói felület definiálja, amely a
beágyazott program belső reprezentációjának, vagyis absztrakt szintaxisfájának
felépítésében segít. A felület feladata, hogy kényelmessé, minél intuitívabbá te-
gye a beágyazott nyelv használatát, és könnyen olvasható, karbantartható prog-
ramkódokat eredményezzen. A Haskell programozási nyelv szintaxisa minimális
és hajlékony, ezáltal nagy mozgásteret biztosít a beágyazott nyelvek felhasználói
felületének definiálásához.

A 3.4.1. szakasz bemutatja a megvalósított beágyazott programozási nyelv
szintaxisát, mert ez a dolgozat további részének megértéséhez elengedhetetlen.
A 3.4.2-3.4.5. szakaszok pedig az alkalmazott technikákat mutatják be, melyek
a következők:

• Függvények és operátorok használata.

• Előfeldolgozó menet beiktatása.

• Túlterhelés típusosztályok segítségével.

• Monádok és a do-jelölés használata.

3.4.1. Szintaxis

A beágyazott nyelvek a gazda nyelv teljes eszközkészletét használhatják. A Has-
kell nyelv bemutatása azonban nem feladata jelen dolgozatnak, ezért ez a szakasz
csak a bemutatott beágyazott nyelvre specifikus, a programozói interfésze által
biztosított szintaktikai elemeket mutatja be.

A beágyazott nyelv változóit, függvényszimbólumait és predikátumszimbó-
lumait az alábbi módon lehet deklarálni:

v :: Expr Típus
variable(v)

f :: Expr Típus1 -> ... Expr TípusN -> Expr Típus
funN(f)

p :: Expr Típus1 -> ... Expr TípusN -> Formula

predN(p)

A funN és predN elemekben az N a deklarált függvény illetve predikátum-
szimbólum aritása. A zárójelek kötelezőek, erről bővebben a 3.4.3. szakaszban
lesz szó.

Kifejezéseket számliterálokból, a true és false logikai literálokból, a de-
finiált változókból és függvényszimbólumokból lehet építeni. A logikai típusú
kifejezésekből az előre definiált not, (&&), (||), (<->) függvényekkel és operá-
torokkal alkothatók formulák, a kvantorok pedig a forall (\x -> formula) és
exists (\x -> formula) szintaxissal használhatók.
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A függvény- és predikátumszimbólumok szemantikáját axiómák segítségével
lehet megadni, ezek szintaxisát a következő példák segítségével vezetjük be:

ax1 x = axiom (x < x+1)

ax2 x y = axiom (x < y ==> x+1 < y+1)

A programkód egyes utasításaira vonatkozó temporális logikai axiómákat az

utasítás
guarantees

haladási tulajdonság
preserves

stabil tulajdonság
requires

feltételek

szintaxis-séma szerint lehet kifejezni. Erre számos példát szolgáltat a dolgozat
további része, lásd például a 3.5.2. szakasz 3.5.2. ábráját. Az axiómák megadá-
sakor a formalizmus szükségtelennek bizonyuló részei elhagyhatóak. Ezt kihasz-
nálják a fenti ax1 és ax2 axiómák definíciói is: azokban a példákban csak a
(nem temporális) haladási tulajdonság, illetve az első esetben annak is csak az
utófeltétele szerepel.

A tételek a következő szintaxis-sémát követik:

theorem
haladási tulajdonság

preserves

stabil tulajdonság
requires

feltételek
by

bizonyítás

A by kulcsszó után a tétel bizonyítása szerepel, amely bizonyítási lépések soro-
zatából épül fel. Az egyes bizonyítási lépések szintaxisa a következő:

• Taktikák alkalmazása:
formula <~ taktikák listája

• Axióma alkalmazása:
useAx axióma

• Tétel alkalmazása:
useTh tétel

• Induktív bizonyításban az indukciós feltétel alkalmazása:
recurse indukciós paraméter
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not :: Formula -> Formula

not = Not

infixr 3 &&

(&&) :: Formula -> Formula -> Formula

(&&) = And

infixr 2 ||

(||) :: Formula -> Formula -> Formula

(||) = Or

infixl 1 <->

(<->) :: Formula -> Formula -> Formula

a <-> b = a && b || not a && not b

3.4.1. ábra. Példa interfészfüggvények és operátorok definiálására

• Feltételvizsgálat:
select

when formula
bizonyítás

...
when formula

bizonyítás

• Egzisztenciális paraméter bevezetése:
use_some (paraméter) such_that (formula)

bizonyítás

• Univerzális paraméter bevezetése:
for_any (paraméter) prove (formula)

bizonyítás

A következő szakaszok azokat a módszereket mutatják be, amelyek segítségével
a fenti szintaktikus elemek egy Haskellbe ágyazott nyelvben megvalósíthatók. A
3.4.2. szakasz a függvények és operátorok definiálásával kapcsolatos probléma-
kört, a 3.4.3. szakasz a forráskód előfeldolgozását, a 3.4.4. szakasz a függvények
túlterhelésének lehetőségét, a 3.4.5. szakasz pedig a monadikus Haskell szintaxis
nyújtotta lehetőségeket tárgyalja.

3.4.2. Függvények és operátorok

Haskellben definiálhatók saját bináris operátorok, és testreszabható azok pre-
cedenciája. A 3.4.1. ábrán a formulák konstrukciójához leggyakrabban használt
függvények és operátorok definíciója látható. A not függvény valamint a (&&)

és (||) operátorok a Formula adattípus megfelelő konstruktoraira cserélődnek.
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A (<->) operátornak, amelyet az ekvivalencia leírásához használunk, nincs köz-
vetlen megfelelője a konstruktorok között, ezért ez a konjunkció, diszjunkció és
negáció segítségével kerül definiálásra. Ez egyben példa arra is, hogyan bizto-
síthat a nyelv felülete kiegészítő, kényelmi funkciókat az absztrakt szintaxisfa
adattípusaihoz képest.

A definiált operátorok precedenciái a logikai összekötőjelekre vonatkozó, ál-
talános szabályokat tükrözik, éppúgy, mint az infixr és infixl kulcsszavak
által meghatározott asszociativitási szabályok. (Az infixr jobbasszociatív, az
infixl balasszociatív infix operátorok definiálására használható.)

A Haskell standard könyvtárának neve Prelude. Ez a modul minden Haskell
modulban implicit módon importálva van. A beágyazott nyelvek interfészének
függvényeinek és operátorainak neve azonban gyakran esik egybe a Prelude

által definiált szimbólumokkal. A 3.4.1. ábrán látható programkódban definiált
szimbólumok az alábbiakkal ütköznek:

not :: Bool -> Bool

(&&) :: Bool -> Bool -> Bool

(||) :: Bool -> Bool -> Bool

Ha a forrásfájlban a beágyazott nyelv és a Prelude által nyújtott definíciók egy-
aránt láthatóak, akkor a Haskell fordító nem tud dönteni közöttük. A Prelude

modul azonban explicit módon is importálható (felülírva ezzel az implicit impor-
tálást). Az explicit importáláskor pedig elő lehet írni, hogy a modulban található
entitásokra csak minősített névvel lehessen hivatkozni:

import qualified Prelude

A qualified kulcsszó hatására a Prelude-beli konjunkció Prelude.&& módon,
míg a beágyazott nyelv megfelelő művelete minősített hivatkozás nélkül érhető
el.

3.4.3. Előfeldolgozás

Az előfeldolgozási fázis minden olyan programozási nyelv fordítási folyamatá-
nak első lépése, amely támogatja a szövegszerűen helyettesítendő makrókat.
Erre jellegzetes példa a C előfordítója, amely feldolgozza a #define, #include,
#ifdef stb. direktívákat. Az előfordítási fázis után keletkező – makrókat már
nem tartalmazó – forráskóddal dolgozik maga a C fordító.

Szükség szerint a Haskell forráskódok is alávethetők valamely előfeldolgo-
zási lépésnek, mielőtt azt a Haskell fordítóprogram olvasni kezdené. A cpphs
egy Haskellben írt program, amely a C előfordítójának funkcionalitását való-
sítja meg, kis mértékben a Haskell sajátosságaihoz igazítva. Ha ez az eszköz
telepítésre kerül a Haskell munkakörnyezetbe, a fordítónak illetve értelmezőnek
argumentumként megadható, hogy a cpphs segítségével transzformált forráskó-
dokkal dolgozzon. Ez a módszer lehetővé teszi, hogy a beágyazott nyelv egy –
a C fejállományaihoz hasonló – fájlt biztosítson, amelyet a beágyazott nyelven
írt programok forrásfájljainak elején kell egy #include direktíva segítségével
beilleszteni.
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A módszer alkalmazására egy konkrét példa a változók definiálásának prob-
lémája. A 3.2. fejezet alapján egy változót egy Symbol Variable name konst-
rukció segítségével lehet reprezentálni. Az előző szakasz logikáját követve defi-
niálható a következő függvény2:

variableH :: String -> Expr a

variableH name = Symbol Variable name

Ezt felhasználva a beágyazott nyelven a következő módon lehetne változókat
definiálni:

x :: Expr Int

x = variableH "x"

Ezt követően x használható a kifejezésekben, és kifejtésre kerül a

Symbol Variable "x"

szintaxisfarészletté. Ez a módszer azonban kényelmetlen, hiszen a programo-
zónak minden változóhoz meg kell adnia egy Haskell szintű nevet (x) és egy
olyan nevet, amit a beágyazott nyelv kezel (”x”). Érdemes betartani azt a sza-
bályt, hogy különböző Haskell változók különböző beágyazott nyelvi változó-
kat jelöljenek. Ezt a gyakorlatban úgy a legkönnyebb elérni, hogy a két nevet
azonosnak választja a programozó. Azonban ezen programozói gyakorlat (akár
véletlen) megsértése hibás bizonyításokhoz vagy a programozói szándékkal nem
megegyező specifikációkhoz vezethet. Az előbbit a bizonyítások ellenőrzését vég-
ző keretrendszer kiszűri, bár a hiba okát megtalálni nehéz lehet. A második eset
azonban kivédhetetlen hiba.

Az előfeldolgozó fázis beiktatása azonban a változónevek konzisztenciáját
kényelmes és biztonságos módon teszi elérhetővé. A fent definiált variableH

függvényt el kell rejteni a programozó elől, helyette a következő módon definiált
makrót kell elérhetővé tenni a számára:

#define variable(name) name = variableH "name"

A makró segítségével a következő szintaxissal definiálhatók változók:

x :: Expr Int

var(x)

Ugyanez a technika használható függvényszimbólumok és predikátumszimbólu-
mok definiálására is az aritásuknak megfelelő fun0, fun1, fun2, ... és pred0,
pred1, pred2, ... makrók segítségével.

A makrók használata lehetővé teszi a beágyazott nyelv szintaxisának kis
mértékű korrekcióját is a Haskell szintaxishoz képest. Ezzel a lehetőséggel azon-
ban óvatosan kell bánni, mert a lényeges átalakításokat végző, bonyolult makrók

2A variableH függvény nevében a H karakter célja az, hogy ezt a Haskell függvényt meg-
különböztessük a következő bekezdésekben bevezetendő (és a felhasználó számára látható)
variable makrótól.
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forAny $ \x -> proveH (q x) $ do

...

useSome $ \x -> suchThat (q x) $ do

...

3.4.2. ábra. A UniversalParameter és ExistentialParameter konstrukciók
használata segédfüggvényekkel

#define for_any(x) forAny $ \(x) ->

#define prove(x) proveH(x) $ do

#define use_some(x) useSome $ \(x) ->

#define such_that(x) suchThat(x) $ do

3.4.3. ábra. Makródefiníciók

alkalmazása nehézzé teheti a forráskódban vétett hibák kijavítását. A hibaüze-
netek ugyanis a makrófeldolgozás után keletkező forráskódra vonatkoznak, míg
a programozó a makrók által biztosított szintaxist használja.

Az ilyen szintaktikus cukorra3 jó példa az UniversalParameter és Exis-

tentialParameter konstrukciókhoz készített programozói interfész. Ezeknek
a konstrukcióknak a természetes nyelven írt bizonyításokban az alábbi sémák
felelnek meg:

• „Legyen x egy tetszőleges objektum.” Majd következik egy x-et használó
bizonyítás, amely belátja, hogy x rendelkezik az X tulajdonsággal. Végül
a konklúzió: ∀x.X(x)

• „Tudjuk, hogy ∃x.X(x). Legyen x egy ilyen objektum.” Az ezt követő
bizonyításrészlet pedig használja x-et, és a segítségével bebizonyít egy x-
től független Q állítást, amely a bizonyítás konklúziója.

3Szintaktikus cukor (syntactic sugar): olyan nyelvi konstrukció, amely nem teszi kifejezőbbé
a nyelvet, de kényelmesebb formát biztosít.

for_any (x) prove (q x)

...

use_some (x) such_that (q x)

...

3.4.4. ábra. A UniversalParameter és ExistentialParameter konstrukciók
használata makrókkal
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instance Num (Expr Int) where

fromInteger n = Symbol Value $ show n

e1 + e2 = Appl (Appl (Symbol Function "+") e1) e2

e1 - e2 = Appl (Appl (Symbol Function "-") e1) e2

e1 * e2 = Appl (Appl (Symbol Function "*") e1) e2

abs e = Appl (Symbol Function "abs") e

signum e = Appl (Symbol Function "signum") e

negate e = Appl (Symbol Function "negate") e

3.4.5. ábra. A Num osztály példányosítása az egész típusú kifejezésekre

A szintaxis kialakításakor érdemes ezeket a sémákat követni. Készíthetők
megfelelő forAny, proveH, useSome és suchThat függvények, amelyek a fenti
két konstruktor segítségével képesek a bizonyításrészlet absztrakt szintaxisfájá-
nak előállítására. Ezen függvények definíciói technikai jellegűek, bemutatásuk-
tól a dolgozatban eltekintünk. Segítségükkel a 3.4.2. ábrán látható program-
kód írható. Ez azonban számos Haskell-specifikus szintaktikai elemet tartalmaz,
mint például a zárójelek kiküszöbölésére használt explicit függvényalkalmazás-
operátor ($), a névtelen függvényekhez használt -> szimbólum, vagy a monadi-
kus környezetet bevezető do kulcsszó. A 3.4.3. ábrán látható makródefiníciók
segítségével azonban könnyebben olvasható formára lehet hozni a programkó-
dot. Ennek eredményét mutatja a 3.4.4. ábra.

A makrók használata további bizonyítási konstrukciók, valamint a tételek és
axiómák szintaxisának egyszerűsítésében is hasznos eszköznek bizonyult.

3.4.4. Túlterhelés

A Haskell az azonos nevű, de különböző típusszignatúrájú függvények definí-
cióját típusosztályok segítségével biztosítja. A típusosztályok egy típusparamé-
terrel4 rendelkeznek, és függvényeket deklarálnak, amelyek típusszignatúráiban
előfordulhat a típusparaméter. A típusosztályokat egy adott t típusra példányo-
síthatjuk. Ekkor az osztály típusparamétere helyére a t típus kerül, és az osztály
által deklarált függvényeket ennek megfelelően kell implementálni.

Ennek tipikus példája a standard Num osztály példányosítása a beágyazott
nyelv egyes típusaira, ami az alapvető aritmetikai műveletek használatát teszi
lehetővé az adott típus értékhalmazán. A 3.4.5. ábrán a beágyazott nyelv Expr

Int típusával (3.2.3. ábra) példányosítjuk ezt az osztályt. A mélységi beágya-
zásról a 3.1. szakaszban mondottakkal összhangban, az itt megvalósított inter-
fészfüggvények a számítások elvégzése helyett az absztrakt szintaxisfa részeinek
felépítését végzik. Az összeadásra vonatkozó definíció például azt írja elő, hogy
az e1+e2 alakú kifejezésekhez a 3.4.6. ábrán látható absztrakt szintaxisfa részlet

4A MultiParamTypeClasses kiterjesztés engedélyezése esetén a típusosztályoknak akár több
típusparamétere is lehet.
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Appl

Appl e 2

Symbol Function "+" e 1

3.4.6. ábra. Interfészfüggvény által generált absztrakt szintaxisfa részlet

jöjjön létre. Az ábrán e1 és e2 az operandusoknak megfelelő szintaxisfa részeket
jelöli.

A 3.4.5. ábrán szereplő példány biztosítja, hogy Expr Int típusú kifejezé-
seket egész literálok segítségével is létre tudunk hozni. A literálokra a Haskell
fordító ugyanis automatikusan alkalmazza a szükséges típushoz tartozó példány-
ban szereplő fromInteger függvényt.

A túlterheléshez egyes esetekben új típusosztályokat kell definiálni a megfe-
lelő interfészfüggvényekkel, és a megfelelő típusokkal példányosítani azokat. Az
axiómákat például prg guarantees stm alakban kényelmes felírni, ahol az axióma
állítása az, hogy a prg utasítássorozatra teljesül az stm állítás. Érdemes lehető-
séget biztosítani arra, hogy az állítás helyén a következők bármelyike állhasson
az axiómában:

• Egyetlen formula: Ebben az esetben azonosan igaz előfeltétellel és a meg-
adott utófeltétellel képzett, klasszikus logikai állítás kerül az axióma axi-
omStatement mezőjébe, míg az axiomConditions mező feltétellistája üres
lesz.

• Statement típusú állítás: Ebben az esetben a megadott állítás lesz az axi-
omStatement mező tartalma, míg az axiomConditions mező feltétellistája
üres lesz.

• Feltételekkel kiegészített állítás: Az axiomStatement és axiomConditions
mező értékei ebben az esetben értelemszerűen a megadott állítás illetve
feltétel lesznek.

A fenti követelményeknek megfelelő programozói interfész megvalósítása érde-
kében a következő típusosztályt kell létrehozni:

class Guarantee t where

guaranteesH :: [p] -> t -> Axiom p

Az első két fenti esethez ezt az osztályt példányosítani kell a Formula és State-
ment típusokra. Példaként álljon itt a Formula típushoz tartozó példány:
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instance Guarantee Formula where

guaranteesH prg f = Axiom

{ axiomConditions = []

, axiomStatement = true ==> f

, axiomProgram = prg

}

A harmadik eset megvalósításához egy új adattípust kell létrehozni, amely
egy Statement típusú állítást és egy [Condition] típusú feltétellistát kapcsol
össze, majd ezzel a típussal kell példányosítani a típusosztályt. Az új típus-
hoz biztosítani kell egy interfészfüggvényt, amely egy állítás és egy feltétellista
összekapcsolását kényelmessé teszi a programozó számára.

3.4.5. Monádok és a do-jelölés

A monád egy matematikai konstrukció, amely a tisztán funkcionális programo-
zási nyelvekben hasznosnak bizonyult a számítási modellbe nem beleillő esz-
közök (be- és kimenet kezelése, változtatható állapot, kivételek stb.) leírására
anélkül, hogy nyelv tisztasága sérülne.

Jelen dolgozat szempontjából a monádok azért fontosak, mert a Haskell a
monadikus programkód írásához speciális szintaxist biztosít, ami jól használható
egyes beágyazott nyelvek programozói interfészének kialakításához. A speciális
szintaxis neve do-jelölés (do-notation), és lehetővé teszi, hogy a do kulcsszót
követően monadikus kifejezések sorozata álljon a programkódban egymás alatt,
azonos behúzással5.

do

kifejezes1

kifejezes2

...

Ez szintaktikus cukor, azaz a do-jelöléssel írt programrészleteket a Haskell for-
dító néhány egyszerű szabály segítségével átalakítja megszokott szintaxisú kife-
jezésekké a monád osztály operátorait felhasználva.

A do-jelölést a bizonyítások leírását segítő interfészben használjuk fel. Segít-
ségével a Sequence konstrukció bizonyítási lépései és a Selection konstrukció
esetei a programkódban sorban egymás alatt felsorolva helyezkednek el. A do-
jelölés alternatívája a listák használata lenne, de az azokhoz szükséges szögletes
zárójelek és vesszők felesleges szintaktikus zajt eredményeznének.

A monadikus szintaxis használatához a beágyazott nyelv interfészében a kö-
vetkező tevékenységekre van szükség:

• Választani kell egy típuskonstruktort, amely példánya a Monad osztály-
nak, és alkalmas az absztrakt szintaxisfa felépítéséhez szükséges adatok
tárolására.

5A do-jelölés pontos szintaktikai szabályait jelen dolgozatnak nem feladata tárgyalni, ezért
csak olyan mélységig kerülnek ismertetésre, amennyire azt a dolgozat mondanivalója igényli.
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useAx :: Axiom p -> State [Proof p q] ()

useAx a = do

ps <- get

put $ ps ++ [UseAxiom a]

useTh :: (q’ -> Theorem p q’) -> q’ -> State [Proof p q] ()

useTh t x = do

ps <- get

put $ ps ++ [UseTheorem t x]

recurse :: q -> State [Proof p q] ()

recurse x = do

ps <- get

put $ ps ++ [Recursion x]

3.4.7. ábra. Bizonyítási lépések leírására alkalmas interfészfüggvények

• Az összes olyan interfészfüggvényt, amelynek feladata bizonyítások előál-
lítása, úgy kell megvalósítani, hogy az előbbi választásnak megfelelő mon-
adikus típusú értéket adjon vissza.

• Azon interfészfüggvények törzsében, amelyek monadikusan felírt bizonyí-
tásokat kapnak paraméterül, ki kell nyerni a monadikus értékből a benne
tárolt bizonyítást, és felhasználni azt a szintaxisfa építéséhez.

Jelen feladat megoldásához az úgynevezett állapotmonád (State-monád) ke-
rült felhasználásra6. Ez a monád egy állapot tárolására képes, amelyet a get
akció segítségével lehet lekérdezni, a put akcióval pedig átírható az értéke. Az
egymást követő bizonyítási lépések láncolatának felépítéséhez a monád állapo-
tában bizonyítások listáját kell tárolni. Az egyes interfészfüggvények feladata,
hogy a segítségükkel felépített lépést az állapotban tárolt lista végére konka-
tenálják. Ehhez lekérdezik az aktuális állapotot, majd a konkatenált listával
felülírják azt. Példaként a 3.4.7. ábrán bemutatott függvénydefiníciók szolgál-
nak. A useAx, useTh és recurse függvények az axiómák, tételek valamint az
indukciós hipotézis állításainak a bizonyításba való illesztésére szolgálnak.

A monadikusan létrehozott bizonyításokat a toProof függvény segítségével
Proof p q típusú értékekké lehet alakítani. Ez a függvény túl van terhelve: kü-
lönféle típusú értékeket képes bizonyításokká alakítani. A 3.4.8. ábra mutatja
a függvényt deklaráló osztályt és annak State [Proof p q] () típusra vonat-
kozó példányát. Az osztály érdekessége, hogy típusfüggvényeket is használ. A
ProofProgram és ProofParameter típusfüggvények hivatottak meghatározni a
példányban szereplő típusból az előállítandó bizonyítás p és q paraméterét.

6Alternatív megoldásként a Writer monád is használható lett volna. Mivel a tényleges
implementáció a State monádot használja, a dolgozat is ezt mutatja be.



3. FEJEZET. BEÁGYAZOTT NYELV 56

class ToProof t where

type ProofProgram t

type ProofParameter t

toProof :: t -> Proof (ProofProgram t) (ProofParameter t)

instance ToProof (State [Proof p q] ()) where

type ProofProgram (State [Proof p q] ()) = p

type ProofParameter (State [Proof p q] ()) = q

toProof bs = Sequence $ result bs

result :: State [a] b -> [a]

result s = snd $ runState s []

3.4.8. ábra. A bizonyítássá konverziót segítő osztály és annak egy példánya

Az ábrán látható példány (instance) írja le a State [Proof p q] () típusú
értékek Proof p q típusú bizonyításokká alakításának módját. A két típusfügg-
vény implementációja meghatározza, hogy az állapotmonád állapotában szerep-
lő bizonyításlista elemeinek p és q paramétere lesz az eredmény két típusparamé-
tere is. Az állapot kicsomagolása a monadikus értékből a monád lefuttatásával
lehetséges. Erre a runState függvény való, mely egy párt ad vissza: a mon-
adikus érték eredményét (esetünkben ez Unit típusú és érdektelen) valamint a
monád lefuttatása után kialakuló állapotot. Ezért alkalmazza a result függ-
vény az snd szelektort a runState eredményére. A kapott bizonyításlistából a
Sequence konstruktor segítségével könnyű előállítani a bizonyítást. A bemuta-
tott toProof függvényt használja fel például az az interfészfüggvény, amely egy
állításból és egy monadikusan felírt bizonyításból egy tételt állít elő.

Ahogyan korábban említésre került, szintén monadikus szintaxist érdemes
használni a Selection konstrukció egyes eseteinek felsorolásához. Ebben az eset-
ben State [(Formula, Proof p q)] () típusú értékeket kell használni, azaz a
monád állapotába formulák és bizonyítások párjainak listája kerül. Az interfész-
függvény, amellyel az egyes ágak monadikus formában leírhatók, a következő:

whenH :: (ToProof t) =>

Formula -> t ->

State [(Formula, Proof (ProofProgram t) (ProofParameter t))] ()

whenH f p = do

bs <- get

put $ bs ++ [(f,toProof p)]

A whenH függvény tehát megkapja az eset feltételét (ez az első, Formula típusú
argumentum) valamint egy olyan értéket, amely bizonyítássá alakítható (ez a
második, t típusú argumentum, amelyre a ToProof t megszorítás vonatkozik).
A függvénytörzs a 3.4.7. ábrán már látott sémát követi. A get függvény segít-
ségével lekérdezi az állapotot, a kapott t típusú értéket bizonyítássá alakítja,
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majd az ezzel és a formulával alkotott párt a lista végére fűzi, és a bővített listát
visszaírja az állapotba.

A selectH függvény feladata a monadikusan felírt esetlistából egy Selection

konstruktorral felépített bizonyítást előállítani:

selectH :: State [(Formula, Proof p q)] () -> State [Proof p q] ()

selectH p = do

ps <- get

put $ ps ++ [Selection $ result p]

A függvény érdekessége, hogy az esetek felsorolására használt állapotmonádból a
bizonyítási lépéseket felsoroló állapotmonádra képez, hiszen egy esetszétválasz-
tással megoldott bizonyításrészlet lehet egy lépése egy hosszabb bizonyításnak.
A függvény a 3.4.8. ábrán látott result függvényt használja az esetlista kicso-
magolására a monád állapotából, majd erre alkalmazva a Selection konstruk-
tort, előállítja azt a bizonyítási lépést, amelyet az eredményül adott monadikus
érték állapotába kell fűzni.

A 3.4.3. szakaszban bemutatott technika segítségével definiálhatók a when
és select makrók, amelyek segítségével a monadikus szintaxishoz tartozó szin-
taktikus zaj kiküszöbölhető.

Ebben a szakaszban tehát monadikus konstrukciókat vezettünk be a be-
ágyazott nyelvbe annak érdekében, hogy a Haskell do-jelölését használhassuk a
szintaxisban. Ezekből a monadikus konstrukciókból ki kell nyerni a beágyazott
nyelv absztrakt szintaxisát, például bizonyítási lépések sorozatát. Az itt bemu-
tatott megoldáson túl erre a kérdésre más, általánosabb módszerek is léteznek,
például a [83] cikk megoldása.

3.5. Esettanulmány

Ez a fejezet egy példán keresztül mutatja be a megalkotott rendszer használa-
tát. Először imperatív programozási nyelvekben előforduló, alapvető utasítások
reprezentációjára alkalmas adattípust hozunk létre, majd axiómákat adunk hoz-
zá a rendszerhez, amelyek megadják ezen utasítások szemantikáját. Végül egy
példán keresztül megmutatjuk, hogy hogyan használható a rendszer programok
levezetésére specifikációból kiindulva, és szót ejtünk a szükséges kódgeneráló
modul feladatairól.

Ez a példa azt is megmutatja, hogy a rendszer teljesen független az alkal-
mazási területtől – a példa esetén egy egyszerű imperatív nyelv utasításaitól.
A fejezetben bemutatott mintát követve más programozási nyelvek utasításai is
axiomatizálhatók, de a rendszer akár programozástól független alkalmazási te-
rületek objektumainak validálására vagy specifikációból kiinduló konstruálására
is felkészíthető.

3.5.1. Utasítások reprezentációja

A 2. fejezetben ismertetett modell a programokat állapotátmenet-halmazok se-
gítségével reprezentálja. Ennek következtében a program valamennyi utasítását
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data Imp = Imp

{ instruction :: Instruction

, label :: String

, nextLabel :: Maybe String

}

data Instruction where

Assign :: Expr a -> Expr a -> Instruction

Not :: Expr Bool -> Instruction

Goto :: String -> Instruction

Read :: Expr Int -> Instruction

...

3.5.1. ábra. Utasítások reprezentációja

címkékkel látjuk el, és az egyes utasítások specifikációjában explicit módon meg-
jelenik az is, hogy melyik címkétől melyik címkéhez viszi a programot az adott
utasítás.

Minden utasításban közös tehát, hogy rendelkezik egy címkével, melyeket a
String típus segítségével reprezentálunk. Az utasítások többsége a következő
utasítás címkéjére lépteti a programot, amit szintén fel kell tüntetnünk a rep-
rezentációban. Vannak azonban olyan, vezérlésátadást megvalósító utasítások,
amelyek esetén nem játszik szerepet az, hogy melyik utasítás következik utána.
Ebből kifolyólag az utasítást követő címke egy Maybe String típusú mező a
3.5.1. ábrán látható adattípusban.

Az egyes utasításokat reprezentáló adattípusban így már nem kell a címkéket
megjeleníteni, csak az adott utasításra nézve specifikus adatokat:

• Assign: Értékadás, melynek bal- és jobb oldala a két konstruktorparamé-
ter. A típusegyezőséget a konstruktor szignatúrája kikényszeríti.

• Not: Logikai típusú változó negálása.

• Goto: Feltétel nélküli vezérlésátadás a konstruktor paraméterében meg-
adott címkére.

• Read: Egész típusú változó értékének beolvasása a standard bemenetről.

3.5.2. Utasítások specifikációja

Az értékadás egy speciális esetére vonatkozó axióma a 3.2.9. ábrán már szere-
pelt. Most egy olyan változat következik, amelyben az értékadás mindkét olda-
lán egy-egy változó szerepel. A 3.4. fejezetben bevezetett felhasználói interfész
eszköztárának segítségével megfogalmazott axióma a 3.5.2. ábrán látható.

Az axióma típusában szereplő Comparable a megszorítás azért szükséges,
mert az elő- és utófeltételben a típusú kifejezésekre egyenlőségvizsgálatot vég-
zünk. A Haskellben is létező (==) operátort a rendszer felhasználói interfésze
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assignVar :: Comparable a => Expr a -> Expr a -> Expr a

-> String -> String -> Axiom Imp

assignVar lhs rhs rhs’ label next =

[Cpp (Assign lhs rhs) label (Just next)]

guarantees

(at label && rhs == rhs’) >>> (at next && lhs == rhs’)

preserves

[\prop -> [ip ‘notin‘ prop, lhs ‘notin‘ prop]]

requires

[var lhs, var rhs, ip ‘notin‘ rhs’, lhs ‘notin‘ rhs’]

3.5.2. ábra. Változót változónak értékül adó utasítás specifikációja

elrejti, és átdefiniálja kifejezések közötti egyenlőségvizsgálattá, amelynek ered-
ménye Expr Bool típusú. Ennek következtében a standard Eq osztály helyett a
rendszer által biztosított Comparable osztály tartalmazza ezt a függvényt.

A 3.5.2. ábrán látható kód valójában egy axióma-séma hat paraméterrel:

• az értékadás bal oldalán álló változó,

• az értékadás jobb oldalán álló változó,

• az értékadás jobb oldalának értékét reprezentáló kifejezés,

• az értékadás címkéje,

• az értékadást követő utasítás címkéje.

Az axiómasémában egy egyelemű listában megjelenik az az utasítás, amit spe-
cifikálunk. Ez a 3.5.1. pontban bemutatott konstruktorok segítségével épül fel.
A haladási tulajdonság azt állítja, hogy miközben a program az értékadás cím-
kéjétől a következő utasítás címkéjéhez lép, addig az értékadás jobb oldalának
értékével egyenlővé válik a bal oldala. (Ennél az egyszerű értékadás változatnál
még meg lehetett volna fogalmazni az utófeltételt úgy is, hogy a bal- és jobbol-
dal egyenlővé válik, ez azonban bonyolultabb esetekben már nem mindig járható
út. Az itt bemutatott minta azonban általában is széleskörűen alkalmazható.)

Az axiómaséma stabil tulajdonsága azt mondja, hogy az értékadás előtt
fennálló állítások közül mindazok igazak lesznek az értékadás bekövetkezte után
is, amelyek nem függnek sem az utasításmutatótól, sem az értékadás bal oldalán
álló változótól.

Az axiómaséma feltételei azt követelik meg, hogy az értékadás mindkét ol-
dalán egy-egy változó álljon, valamint, hogy a jobb oldal értékét reprezentáló
kifejezés ne függjön az utasításmutatótól és a bal oldal változójától. Ezen felté-
telek megsértése esetén az axiómaséma nem alkalmazható.

A 3.5.3. ábrán a logikai típusú változó negálását leíró axiómaséma található.
Ez szerkezetében hasonló az értékadás előbb látott axiómasémájához. Ebben
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notVar :: Expr Bool -> Formula -> String -> String -> Axiom Cpp

notVar b b’ label next =

[Cpp (Not b) label (Just next)]

guarantees

(at label && (literal b <-> b’))

>>> (at next && (literal b <-> not b’))

preserves

[\prop -> [ip ‘notin‘ prop, b ‘notin‘ prop]]

requires

[var b, ip ‘notin‘ b’, b ‘notin‘ b’]

3.5.3. ábra. Változó negálásának specifikációja

goto :: String -> String -> Axiom Cpp

goto label dest =

[Cpp (Goto dest) label Nothing]

guarantees

(at label) >>> (at dest)

preserves

[\prop -> [ip ‘notin‘ prop]]

3.5.4. ábra. Feltétel nélküli ugrás specifikációja

az esetben is egy paraméter reprezentálja a változónak az utasítás végrehajtá-
sa előtti értékét, azonban ezt a szerepet most egy Expr Bool típusú kifejezés
helyett egy formula játssza. Ennek megfelelően egyenlőségvizsgálat helyett for-
mulák közötti ekvivalencia szerepel az elő- és utófeltételben. Ennek oka, hogy a
tapasztalat szerint a bizonyítások építése során a logikai típusú változók érté-
kéről gyakran formulák segítségével fogalmazunk meg állításokat, melyek ebben
az axiómában közvetlenül felhasználhatók.

A feltétel nélküli ugrás axiómasémája (3.5.4. ábra) azt állítja, hogy a prog-
ram az utasítás címkéjétől az utasítás paraméterében megadott címkéhez kerül.
A stabil tulajdonság ugyanakkor azt állítja, hogy ez az utasítás kizárólag az
utasításmutató értékét módosítja.

3.5.3. Heurisztikák

A beágyazott nyelv felhasználói interfésze biztosítja a (<~) infix operátort,
amelynek első paramétere egy formula, második paramétere pedig taktikák listá-
ja. Minden egyes taktika egy függvény, amely a bizonyítást ellenőrző keretrend-
szer belső állapotából és a célformulából megpróbálja előállítani a célformula
bizonyítását. A (<~) operátor a taktikalista valamennyi elemével megpróbál
bizonyítást generálni, és az első sikeres taktika eredményét illeszti be a bizonyí-
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swap :: Expr Int -> Expr Int -> () -> Theorem Cpp ()

swap x’ y’ _ = theorem

(at "start" && x == x’ && y == y’)

>>> (at "end" && x == y’ && y == x’)

preserves [\p -> [ip ‘notin‘ p, x ‘notin‘ p, y ‘notin‘ p,

t ‘notin‘ p]]

requires [ ip ‘notin‘ x’, x ‘notin‘ x’, y ‘notin‘ x’,

t ‘notin‘ x’, ip ‘notin‘ y’, x ‘notin‘ y’,

y ‘notin‘ y’, t ‘notin‘ y’ ]

by

(t == x’) <~ cpp

(x == y’) <~ cpp

(y == x’ && at "end") <~ cpp

3.5.5. ábra. Változók értékének felcserélése

tásba. Ha egyik taktika sem sikeres, akkor egy hibaüzenetet illeszt a bizonyítási
lépés helyére.

Maguk a taktikák tetszőleges Haskell függvények, amelyek jellemzően a cél-
formula szerkezetét és a paraméterként szintén megkapott állapotból az aktuá-
lisan teljesülő formulák halmazát vizsgálják. Ezek alapján hoznak döntést arról,
hogy generálnak-e bizonyítást. Fontos megjegyezni, hogy a taktikák generálhat-
nak hibás bizonyítást is, de ez nem veszélyezteti a teljes rendszer biztonságát,
hiszen a keretrendszer ellenőrizni fogja a bizonyítást.

Az előző szakaszban bemutatott utasítás-axiómák mellé készült egy-egy tak-
tika is, amelyek az adott axiómát képesek automatikusan alkalmazni. A 3.5.4.
ábrán látható axióma taktikája például ellenőrzi, hogy a célformula at next
alakú-e tetszőleges next címkére, majd megvizsgálja, hogy az aktuálisan igaz
formulák között van-e at label alakú, tetszőleges label címkére. Ha mindkét
feltétel teljesül, akkor a taktika meghívja a goto axiómát a label és next pa-
raméterekkel. Az alapvető C++ utasításokra vonatkozó taktikák a cpp nevű
taktikalistába kerültek, amit a következő szakaszban szereplő példa is fel fog
használni a (<~) operátor második paramétereként.

A formulák vizsgálatára és a bennük található adatok kinyerésére a min-
taillesztés a legalkalmasabb módszer. Az ezzel kapcsolatos problémákat és a
megoldási lehetőségeket a 4. fejezet tárgyalja.

3.5.4. Egy egyszerű levezetés

A 3.5.5. ábrán látható levezetés specifikációja azt köti ki, hogy a start címkénél
az x változó értéke x’, míg az y változóé y’, ebből az állapotból a programnak
az end címkéhez kell jutnia, ahol a két változó értéke már fel van cserélve.
A megoldáshoz a t temporális változót fogjuk használni. (Az ábrán látható
kódrészlet feltételezi, hogy a változók már definiálva vannak.)
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A preserves kulcsszó a stabil tulajdonságokat vezeti be: a programnak min-
den olyan p állítás igazságtartalmát meg kell őriznie, amelyben nem szerepel az
ip, x, y és t változók egyike sem.

A requires kulcsszót követő lista a specifikációban használt paraméterekre
(x’ és y’) fogalmaz meg követelményeket: egyik paraméterben sem szerepelhet
az ip, x, y és t változók egyike sem. Könnyen látható, hogy amennyiben ezek
a feltételek nem teljesülnek, a specifikáció jelentése megváltozik. Ha például
megengedjük, hogy az x’ paraméter helyébe az x változó kerüljön, a program
utófeltételébe y == x kerül.

A by kulcsszó után a specifikációt egy szekvencia segítségével bontjuk fel:
előírjuk, hogy először olyan állapotba jusson a program, ahol a t változó egyenlő
az x eredeti értékével, majd x egyezzen meg y eredeti értékével, végül y legyen
egyenlő x eredeti értékével, és ekkor az end címkénél kell lennie a programnak.
A rendszer az utasítások axiómái mellé adott heurisztikák segítségével képes
arra, hogy kitalálja, mely axiómasémákat milyen paraméterekkel kell alkalmazni
ahhoz, hogy ezeket az állapotokat elérje a program. Az alkalmazott axiómák a
következők:

• assignVar t x x’ ”start” ”lab0”

• assignVar x y y’ ”lab0” ”lab1”

• assignVar y t x’ ”lab1” ”end”

Érdemes megfigyelni, hogy a levezetés egyes lépéseiben nem az szerepel, hogy
melyik változónak mit kell értékül adni, hanem absztrakt módon, a paramé-
terek segítségével határozhatunk meg elvárásokat a programmal szemben. A
heurisztikák feladata, hogy meghatározza, mely változónak kell az értékadás
jobb oldalára kerülnie. A t == x’ kikötés például a t = x, míg az utolsó lépés-
ben szereplő y == x’ kikötés az y = t értékadással teljesíthető. A felhasználói
kódban nem szereplő címkéket is a heurisztikák generálják, egyediségükről a bi-
zonyítást ellenőrző algoritmus által nyújtott sorszámgenerátor szolgáltatás (lásd
3.2.8. szakasz, FreshId) segítségével gondoskodnak.

3.5.5. A levezetés ellenőrzése

Az alkalmazott axiómák haladási és stabil tulajdonságai behelyettesítésre kerül-
nek a levezetésbe, amelyet a szekvenciára vonatkozó levezetési szabály alapján
ellenőriz a rendszer. Az ellenőrzés lépései a következők:

• A specifikáció előfeltétele alapján az aktuális állítások halmaza kezdetben:
{at "start", x == x’, y == y’}

• assignVar t x x’ ”start” ”lab0” axióma:

– paraméterekre vonatkozó kikötések:
var t, var x, ip ‘notin‘ x’, t ‘notin‘ x’

(teljesülnek)
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– előfeltétel:
at "start" && x == x’

(következik)

– stabil tulajdonság:
ip ‘notin‘ prop, t ‘notin‘ prop

(az aktuális állítások közül törlendő: at "start")

– utófeltétel:
at ”lab0” && t == x’

(bekerül az aktuális állítások közé)

• Az aktuális állítások:
{x == x’, y == y’, at ”lab0”, t == x’}

• assignVar x y y’ ”lab0” ”lab1” axióma:

– paraméterekre vonatkozó kikötések:
var x, var y, ip ‘notin‘ y’, t ‘notin‘ y’

(teljesülnek)

– előfeltétel:
at "lab0" && y == y’

(következik)

– stabil tulajdonság:
ip ‘notin‘ prop, x ‘notin‘ prop

(az aktuális állítások közül törlendők: at "lab0", x == x’)

– utófeltétel:
at ”lab1” && x == y’

(bekerül az aktuális állítások közé)

• Az aktuális állítások:
{y == y’, t == x’, at ”lab1”, x == y’}

• assignVar y t x’ ”lab1” ”end” axióma:

– paraméterekre vonatkozó kikötések:
var y, var t, ip ‘notin‘ x’, y ‘notin‘ x’

(teljesülnek)

– előfeltétel:
at "lab1" && t == x’

(következik)

– stabil tulajdonság:
ip ‘notin‘ prop, y ‘notin‘ prop

(az aktuális állítások közül törlendők: at "lab1", y == y’)

– utófeltétel:
at ”end” && y == x’

(bekerül az aktuális állítások közé)
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• Az aktuális állítások:
{t == x’, x == y’, at ”end”, y == x’}

• Specifikáció utófeltétele:
at "end" && x == y’ && y == x’

(következik)

Az egyes axiómák paramétereire vonatkozó kikötések egy részének teljesülé-
se önmagában ellenőrizhető. Például var x esetén ellenőrizni kell, hogy az x

szimbólum valóban változóként került-e definiálásra. Más kikötések (például
ip ‘notin‘ x’) teljesülése az eredeti specifikációban szereplő kikötések alapján
ellenőrizhetők.

Valamennyi előfeltétel esetén meg kell vizsgálni, hogy azok következnek-e
az aktuális állítások halmazából. Az axiómák stabil tulajdonságaival kapcsolat-
ban ellenőrizni kell, hogy azok biztosítják-e az eredeti specifikáció által előírt
stabil tulajdonságokat. Törölni kell az aktuális állításhalmaz azon elemeit, ame-
lyekre az adott axióma stabil tulajdonságaira vonatkozó feltétel nem teljesül.
Az utófeltételek állításait az aktuális állítások közé kell beilleszteni. A leveze-
tés ellenőrzésének utolsó lépéseként meg kell vizsgálni, hogy a szekvencia végén
kapott állításhalmazból következik-e a finomított specifikáció utófeltétele.

3.5.6. Kódgenerálás

A három alkalmazott axióma specifikációjában szereplő utasítások a következők:

• Cpp (Assign t x) ”start” (Just ”lab0”)

• Cpp (Assign x y) ”lab0” (Just ”lab1”)

• Cpp (Assign y t) ”lab1” (Just ”end”)

Ebből az utasításlistából egy kódgeneráló modul készít C++ szintaxisú prog-
ramszöveget. A modulnak először a címkeinformációk alapján alapblokkokba
kell csoportosítania és sorba kell rendeznie az utasításokat, majd megfelelő szin-
taxisú szöveggé kell alakítania azokat. Ennek a transzformációnak az eredménye
az alábbi C++ programrészlet:

start: t = x;

lab0: x = y;

lab1: y = t;

end:

Ahhoz, hogy egy teljes C++ fordítási egység keletkezzen, az utasításokat egy
függvényben kell elhelyezni, és a használt változókat definiálni kell. Ezek a fel-
adatok tartozhatnak a kódgeneráló modul feladatai közé, vagy lehet a felhasz-
náló feladata.



4. fejezet

Mintaillesztés beágyazott
programokra

Ez a fejezet a [34], [35] és [36] publikációk eredményeit mutatja be.
A 3. fejezetben ismertetett beágyazott nyelv megalkotása során fogalmazó-

dott meg a következő kérdés: Hogyan lehet a programozó számára kényelmes fe-
lületet biztosítani új heurisztikák és bizonyítási stratégiák implementációjához?
Ezek a feladatok jellemzően mintaillesztést igényelnek, azonban a bizonyítások,
formulák és kifejezések felépítéséhez biztosított interfész nem alkalmazható Has-
kell minták létrehozásához, mert a mintákban tetszőleges függvényszimbólumok
nem, csak konstruktorok szerepelhetnek. Ennek a problémának a megoldásából
születtek azok a kutatási eredményeket, amelyekről ez a fejezet szól. A kidolgo-
zott megoldás egy másik beágyazott nyelvvel [40] kapcsolatos munka során is
hasznosnak bizonyult.

4.1. Problémafelvetés

A programkönyvtárak implementációs részleteit érdemes elrejteni a felhasználók
elől. Célszerű egy jól megtervezett felületen keresztül kell biztosítani a program-
könyvtár szolgáltatásaihoz való hozzáférést. Különösen igaz ez beágyazott nyel-
vek esetén, ahogyan ez a 3.2. és 3.4. fejezetekből kiderült. Ezzel azonban elveszít-
jük a beágyazott programokra történő mintaillesztés lehetőségét. Az absztrakt
adattípusokra történő mintaillesztés problémájával számos cikk foglalkozott. Ez
a fejezet egy új megoldási lehetőséget mutat be, amely beágyazott nyelvek és
azokhoz hasonló programkönyvtárak esetén kényelmes megoldást kínál.

A problémát alaposabban a következő, minimális „beágyazott nyelv” segít-
ségével vizsgáljuk meg, amely jól használható modell számos beágyazással kap-
csolatos probléma vizsgálatához.

data Expr = Symbol String | Expr :$ Expr

65
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A Symbol konstruktort használva függvényeket és értékeket reprezentálhatunk
a nevükkel, míg a (:$) konstruktor (függvényalkalmazás) segítségével össze-
tett kifejezések építhetők egy függvény kifejezésnek egy argumentumra történő
alkalmazása által. Ez az egyszerű adattípus már használható például egysze-
rű számtani műveletek definiálására és aritmetikai kifejezések manipulálására.
Haskellben a legegyszerűbb mód erre a Num osztály példányosítása.

instance Num Expr where

fromInteger n = Symbol $ show n

a + b = Symbol "+" :$ a :$ b

a * b = Symbol "*" :$ a :$ b

...

A beágyazott nyelvek szakkifejezéseit használva az Expr típus szolgál az abszt-
rakt szintaxisfa felépítésére, míg a Num osztály példányosítása során definiált
operátorok a felhasználói felület, azaz a nyelv szintaxisának részei. Az imple-
mentációs részletek elrejtésének elve azt diktálja, hogy az Expr típus konstruk-
torait rejtsük el egy nem exportált modulba, és csak a Num osztály példányában
definiált műveleteket bocsássuk a felhasználó rendelkezésére.

Tegyük fel, hogy ezt az egyszerű „beágyazott nyelvet” aritmetikai kifejezések
egyszerűsítésére szeretnénk felhasználni a következő szabályok alapján: 0+a = a,
1∗a = a és 0∗a = 0. A feladat ideális megoldása a következő alakú mintaillesztést
használná1:

optimize :: Expr -> Expr

optimize (0 + a) = a

optimize (1 * a) = a

optimize (0 * a) = 0

optimize a = a

Ez azonban helytelen Haskell kód, hiszen a definiált függvény argumentumá-
ban nem szabályos minták szerepelnek. Valójában a programkönyvtárhoz adott
további szolgáltatások nélkül a transzformációt nem is lehet definiálni, mert a
publikus felülete csak kifejezések felépítéséhez biztosít eszközöket, a lebontásuk-
hoz nem.

4.2. Rendelkezésre álló megoldások

Ez a szakasz áttekinti és értékeli a jelenleg rendelkezésre álló megoldásokat.

4.2.1. Szelektorok

Elrejtett konstruktorok esetén a kifejezések lebontásának egy módja, hogy függ-
vényeket bocsátunk a felhasználó rendelkezésére, amelyek segítségével vizsgál-
ható a kifejezések felépítése, és lekérdezhetők a részeik.

1Az optimize függvényt logikus lenne rekurzívan a részkifejezésekre is meghívni, de ezt –
a soron következő példák egyszerűsége érdekében – elhagyjuk.
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is_add :: Expr -> Bool

is_add (Symbol "+" :$ _ :$ _) = True

is_add _ = False

is_mul :: Expr -> Bool

is_mul (Symbol "*" :$ _ :$ _) = True

is_mul _ = False

arg1 :: Expr -> Expr

arg1 (_ :$ a :$ _) = a

arg2 :: Expr -> Expr

arg2 (_ :$ _ :$ a) = a

Az is_add és is_mul függvények arról adnak információt, hogy a kérdéses ki-
fejezés összetett-e, és a legkülső művelete rendre összeadás illetve szorzás-e. Az
ilyen kifejezések argumentumai kicsomagolhatók az arg1 és arg2 függvények
segítségével. Ezeket az eszközöket használva már implementálható a kívánt egy-
szerűsítő transzformáció:

optimize :: Expr -> Expr

optimize e

| is_add e && arg1 e == 0 = arg2 e

| is_mul e && arg1 e == 1 = arg2 e

| is_mul e && arg1 e == 0 = 0

| otherwise = e

Ez a megoldás azonban kifogásolható a következők miatt:

• Jelentős mennyiségű függvényre van szükség a kifejezések vizsgálatához és
lebontásához, ami megnehezíti a beágyazott nyelv fejlesztését.

• A parciális függvények – például az arg1 és arg2 a fenti példában – ve-
szélyessé teszik a programkönyvtár használatát.

• A transzformáció fenti megvalósítása távolról sem olyan áttekinthető, mint
a 4.1 szakasz végén bemutatott „kívánatos” implementáció.

4.2.2. Adattípus a mintaillesztés támogatására

Ez a megoldás egy új adattípus bevezetésével teszi lehetővé a mintaillesztést.
Az új típus konstruktorait úgy alakítjuk ki, hogy azok már publikálhatók le-
gyenek a felhasználó felé. Szükséges továbbá egy konverziós függvény, amely a
kifejezéseket a bevezetett új típusra alakítja át.

data Arith

= Expr :+: Expr

| Expr :-: Expr
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| Expr :*: Expr

| Other

arith :: Expr -> Arith

arith (Symbol "+" :$ a :$ b) = a :+: b

arith (Symbol "-" :$ a :$ b) = a :-: b

arith (Symbol "*" :$ a :$ b) = a :*: b

arith _ = Other

A kifejezéseket az arith függvény segítségével Arith típusúvá konvertáljuk.
Amennyiben a kifejezés legkülső művelet nem a kiválasztott számtani műveletek
valamelyike, akkor az eredmény az Other érték, ami konverzió sikertelenségét
jelzi. A mintaillesztés segítségével vizsgálható a konverzió sikeressége, illetve
kedvező esetben elérhetők az argumentumok.

Az Arith típus létrehozásakor a következő két lehetőség közül kell választani:

• Amennyiben ez egy rekurzív adattípus (azaz a konstruktorok paraméte-
rei is Arith típusúak), mintaillesztéskor a kifejezés szerkezete tetszőleges
mélységben vizsgálható, azonban a kinyert részkifejezéseket vissza kell ala-
kítani Expr típusúvá. Ez azt jelenti, hogy egy inverz konverzióra is szükség
van.

• A fenti példában látható megoldás (azaz Expr típusú konstruktorparamé-
terek) esetén a mintaillesztés egyszerre csak egy szintjét képes vizsgálni a
kifejezésnek2, de a kinyert részkifejezések már Expr típusúak, azaz nincs
szükség inverz konverzióra.

Ezt a megoldást használva a példa transzformáció a következő alakban írható
fel:

optimize :: Expr -> Expr

optimize e = case arith e of

0 :+: a -> a

1 :*: a -> a

0 :*: a -> 0

_ -> e

Ez sokkal biztonságosabb és átláthatóbb megoldás, de nem tökéletes:

• A számtani műveletek különbözőképpen jelennek meg mintákban (:+:) és
kifejezésekben (+).

• Továbbra is jelentős többletmunkával jár a mintaillesztés lehetőségének
megteremtése: új adattípus(ok)ra és konverziós függvény(ek)re van szük-
ség.

2A következő szakaszban ismertetett nézetminták ezt a problémát is megoldják.
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4.2.3. Nézetminták

A nézetminták (view patterns) [3] a Haskell egy kiterjesztése, amely jól kiegészíti
az előző pontban vázolt megoldást. A kiterjesztés lehetővé teszi az Expr típusú
kifejezések Arith típusúvá konvertálását a mintán belül:

optimize :: Expr -> Expr

optimize (arith -> 0 :+: a) = a

optimize (arith -> 1 :*: a) = a

optimize (arith -> 0 :*: a) = 0

optimize e = e

A nézetminták illesztése során az érték először átalakításra kerül a nyíltól bal-
ra álló függvény segítségével, majd az eredményre illesztjük a jobboldalán álló
mintát. A kiterjesztés valódi ereje a nézetminták egymásba ágyazása során mu-
tatkozik meg, ahogyan ez a következő példában látható:

distr (arith -> a :*: (arith -> b :+: c)) = a * b + a * c

Hasonló megoldás érhető el a [43] cikkben bevezetett transzformációs minták
(transformational patterns) segítségével. Ezek a nyelvi kiterjesztések esetenként
elegánsabbá teszik a 4.2.2. szakaszban bemutatott megoldást, de az ott felso-
rolt problémákon (a mintákban és kifejezésekben különbözőek az operátorok;
többletmunka az implementáció során) nem segítenek.

4.2.4. Aktív minták

Nézetminták helyett az F# nyelvben egy aktív mintának (active pattern) [84]
nevezett nyelvi elem érhető el. Ennek segítségével a mintaillesztéshez használt
adattípus és a konverziós függvény egyetlen definícióba, az aktív minta defi-
níciójába sűríthető. A következő példa F# helyett Haskell-szerű pszeudokódot
használ a többi ismertetett megoldással való könnyebb összehasonlíthatóság ér-
dekében.

(|(:+:)|(:*:)|(:-:)|Other|) e = case e of

Symbol "+" :$ a :$ b -> a :+: b

Symbol "-" :$ a :$ b -> a :-: b

Symbol "*" :$ a :$ b -> a :*: b

_ -> Other

Az aktív minta definíciója egy függvénydefinícióra hasonlít, ahol a függvény
neve helyett az eredmény adattípusának konstruktorait sorolhatjuk fel. Ezek a
konstruktorok használhatók mintaillesztésben, így az egyszerűsítő függvény a
következő formára hozható:

optimize (0 :+: a) = a

optimize (1 :*: a) = a

optimize (0 :*: _) = 0

optimize e = e
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Mivel az aktív minta a definíciójában implementált konverzió automatikusan
megtörténik, ez a megoldás még áttekinthetőbb, mint a korábbiak. Azonban ez
sem ideális, hiszen az aktív minta definiálása többletmunkával jár, és a beágya-
zott nyelv műveletei továbbra is különböző alakban jelennek meg mintákban és
kifejezésekben.

4.2.5. Mintaszinonimák

Mintaszinonimák a GHC Haskell fordító 7.8-as verziójától állnak rendelkezésre
[77]. Korábban a Strathclyde Haskell Enhancement (SHE) [63] nevű előfeldol-
gozó program biztosította ezt és más nyelvi kiterjesztéseket. A mintaszinonima
kiterjesztés a következő szintaxist biztosítja:

pattern x :+: y = Symbol "+" :$ x :$ y

pattern x :*: y = Symbol "*" :$ x :$ y

Az :+: and :*: szinonimák mind kifejezésekben, mind mintákban használha-
tók3. Ezen nyelvi elem a [7] cikkben bemutatott absztrakt értékkonstruktorok
(abstract value constructors) ötletén alapszik. Annak érdekében, hogy a min-
taszinonimák szemantikája egyszerűen megadható legyen, szigorú szabályoknak
kell megfelelniük. A mintaszinonimák neve nagybetűvel vagy kettősponttal kell
kezdődjön, ez utóbbi csak a GHC implementációjában támogatott. A definí-
ció jobb oldalán érvényes mintának kell állni, amelyekben mintaszinonimák is
használhatók, de a rekurzió nem megengedett. Ennek következtében a definíciók
bal oldalainak lineárisaknak kell lenni: a szinonima minden változóját pontosan
egyszer kell felhasználni.

A SHE esetén előfeldolgozó a szinonimákat azok definíciójával helyettesíti,
hasonlóan a különböző programozási nyelvekben előforduló makrók feldolgozá-
sához, így feldolgozásuk fordítási időben megtörténik. A GHC-ben implementált
mintaszinonimák esetén a mintaillesztés két lépcsőssé válik, először a mintaszi-
nonima definíciójának jobb oldalán álló mintára történik illesztés, ami megköti
a definícióban szereplő változókat, majd az ezekhez rendelt értékeket a mintaszi-
nonimát felhasználó mintában a változók helyén álló részmintákra kell illeszteni.

A mintaszinonimák segítségével az egyszerűsítő függvényünk a 4.2.4. pont-
ban látott megoldással azonos alakra hozható. A mintaszinonimáknak azonban
van egy előnye minden eddig bemutatott próbálkozással szemben: a program-
könyvtár fejlesztésekor ez igényli a legkevesebb többletmunkát. A felhasználó
felé publikált felület egyes elemei függvények helyett akár mintaszinonimákkal
is definiálhatók, így ugyanazok a szimbólumok használhatók a mintákban és a
kifejezésekben egyaránt. Ez azonban nem minden esetben célravezető a szinoni-
mák nevére tett formai követelmények miatt. Másrészt nem is minden esetben
lehetséges: példa erre a jelen fejezetben használt beágyazott nyelv, amelynek
felülete a Num osztály példányosításával jön létre.

3Megjegyezzük, hogy a GHC implementációjában léteznek egyirányú minták is, amelyek
kifejezésekben nem használhatók.
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4.2.6. Függvényminták

A Curry [42] egy funkcionális logikai programozási nyelv, amely a Haskell és
Prolog nyelvekre épül. Szintaxisa olyannyira hasonlít a Haskelléhez, hogy az
Expr adattípusnak a 4.1. pontban látott definíciója érvényes Curry kód is egy-
ben. Azonban a Curry nem támogatja a típusosztályokat, és a számliterálok sem
polimorfak, így a példaként használt beágyazott nyelv felületét módosítani kell:

num :: Int -> Expr

num n = Symbol $ show n

(+.) :: Expr -> Expr -> Expr

x +. y = Symbol "+" :$ x :$ y

(*.) :: Expr -> Expr -> Expr

x *. y = Symbol "*" :$ x :$ y

Jelen dolgozat szempontjából a Curry azért fontos, mert ez a nyelv nyújtja
a legkényelmesebb megoldást a tárgyalt problémára: a függvénymintákat [8]. A
Curry programokban a minták nem csupán konstruktorokat és változókat, de
tetszőleges – felhasználó által definiált és beépített – függvényeket is tartalmaz-
hatnak.

optimize :: Expr -> Expr

optimize (num 0 +. x) = x

optimize (num 1 *. x) = x

optimize (num 0 *. _) = num 0

optimize e = e

Ha Curryben is lehetőség volna túlterhelni az operátorokat és számliterálokat, a
fenti függvénydefiníció pontosan megegyezne a 4.1. pontban leírt „ideális” meg-
oldással. Figyelemre méltó, hogy ez egyáltalán nem igényel többletmunkát a
programkönyvtár készítőjétől, hiszen a kifejezések felépítéséhez használt függ-
vények azok lebontásához is használhatók a mintákban.

A Curryben használt mintaillesztés szemantikája azonban lényegesen kü-
lönbözik a Haskellben (és általában a funkcionális nyelvekben) megszokottól.
A mintaillesztéstől nem követeljük meg az egyértelműséget: a cél az, hogy a
mintával minden lehetséges módon felbontsuk az adott értéket, és mindegyik
felbontás esetén kiértékeljük a függvénytörzset. A függvényeknek így több érté-
kük és lehet. Például a következő függvény nem üres listákra több eredményt
ad:

f :: [Int] -> ([Int], [Int])

f (xs ++ ys) = (xs,ys)

Az f [1,2] függvényalkalmazás a következő eredményekkel rendelkezik: ([],

[1,2]), ([1],[2]), ([1,2],[]). Ez a jelenség helyénvaló egy funkcionális logi-
kai nyelvben, azonban elfogadhatatlan egy olyan funkcionális nyelvben, mint a
Haskell. Ráadásul a Curry függvénymintáinak illesztése összetett feladat, amely
jelentősen megnöveli a programok futási idejét.
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4.3. Korlátozott függvényminták

Az előző szakaszban tárgyalt megoldások a következő csoportokba oszthatók:

• A 4.2.1. pont megoldása nem használ mintaillesztést, de kényelmetlen és
veszélyes.

• A 4.2.2-4.2.4. pontokban tárgyalt megoldások mindegyike az úgynevezett
nézetek [90] közelítései. Az alapötlet mindegyik esetben az, hogy az érté-
ket, amelyre mintát szeretnénk illeszteni, először át kell alakítani valamivé,
amire már lehet mintát illeszteni. A probléma az, hogy a beágyazott nyelv
entitásainak előállításához szükséges felület kialakítása mellett számottevő
ráfordítást igényel a mintaillesztést lehetővé tevő eszközök biztosítása.

• Egy másik megközelítést alkalmaznak a 4.2.5. és 4.2.6. pontokban tár-
gyalt megoldások. Mind a mintaszinonimák mind pedig a függvényminták
segítségével mintákat konstruálhatunk.

Célunk az, hogy a függvénymintáknak egy olyan korlátozott osztályát definiál-
juk, amelynek kifejezőereje nagyobb a mintaszinonimáknál, de lényegesen szű-
kebb a Curryben használható függvénymintáknál annak érdekében, hogy bizto-
sítható legyen az egyértelműségük, és használatuk ne járjon a futási idő növeke-
désével. Az alapötlet tetszőleges kifejezések megengedése mintákban mindaddig,
amíg létezik egy vele ekvivalens, hagyományos értelemben vett minta.

4.3.1. Definíció. Legyenek f x1 x2 . . . xn = e és f ′ x1 x2 . . . xn = e′ függvény-
definíciók. Tegyük fel, hogy az f és f ′ függvények mindegyikének A1 → A2 →
· · · → An → B a típusa, a két függvény (extenzionálisan) egyenlő, és e′ a nyelv
egy érvényes mintája. Ekkor e-t korlátozott függvénymintának (restricted
function pattern, RFP) nevezzük, e′-t pedig a kanonikus alakjának.

4.3.1. Példa. A példaként használt optimize függvénynek a 4.1. szakasz végén
tárgyalt „ideális” megvalósításában használt valamennyi minta RFP. A követ-
kező táblázat mutatja a kanonikus alakjukat.

RFP Kanonikus alak
0+a (Symbol "+" :$ Symbol "0") :$ Symbol "a"

1*a (Symbol "*" :$ Symbol "1") :$ Symbol "a"

0*a (Symbol "*" :$ Symbol "0") :$ Symbol "a"

a a

Ha egy funkcionális nyelvet ki szeretnénk terjeszteni korlátozott függvény-
mintákkal, a fordítóprogramjának ellenőriznie kell, hogy a programokban sze-
replő függvényminták valóban korlátozottak-e. A következő tétel azonban azt
állítja, hogy ez a probléma nem eldönthető.

4.3.1. Tétel. Nem létezik olyan algoritmus, amely minden függvényminta ese-
tén terminál, valamennyi RFP-t elfogadja és minden nem RFP-t elutasítja.
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Bizonyítás. Ha tetszőleges kifejezésről el tudnánk dönteni, hogy RFP-e, akkor
azokról is, amelyek nem tartalmaznak változót. A változót nem tartalmazó kife-
jezések a 4.3.1. definíció szerint pontosan akkor RFP-k, ha van velük ekvivalens,
csupa konstruktorból álló kifejezés, azaz normálforma. Azaz, ha létezne a tétel-
ben szereplő algoritmus, az valamennyi zárt kifejezésről el tudná dönteni, hogy
van-e normálformája, így megoldaná a megállási problémát.

Konstruálható azonban olyan algoritmus, amely az RFP-k egy valódi rész-
halmazát fogadja el. Egy ilyen algoritmust mutat be a 4.5. szakasz.

4.4. A korlátozott függvényminták alkalmazásai

4.4.1. Mintaillesztés beágyazott nyelvek programjaira

A 4.1. szakaszban definiált modellprobléma elegánsan megoldható RFP-k alkal-
mazásával.

optimize :: Expr -> Expr

optimize (0 + a) = a

optimize (1 * a) = a

optimize (0 * a) = 0

optimize a = a

• Ez a megoldás éppolyan tiszta és könnyen érthető, mint a Curryben írható
megoldás.

• A mintaillesztés úgy válik lehetővé, hogy a beágyazott nyelv fejlesztőjének
egyetlen programsornyi többletmunkát sem kell végeznie.

• Az RFP-k fordítási időben helyettesíthetők a kanonikus alakjukkal, így
nem rontják a program hatékonyságát.

Egy átlagos programkönyvtár publikus interfészében található függvényeiből
felépített függvényminta nagy valószínűséggel nem RFP. Ennek oka, hogy a
programkönyvtárak többsége nemtriviális számításokat, érdemi algoritmusokat
implementál. Így a változók ismerete nélküli szimbolikus kiértékelés általában
megakad. A beágyazott nyelvek esetén azonban gyakran más a helyzet. Az in-
terfészben biztosított függvények gyakran triviális módon építik fel a programot
reprezentáló adatszerkezetet, ezért az RFP-k ígéretes eszköznek tűnnek beágya-
zott nyelvek programjaira való mintaillesztés céljára.

A következő pontok azonban ezen túlmutató alkalmazási területeket ismer-
tetnek. Ezek olyan speciális mintaillesztési technikák, amelyek ad hoc módon
már részei néhány funkcionális nyelvnek, de valójában az RFP-k speciális ese-
teinek bizonyulnak.
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4.4.2. Listaprefix minták

Az Erlang programozási nyelvben ”prefix" ++ Str egy érvényes minta [4],
amely valójában szintaktikus cukor a [$p,$r,$e,$f,$i,$x | Str] mintára.
Ugyanezeket Haskell szintaxissal írva ”prefix” ++ str és ’p’ : ’r’ : ’e’ :

’f’ : ’i’ : ’x’ : str állnak elő. Az első egy korlátozott függvényminta, a
második pedig annak kanonikus alakja. Az RFP-k segítségével tehát a következő
formában implementálható az a függvény, amely az esetleges ”prefix” prefixet
eltávolítja az inputszöveg elejéről:

unprefix :: String -> String

unprefix ("prefix" ++ str) = str

unprefix str = str

Amíg Erlangban ez az eszköz a mintaillesztésnek egy ad hoc kiterjesztése, az
RFP-k automatikusan, konzisztens módon nyújtják ugyanezt a funkcionalitást.

Ez a példa azt is bemutatja, hogy az RFP erősebb eszköz a mintaszinonimák-
nál, mert a konkatenációt nem lehet mintaszinonimával definiálni. Ugyanakkor
az RFP-k valóban korlátozottak a Curry függvénymintáival összehasonlítva: az
str1 ++ str2 és str ++ ”postfix” függvényminták egyike sem RFP.

4.4.3. n + k minták

A Haskell 98 nyelvi szabvány [55] megengedte az n + k minták alkalmazását. A
klasszikus példa a faktoriális függvény következő implementációja:

fac :: Int -> Int

fac 0 = 1

fac (n+1) = (n+1) * fac n

Egy n+k mintában az n egy változó, k pedig egy pozitív egész literál. Ennek
a mintának egy v értékre történő illesztése sikeres, ha v ≥ k, és ebben az esetben
az n változó értéke v−k lesz. Ez a nyelvi elem a Haskell 2010 verziótól [61] már
nem eleme a nyelvnek. Eltávolításának legfőbb oka az volt, hogy ad hoc nyelvi
elemként nem illeszkedett szervesen a mintaillesztés szabályrendszerébe.

Vajon a korlátozott függvényminták megoldják-e az n + k mintáknak ezt a
problémáját? A válasz a természetes számok típusa esetén igenlő. Függetlenül
attól, hogyan reprezentálja a futtatókörnyezet a természetes számokat, és ho-
gyan végzi el a rajtuk értelmezett műveleteket, gondolhatunk rájuk úgy, mintha
a Peano axiómák segítségével lennének definiálva:

data Nat = Zero | Succ Nat

a + Zero = a

a + Succ b = Succ (a + b)

Ilyen reprezentáció mellett az n + k minták RFP-k. Az n+1 minta kanonikus
alakja például Succ n.
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4.4.4. Mintaillesztés számliterálokra

A nyelvbeágyazás szempontjából a Haskell egyik kiemelkedő tulajdonsága, hogy
számliteráljai polimorfak. A 0 számliterál például tetszőleges típusú értéket je-
lölhet, ha az adott típus példányosítja a Num osztályt. A fejezetben példaként
használt beágyazott nyelv esetén az Expr típusú 0 literál értéke a fromInteger

függvénynek az Expr típusra érvényes definíciója alapján Symbol ”0”. Valójá-
ban bármely n egész számliterált a fordító automatikusan a fromInteger n
kifejezéssel helyettesít.

Probléma azonban, hogy ennek a mintákban is meg kell történnie. A Num osz-
tály alábbi példányában4 a fromInteger függvény definiálatlan (undefined),
ami az f függvényben alkalmazott mintaillesztést veszélyessé teszi.

data Foo = Foo

deriving (Eq, Show)

instance Num Foo where

fromInteger _ = undefined

f :: Foo -> Bool

f 0 = False

f _ = True

Az f Foo kifejezés kiértékelése egy kivételt vált ki, hiszen a fromInteger függ-
vény hívódik meg azért, hogy a mintában szereplő 0 literált Foo típusú értékké
alakítsa. Ha a fromInteger függvény definíciójában definiálatlan érték helyett
végtelen rekurziót használunk, akkor a mintaillesztés is végtelen rekurzióba tor-
kollik.

Amennyiben a fromInteger függvény rendben terminál, akkor az eredménye
az (==) operátor segítségével kerül összehasonlításra az f függvény paraméte-
rével. A fenti példában a fordítóprogram automatikusan hozza létre az (==)

operátor alapértelmezett megvalósítását a Foo típusra az adattípus definíciója
után szereplő deriving záradék miatt. A programozó azonban saját maga is de-
finiálhatja ezt az operátort, és ha az implementációban kivételt vált ki, vagy
végtelen rekurziót ír le, akkor a mintaillesztés is váratlan működést produkál.
Ez ellentmond annak az általános célnak, hogy a mintaillesztésnek gyorsnak és
biztonságosnak kell lennie.

Mi a megoldás? A fent leírtak alapján a fordítóprogram meghívja a from-

Integer függvényt a számliteráloknak a kívánt típusú értékké alakítása céljából.
Ha explicit módon beleírjuk ezt a konverziót a mintákba, a következő (szabály-
talan) programkódot kapjuk:

f (fromInteger 0) = False

f _ = True

4A típusosztály többi függvénye a példa szempontjából érdektelen, ezért azok nem szere-
pelnek.
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def ::= fun = expr
expr ::= var | fun | con | expr expr |λvar→expr | case expr of case*
case ::= pat → expr
pat ::= var | chain
chain ::= con | chain pat

4.5.1. ábra. Az alapnyelv definíciói, kifejezései és mintái (A terminális szimbó-
lumokat félkövér betűtípus jelzi.)

Ez alapján világos, hogy a Haskell fordító valójában függvénymintákat használ!
A problémát az okozza, hogy nem ellenőrzi, hogy a fromInteger 0 függvény-
minta RFP-e. A fordítónak a következő módon kellene eljárni:

• Ha a fromInteger 0 egy RFP (mint például az Expr típus vagy a Has-
kell beépített numerikus típusai esetén), akkor a 0 literál használata a
mintában helyénvaló: helyettesíteni kell a fromInteger 0 RFP kanonikus
alakjával és a szokásos mintaillesztési algoritmus használható az egyenlő-
ségvizsgálat helyett. Ilyen módon nincs szükség arra, hogy az Eq a Num

osztály őse legyen.

• Amennyiben fromInteger 0 nem RFP (például a ha a fromInteger függ-
vény undefined), akkor a fordítónak jeleznie kell a problémát a progra-
mozó felé. (Ennek pontos módját a 4.6.3. szakasz tárgyalja.)

Megállapíthatjuk, hogy az RFP kiterjesztés segítségével a Haskell számliterá-
lokkal kapcsolatos mintaillesztési szabályai konzisztensebbé és biztonságosabbá
tehetők.

4.5. Ellenőrizhető függvényminták

4.5.1. Alapnyelv

Ez a szakasz egy egyszerű, lusta, funkcionális magnyelvet definiál. Ezt használja
majd a fejezet további részében bemutatott analízis, és a nyelvi kiterjesztésnek
a következő fejezetben megadott formális leírása is erre támaszkodik. A 4.5.1.
ábra ezen alapnyelv egy részének absztrakt szintaxisát mutatja be: a függvény-
definíciókat, a λ-absztrakció, applikáció és case kifejezések segítségével felépülő
kifejezéseket, és a mintákat. A nyelv többi részének szintaxisa (például adattí-
pus definíciók, típusszignatúrák) irrelevánsak a bemutatott nyelvi kiterjesztés
szempontjából, ezért ezek nem szerepelnek az ábrán.

A változók láthatósága és a típusozási szabályok a szokásosak, a függvények
túlterhelése azonban nem megengedett, mert ez bonyolítja a nyelvi kiterjesztést.
Erről a 4.7. fejezet szól bővebben. A magasabb rendű minták használata szintén
kizárt, azaz egy mintának nem lehet függvény típusa, az egyetlen változóból álló
mintákat kivéve. A mintabeli változók argumentumokra történő alkalmazását
már maga a szintaxis is kizárja.
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Annak érdekében, hogy a 4.5.5. szakaszban szereplő bizonyítás egyszerűbb
legyen, feltesszük, hogy minden függvénydefiníció az alábbi formában van, ahol
n a függvény aritása:

f = λv1 → (λv2 → ...(λvn → e)...)

Ez csupán egy technikai jellegű megszorítás, hiszen tetszőleges függvénydefiní-
ció könnyen átalakítható ilyen formára a hiányzó λ-absztrakciók bevezetésével
és az eredeti függvénytörzsnek az újonnan bevezetett változókra történő alkal-
mazásával.

4.5.2. Követelmények

A 4.3.1. tétel kimondja, hogy az RFP tulajdonság eldönthetetlen. Egy, a gya-
korlatban is használható nyelvi kiterjesztés érdekében szükség van egy olyan
algoritmusra, amely teljesíti az alábbi tulajdonságokat:

• Terminálás: Az algoritmusnak minden input esetén terminálnia kell.

• Helyesség: Minden olyan mintát, amely nem RFP, vissza kell utasítania.

• Megjósolhatóság: A programozók számára könnyen érthetőnek kell lennie,
hogy mely mintákat fogadja el az algoritmus.

• Robusztusság: Az elfogadott minták halmazának tartalmaznia kell a gya-
korlatban hasznosakat.

Az algoritmus bemenete egy függvényminta és függvénydefiníciók halmaza. Fel-
tesszük, hogy a mintában, illetve a függvénytörzsekben előforduló függvények
definíciói adottak. Az algoritmus a következő két lépésből áll:

1. Terminálás ellenőrzése. Ez a lépés megpróbálja eldönteni, hogy a függ-
vényminta terminál-e. Ha nem sikerül ezt belátni, akkor az algoritmus
elutasítja a mintát. Ha igen, akkor az algoritmus a második lépéssel foly-
tatódik.

2. Kanonikus alakra hozás. Ha a redukció valamilyen okból sikertelen, akkor
a minta elutasításra kerül, ellenkező esetben az algoritmus elfogadja a
mintát, és a kanonikus alak a végeredmény.

4.5.3. Terminálás ellenőrzése

Ennek a fázisnak a feladata ellenőrizni, hogy a függvényminta kanonikus alakra
hozása véges sok lépésben lehetséges-e. Az ellenőrzésnek helyesnek kell lennie,
azonban nem lehet teljes. Emiatt vannak olyan függvényminták, amelyek ter-
minálnak, de az ellenőrzés ezt nem lesz képes belátni.

Léteznek ismert módszerek (akár magasabb rendű) kifejezések terminálá-
sának ellenőrzésére [81]. Ezen heurisztikáknak az a célja, hogy lehetőleg minél
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több programról be tudják látni, hogy terminálnak. A jelen dolgozatban ismer-
tetett módszernek ezzel szemben egyszerűnek és megjósolhatónak kell lennie.
Ebből a szempontból kapcsolódik a totális funkcionális programozás témakö-
réhez, amelyet Turner [86] cikke ismertet. Az ebben a szakaszban ismertetett
algoritmus sok hasonlóságot mutat az Abel által kidolgozott, tisztán szintak-
tikus alapú terminálási kritériumhoz [5]. A lényegi különbség az, hogy ezek a
megoldások megszorításokat tesznek a típusrendszerre annak érdekében, hogy
kizárják a nem rekurzív nem termináló programokat. Az itt ismertetett mód-
szer a függvényalkalmazás alakjára tesz megszorítást ehelyett. A két idézett
módszer esetén a statikus analízis részét képezi a kivételek és részleges mintail-
lesztések felismerése is. Mivel esetünkben a cél a kanonikus alak előállítása, ezek
az anomáliák az algoritmus második fázisában, a kanonikus alakra hozás során,
dinamikusan detektálhatók, így az analízis első lépése egyszerűsödik.

Valamennyi idézett módszer, és az itt ismertetett algoritmus is az úgyneve-
zett variánsfüggvény elvet (size change termination priciple [59]) használják fel.
Ennek lényege, hogy egy program biztosan terminál, ha végtelen futása egy jól
megalapozott értékhalmazon végtelen, szigorúan monoton csökkenő értéksoroza-
tot eredményezne. Esetünkben a csökkenő értéksorozatot a rekurzív hívásoknak
átadott paraméterek méretei adják.

4.5.1. Definíció. Legyen e egy függvénytörzs. A ≺e reláció a legszűkebb, tran-
zitív reláció, amely rendelkezik a következő tulajdonsággal: Ha e valamely rész-
kifejezése

case a of

...

C x y ... b ... z -> ...

...

alakú, akkor b ≺e a.

A néhány vagy valamennyi argumentumára alkalmazott függvényszimbólu-
mok fontos szerepet fognak játszani az elemzésben.

4.5.2. Definíció. Az f arg1 arg2 ... argm típushelyes függvényalkalmazási lánc
egy részlegesen alkalmazott függvényszimbólum, ha m < n, ahol n az f
függvény aritása.

4.5.3. Definíció. Az f arg1 arg2 ... argn típushelyes függvényalkalmazási lánc
egy teljesen alkalmazott függvényszimbólum, ha az f függvény aritása n.

Az elemzés a következő definíció alapján korlátozni fogja a függvényalkal-
mazások formáját.

4.5.4. Definíció. Legyen f arg1 arg2 ... argm egy részlegesen alkalmazott függ-
vényszimbólum. Ekkor az (f arg1 arg2 ... argm) argm+1 függvényalkalmazást exp-

licit függvényalkalmazásnak nevezzük.
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A fejezet további része a következő jelöléseket használja. Af az f függvény
aritását, bf az f függvény definíciójában megadott függvénytörzset jelöli. Rf a
bf által felhasznált függvényszimbólumok halmaza.

Az analízis valamennyi függvényt a következő címkék egyikével fogja ellátni:

• T : Terminál.

• CI : Feltételesen terminál. Ebben az esetben I egy indexhalmaz a (0, Af−1)
zárt intervallumból. A címke jelentése a következő: Tetszőleges arg0, arg1,
..., argAf −1 argumentumsorozat esetén, ha létezik i ∈ I index, melyre argi

normálformában van, akkor az f arg0 arg1 ... argAf −1 kifejezés terminál.

• N : Nem sikerült bizonyítani, hogy terminál.

Az elemzés minden lépésben választ egy függvényt, amelyet az alábbi szabályok
segítségével fel tud címkézni, és ellátja azt a megfelelő címkével. Ha ilyen módon
több függvény már nem címkézhető fel, akkor a címkével még nem rendelkező
függvények az N címkét kapják.

1. A konstruktorok T címkét kapnak.

2. Ha bf tartalmaz nem explicit függvényalkalmazást, akkor f az N címkét
kapja.

3. Az f függvény címkéje T pontosan akkor, ha a fenti 2. szabály nem alkal-
mazható, és minden g ∈ Rf teljesíti a következő két feltétel valamelyikét:

(a) g címkéje T .

(b) g címkéje CI , és g valamennyi előfordulása bf -ben g arg0 arg1 ... argm

alakú (0 ≤ m ≤ Ag − 1) és létezik olyan i ∈ I, hogy argi normálfor-
mában van.

4. Ha f rekurzív függvény, amelyre a fenti 2. szabály nem alkalmazható,
és minden g ∈ Rf (f 6= g) függvény teljesíti a 3(a) vagy 3(b) feltéte-
lek valamelyikét, akkor f minden rekurzív hívásához képezzünk egy-egy
indexhalmazt a következő módon:

(a) Legyenek arg0, arg1, ..., argm a rekurzív hívás argumentumai (0 ≤
m ≤ Af − 1), és p0, p1, ..., pAf

az f függvény formális paraméterei.
Az indexhalmaz elemei legyenek pontosan azon 0 ≤ i ≤ m indexek,
amelyekre argi ≺f pi teljesül.

A kapott indexhalmazok metszetét jelölje I. Ha I 6= ∅, akkor az f függvény
a CI címkét kapja.

Amikor valamennyi függvény kapott címkét, az elemzés a következők szerint hoz
döntést a függvénymintával kapcsolatban. Pontosan akkor fogadja el a függvény-
mintát, ha a következő feltételek mindegyike teljesül:

• A függvénymintában minden alkalmazás explicit.
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• A függvénymintában nem szerepel N címkéjű függvény.

• Minden, a függvénymintában szereplő, CI címkéjű f függvényre igaz, hogy
létezik i ∈ I index, hogy f -nek az i-edik argumentuma a függvénymintá-
ban normálformában van.

4.5.1. Példa. Listaprefix minta terminálása
A fenti algoritmus működését egy listaprefix minta szemlélteti, ahol a listák

természetes számokat tartalmaznak. Feltesszük, hogy a természetes számok a
Zero és Succ, míg a listák a Nil és Cons konstruktorokból épülnek fel. Az
összefűzést végző függvény definíciója a következő:

app = \xs -> \ys -> case xs of

Nil -> ys

Cons hd tl -> Cons hd (app tl ys)

Az elemzés bemenete az app (Cons Zero Nil) x függvényminta lesz.
Az analízis először a négy konstruktort (Zero, Succ, Nil, Cons) megjelöli a

T címkével. A 4.5.1. definíció szerint az app függvény definíciójában tl ≺bapp
xs

fennáll. Ezt felhasználva a 4. szabály a C{0} címkét rendeli hozzá az app függ-
vényhez. Az app (Cons Zero Nil) x függvénymintában valamennyi függvény-
alkalmazás explicit, a minta nem hivatkozik N címkéjű függvényre, és az app

függvény 0-dik indexű paramétere a normálformában lévő Cons Zero Nil kife-
jezés. Ennek alapján az algoritmus be tudja látni, hogy a függvényminta termi-
nál. Az elemzés így a második lépéssel folytatódik.

4.5.4. Kanonikus alakra hozás

Az algoritmus második lépése a lusta kiértékelés szabályai szerint redukálja a
függvénymintát azzal a céllal, hogy kanonikus alakra hozza azt. A redukciós
folyamat a függvényszimbólumoknak a definíciójukra történő cseréjével, a β-
redukcióval és a mintaillesztéssel kapcsolatos szokásos szabályokat alkalmazza.
Lényeges különbség azonban, hogy a redukált kifejezés szabad változókat is tar-
talmazhat. A szabad változókkal kapcsolatos szabályok a következők:

• Ha a redukció során előáll egy olyan kifejezés, amely kizárólag konstruk-
torokat és szabad változókat tartalmaz, az algoritmus terminál.

– Ha az eredmény egy érvényes minta, amely az eredeti függvényminta
minden szabad változóját tartalmazza, akkor az algoritmus megtalál-
ta a függvényminta kanonikus alakját, és elfogadja a függvénymintát.

– Egyéb esetben a függvénymintát visszautasítja az algoritmus. Ez tör-
ténhet például azért, mert az eredmény egy magasabb rendű minta
(x y, ahol x egy szabad változó), vagy azért, mert a minta nem lineáris
(például valamely szabad változója többször is előfordul).

• Ha x a minta egy szabad változója, és szükségessé válik egy case x of ...
vagy x arg0 arg1 ... argn alakú kifejezés redukciója, akkor az algoritmus
visszautasítja a mintát.
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4.5.2. Példa. A listaprefix minta kanonikus alakra hozása
Ez a példa a 4.5.1. példa folytatása. Az app (Cons Zero Nil) x függvény-

minta redukciós sorozata a következő:

• app (Cons Zero Nil) x

• (\xs -> \ys -> case xs of ...) (Cons Zero Nil) x

• (\ys -> case Cons Zero Nil of ...) x

• case Cons Zero Nil of (Nil -> x)

(Cons hd tl -> Cons hd (app tl x))

• Cons Zero (app Nil x)

• Cons Zero ((\xs -> \ys -> case xs of ...) Nil x)

• Cons Zero ((\ys -> case Nil of ...) x)

• Cons Zero (case Nil of (Nil -> x) ...)

• Cons Zero x

Ez alapján az app (Cons Zero Nil) x függvénymintát az algoritmus elfogadja,
eredményül a kanonikus alakot, a Cons Zero x mintát adja.

A következő négy szakasz megmutatja, hogy a fenti, két lépcsős algoritmus tel-
jesíti a 4.5.2. pontban megfogalmazott követelményeket: terminálás, helyesség,
megjósolhatóság és robusztusság.

4.5.5. Az algoritmus terminálásának bizonyítása

A 4.5.3. szakaszban bemutatott analízis megköveteli, hogy minden függvényal-
kalmazás explicit legyen. Ennek egy következményét fogalmazza meg a követ-
kező lemma.

4.5.1. Segédtétel. Tegyük fel, hogy adott egy e kifejezés és adott továbbá vala-
mennyi függvénydefiníció, amely e kiértékeléséhez szükséges. Tegyük fel, hogy az
e kifejezésben és valamennyi függvénytörzsben az összes függvényalkalmazás exp-
licit. Ha az e′ = f arg0 arg1 ... argm részlegesen alkalmazott függvényszimbólum
egy részkifejezése e-nek, ahol több argumentum nincs jelen, akkor az f függvény-
szimbólum ezen előfordulását a lusta kiértékelést végző redukció sohasem fogja
helyettesíteni a definíciójával.

Bizonyítás. Az esetek, amelyekben egy függvényszimbólumot helyettesíteni kell
a definíciójával, a következők:

• Az e′ részkifejezést (fej)normálformára kell hozni ahhoz, hogy e (fej)nor-
málformában legyen. Ez az eset nem lehetséges, mert e′ függvény típusú,
így nincs fejnormálformája.
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• Az e′ kifejezésre mintaillesztés történik. Mivel e′ függvény típusú, az egyet-
len érvényes minta az egyetlen változóból álló minta. Ez a mintaillesztés
azonban elvégezhető e′ átalakítása nélkül.

• Az e′ kifejezés egy függvényalkalmazás bal oldalán áll5. Ez ellentmond an-
nak a hipotézisnek, hogy nincs több elérhető argumentum. Az e′ kifejezés
kizárólag úgy kaphatna egy újabb argumentumot, hogy behelyettesítésre
kerül egy case kifejezés valamelyik ágában vagy egy függvénytörzsben egy
változó helyére. Ekkor azonban a behelyettesítés előtt a függvényalkalma-
zás nem lenne explicit, hiszen változó állna az alkalmazás bal oldalán.

Ezek alapján a függvényszimbólum helyettesítése egyik szóbajövő esetben sem
történik meg.

A következő lemma a teljesen alkalmazott függvényszimbólumokra vonatko-
zik:

4.5.2. Segédtétel. Egy n-aritású, teljesen alkalmazott függvényszimbólumnak
a definíciójával történő helyettesítését közvetlenül n darab β-redukció követi,
amelyek mindegyike elfogyasztja a függvényszimbólum egy-egy argumentumát.

Bizonyítás. A 4.5.1. lemma bizonyítása felsorolja azokat az eseteket, amikor
egy függvényszimbólum helyére a definíciója kerül. Ezek közül az utolsó eset
teljesen alkalmazott függvényszimbólumokra nem állhat fenn, mert ezeket nem
lehet további argumentumra alkalmazni. A többi esetben azért történik a he-
lyettesítés, mert az adott részkifejezést (fej)normálformára kell hozni. A 4.5.1.
szakaszban a függvénydefiníciók formájára tett megkötés miatt azonban a rész-
kifejezés mindaddig (λxm → λxm+1 → ...λxn → ...) argm argm+1 ... argn alakú
marad, amíg valamennyi argumentumát el nem fogyasztotta β-redukciókkal.
A (fej)normálforma eléréséhez tehát valamennyi argumentumnak el kell fogy-
nia.

4.5.5. Definíció. Legyen f arg1 arg2 ... argn egy teljesen alkalmazott függvény-
szimbólum. Az f függvényszimbólum helyettesítését a definíciójával és az argu-
mentumait elfogyasztó n β-redukciót együttesen nevezzük függvényalkalma-

zási lépésnek.

4.5.6. Definíció. Tegyük fel, hogy egy case kifejezés az e kifejezésre illeszt
mintát, és e már olyan formában van, hogy az illesztés elvégezhető. A megfe-
lelő ág kiválasztását, a változók megkötését és értékük behelyettesítését az ág
eredményébe együttesen nevezzük case-eliminálásnak.

A fenti segédtételek lehetővé teszik, hogy a redukciós lépések sorozatát függ-
vényalkalmazási lépések és case-eliminációk sorozataként adjuk meg.

4.5.3. Segédtétel. Tegyük fel, hogy adott egy e kifejezés és adott továbbá va-
lamennyi függvénydefiníció, amely e kiértékeléséhez szükséges. Tegyük fel, hogy

5Ha e
′ a jobb oldalon (argumentum pozícióban) áll, akkor a lusta kiértékelés nem redukálja.
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az e kifejezésben és valamennyi függvénytörzsben az összes függvényalkalmazás
explicit. A lusta kiértékelés lépéseinek sorozata helyettesíthető ekvivalens függ-
vényalkalmazási lépések és case-eliminációk sorozatával.

Bizonyítás. Mivel a függvényalkalmazások explicitek, minden λ-absztrakció, a-
mely részt vesz egy β-redukcióban, kizárólag valamely függvényszimbólumnak a
definíciójára történő helyettesítésével kerülhet be a kifejezésbe. A 4.5.1. lemma
biztosítja, hogy a függvényszimbólum, amelynek helyettesítése a β-redukciót le-
hetővé tette, kizárólag teljesen alkalmazott függvényszimbólum lehet. A 4.5.2.
lemma pedig azt állítja, hogy valamennyi függvényszimbólumot felhasználja egy-
mást követő β-redukciókkal. A helyettesítés és a β-redukciók tehát egy függvény-
alkalmazási lépéssel helyettesíthetők. A redukciós lépések között található α-
konverziók pedig szintén beépíthetők a függvényalkalmazás és a case-eliminációs
lépésekbe.

A bizonyított segédtételek felhasználásával be lehet bizonyítani a következő
tételt, amely ennek a szakasznak a legfontosabb eredményét fogalmazza meg.

4.5.1. Tétel. A 4.5.3. és 4.5.4. szakaszokban definiált algoritmus minden input
esetén terminál.

Bizonyítás. Az algoritmus elő lépése terminál, mert minden függvényszimbólu-
mot egyszer kell feldolgoznia, és a kiértékelendő feltételek triviálisan terminál-
nak.

A második lépés végrehajtása csak akkor történik meg, ha az első lépés
sikeresen bizonyította, hogy a függvényminta redukálása terminál. Tegyük fel
indirekt módon, hogy az első lépés belátja a minta terminálását, de a második
lépés mégis egy végtelen redukciós lépéssorozatot eredményez.

A 4.5.3. lemma alapján ekkor van egy olyan végtelen redukciós sorozat, amely
függvényalkalmazási lépésekből és case-eliminációkból áll. Mivel nem létezik
olyan végtelen lépéssorozat, amely csak case-eliminációkat tartalmaz, ezért a
végtelen lépéssorozatban végtelen sok függvényalkalmazási lépés található.

Készítsünk egy fát, amelynek függvényszimbólum-előfordulások a csúcsai:
A gyökere egy extremális függvényszimbólum, amely a vizsgált függvénymintát
reprezentálja. A mintában szereplő valamennyi, teljesen alkalmazott függvény-
szimbólumhoz vegyünk fel egy új csúcsot a fába, melyeknek a gyökér legyen a
szülője. Ha a fa egy c csúcsa által reprezentált függvényszimbólum-előfordulást
egy függvényalkalmazási lépés feldolgozza, akkor terjesszük ki c-t a függvény-
definícióban szereplő teljesen alkalmazott függvényszimbólum-előfordulásokkal.
Ilyen módon egy végtelen fa az eredmény, amelynek minden éle egyszersmind a
program statikus hívási gráfjának is éle.

Mivel a függvénytörzsek végesek, a fában minden csúcsnak véges sok gyereke
van. A fa tehát csak úgy lehet végtelen, ha van benne végtelen, a gyökérből indu-
ló út. Legyen egy ilyen út p. Mivel a függvények száma is véges, a p úton legalább
egy függvényszimbólum (f) végtelen sokszor szerepel. A p úton valamennyi f
csúcsnak a rákövetkezője is f csúcs, ellenkező esetben ugyanis legalább kettő
hosszú kör létezhetne a statikus hívási gráfban, holott az analízis első lépése
csak a direkt rekurziót engedi meg.
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Eszerint tehát f egy rekurzív függvény, amely az analízis első lépésében
kizárólag CI címkét kaphatott, valamely I nem üres indexhalmazzal. Keressük
meg az f első előfordulását a p úton, és jelöljük a hozzá tartozó paramétereket
arg1,arg2, ..., argn-nel. Ez az első előfordulás vagy f -nek a függvénymintában
való előfordulásához, vagy valamely – f -től különböző – függvény törzsében való
előfordulásához tartozik. A 4.5.3. szakasz szabályai alapján ∃i ∈ I, hogy argi

normálformában van. Válasszunk egy tetszőleges ilyen i indexet, és címkézzük
meg f első előfordulását a p úton argi-vel.

A következő csúcs a p úton f egy rekurzív hívásához tartozik, melynek ar-
gumentumait jelöljük arg′

1, arg′
2, ...,arg′

n-nel, és címkézzük fel ezt a csúcsot
arg′

i-vel. Az analízis 4. szabálya alapján arg′
i ≺bf

argi fennáll, ami – a ≺ reláció
definíciója alapján – azt jelenti, hogy arg′

i egy valódi részkifejezése argi-nek,
és így arg′

i is normálformában van. Ezt az eljárást megismételve valamennyi
következő csúcsra a p úton, normálformában lévő kifejezések végtelen sorozatát
kapjuk, úgy, hogy a következő mindig valódi részkifejezése az előzőnek. Ez pedig
ellentmondás.

Ezzel sikerült megmutatni, hogy minden olyan függvényminta redukciója
véges, amelyet az analízis első lépése elfogad. Így tehát az algoritmus második
lépése is biztosan terminál.

4.5.6. Az algoritmus helyességének bizonyítása

4.5.2. Tétel. A 4.5.3. és 4.5.4. szakaszokban definiált algoritmus kizárólag kor-
látozott függvénymintákat fogad el.

Bizonyítás. A függvénymintát csak abban az esetben fogadja el az algoritmus,
ha annak második lépése egy ekvivalens érvényes mintává tudja alakítani azt.
Ebben az esetben definíció szerint korlátozott a függvényminta.

4.5.7. A megjósolhatóság vizsgálata

Bár a fent ismertetett algoritmus nem triviális, a programozók szempontjából a
szabályok egyszerűek:

• A függvénymintában és a kiértékeléséhez szükséges függvények definíciói-
ban csak explicit függvényalkalmazást szabad használni.

• Ezen függvények terminálását úgy kell biztosítani, hogy csak termináló
függvényekre (és esetleg önmagukra) hivatkozhatnak.

• Rekurzív hívásnak az eredeti argumentum egy részkifejezését kell argu-
mentumként adni.

Ezek a szabályok elég intuitívak ahhoz, hogy a programozók a saját program-
kódjukban kényelmesen használhassák őket. A mások által írt függvénykönyv-
tárak felhasználása azonban problémás lehet, hiszen a programozó nem minden
esetben ismeri (ismerheti) a függvények implementációját. Ebben az esetben a



4. FEJEZET. MINTAILLESZTÉS BEÁGYAZOTT PROGRAMOKRA 85

függvényekhez csatolt megjegyzések segíthetnek. Ugyanez a bevett megoldás ak-
kor is, amikor a függvények idő- és tárbonyolultságáról vagy az előfeltételeikről
kell tájékoztatni a programozót.

4.5.8. A robusztusság vizsgálata

Ez a szakasz azt vizsgálja meg, hogy a bemutatott algoritmus képes-e elfogad-
ni a 4.4. fejezetben bemutatott nevezetes példákat. A 4.4.1. pontban szereplő
függvénymintákban egy beágyazott nyelv interfészfüggvényei szerepelnek. Ezek
definíciója kizárólag konstruktorokra hivatkozik, ezért a terminálás ellenőrzé-
se triviális módon sikeres. A kanonikus alakra hozás szintén egyszerű, hiszen
maguk az interfészfüggvény-törzsek a kanonikus alakok.

A 4.4.2. pontban tárgyalt listaprefix minták elfogadását a 4.5.1. és 4.5.2. pél-
dák mutatták be. Az n + k-mintákban (4.4.3.) használt, természetes számokon
értelmezett összeadás függvény definíciója ugyanolyan szerkezetű, mint a lis-
taprefix mintákban használt konkatenáció. Emiatt az analízis is hasonlóképpen
működik az esetükben.

A 4.4.4. pont a számliterálokra történő mintaillesztést tárgyalta, és megál-
lapította, hogy számliterálok már most is szerepelhetnek Haskell mintákban.
A probléma éppen az, hogy fromInteger függvény megvalósításától függetle-
nül minden esetben elfogadásra kerülnek a számliterálokat tartalmazó minták,
így az esetleges problémák csak futási időben derülnek ki. Az ismertetett ana-
lízis segítségével már fordítási időben kiderülne, hogy adott típusú számliterál
mintában való felhasználása biztonságos-e.

4.5.9. Ellenőrizhető függvényminták

A 4.5.3. és 4.5.4. szakaszokban definiált algoritmus a korlátozott függvénymin-
ták egy valódi részhalmazát fogadja el. Ennek a részhalmaznak az elemei az
ellenőrizhető függvényminták:

4.5.7. Definíció. A 4.5.3. és 4.5.4. szakaszokban definiált algoritmus által el-
fogadott függvénymintákat ellenőrizhető függvénymintáknak nevezzük.

4.6. Nyelvi kiterjesztés

4.6.1. Szintaxis

A 4.5.1. ábrán (76. oldal) látható alapnyelvet terjesztjük ki úgy, hogy függvény-
minták használatára is lehetőséget adjon. Elvileg tetszőleges kifejezést lehetne
mintaként használni, azaz a case definíciójában pat helyett expr szerepelhetne.
Azonban praktikus okokból érdemes a λ-függvényeket és a case kifejezéseket
kizárni, mert ezek túlságosan bonyolult mintákhoz vezethetnek anélkül, hogy a
nyelvi kiterjesztés kifejezőerejét lényegesen növelnék. Emiatt a javasolt nyelvi
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kiterjesztés a szintaxisban egyetlen változtatást igényel: A mintákban konstruk-
torok helyett állhassanak tetszőleges függvényszimbólumok. Ezért a szintaxis-
definícióban a chain nyelvtani jelre vonatkozó szabályokat kell kiegészíteni egy
új esettel:

chain ::= con | fun | chain pat

A Haskell mintái konstruktorokból és változókból épülnek fel. A konstruk-
torok nagybetűvel kezdődő azonosítók vagy kettősponttal kezdődő operátorok,
míg a változók és függvények nevei kisbetűsek. Ezért egy függvényminta tartal-
mazhat függvényeket, amelyek lexikálisan nem különböztethetők meg a minta
változóitól.

Tegyük fel, hogy az x egy Int típusú, nulla paraméteres függvény x = 5

definícióval. Ekkor nem egyértelmű, hogy az (x:xs) mintában szereplő x az 5
értékű, nulla paraméteres függvény, vagy a minta egy szabad változója. Megjegy-
zendő, hogy ez a többértelműség kizárólag argumentum nélküli szimbólumokra
áll fent: az (a b) függvénymintában az a szimbólum nem lehet változó, hiszen
a magasabb rendű minták nem megengedettek.

A problémára a következő megoldási lehetőségek adódnak:

• Az Agda programozási nyelvben [1] ugyanez a helyzet áll elő azért, mert
megengedettek a kisbetűvel kezdődő konstruktorok. Az Agda szabályai
szerint x csak akkor lehet szabad változó, ha nincs konstruktorként defini-
álva. Esetünkben ez a szabály azt jelentené, hogy minták szabad változói-
nak csak olyan nevet adhatunk, ami nem ütközik egyik definiált függvény
nevével sem. Ez rendkívül kényelmetlen lenne, hiszen új függvények defi-
niálása által érvénytelenné válhatnának a kódban már szereplő minták.

• Ezzel szemben Curryben ezek a szimbólumok változónak tekintendők, és a
fordítóprogram figyelmeztetést ad, ha nulla paraméteres függvények nevé-
vel egyeznek. Ez a megoldás jóval praktikusabbnak tűnik a tárgyalt nyelvi
kiterjesztés céljára. Bár így függvénymintákban nem lehet nulla paraméte-
res függvényeket használni, de a fenti x függvényhez könnyen definiálható
az () -> Int típusú, x’ _ = x egy paraméteres függvény, és a mintában
ekkor x helyett x’ () írható.

• Egy további lehetőség speciális szintaxis bevezetése annak érdekében, hogy
a mintákban megkülönböztethetők legyenek a szabad változók a nulla pa-
raméteres függvényektől.

4.6.2. Típusozás

A nyelvi kiterjesztés típuslevezetési algoritmusokra gyakorolt hatásaival a dol-
gozatban nem foglalkozunk. Az itt tárgyalt nyelvi kiterjesztés a Curry nyelv
függvénymintáinak egy megszorítása, ezért az ott alkalmazott típuslevezetési
algoritmusok alkalmazhatóak.



4. FEJEZET. MINTAILLESZTÉS BEÁGYAZOTT PROGRAMOKRA 87

4.6.3. Szemantika

A nyelvi kiterjesztés szemantikájának alapgondolata az, hogy az ellenőrizhető
függvénymintákat a kanonikus alakjukkal helyettesítve ekvivalens programot
kapunk. Ezt az alapelvet azonban két probléma kapcsán finomítani, pontosítani
kell.

Mintarekurzivitás

Fontos megjegyezni, hogy az ellenőrző algoritmus a kiterjesztés nélküli alapnyel-
vet használja. Ennek az a következménye, hogy csak olyan függvénymintákat
lehet ellenőrizni és helyettesíteni, amelyek kiértékeléséhez szükséges valamennyi
függvény már mentes a függvénymintáktól. A függvényminták helyettesítése te-
hát iteratív folyamat: Először azokat a függvénymintákat lehet helyettesíteni,
amelyek csak olyan függvényeket hivatkoznak, amelyekben nincsenek függvény-
minták. Egy ilyen helyettesítés újabb függvényminták vizsgálatát és helyette-
sítését teszi lehetővé. A cél az, hogy ezzel az eljárással a fordítóprogram va-
lamennyi függvénymintát hagyományos mintákkal helyettesítsen. Egy speciális
fajta rekurzió azonban megakadályozhatja ezt.

A függvényminták használata esetén a rekurzió egy új formája jelenik meg.
Előfordulhat, hogy egy f függvény definíciója függvényminták segítségével adott,
és egy olyan g függvény szerepel valamelyik mintában, amelynek definíciója –
közvetlen vagy közvetett módon – hivatkozik f -re.

4.6.1. Definíció. A statikus függvényhívási gráf egy olyan irányított gráf,
amelynek csúcsai a programban szereplő függvények, és az f csúcstól a g csúcs-
hoz pontosan akkor vezet él, ha az f függvény definíciója (akár függvénymintá-
ban is) hivatkozik g-re.

Általában rekurzivitásról akkor beszélünk, ha a statikus függvényhívási gráf
irányított kört tartalmaz. Ennek egy speciális esetére bevezetjük a mintarekur-
zivitás fogalmát:

4.6.2. Definíció. Az f függvény mintarekurzív, ha a definíciójában szereplő
valamely függvénymintában szerepel egy olyan g függvény, amelyből irányított
út vezet f -hez a statikus függvényhívási gráfban.

A hagyományos értelemben vett rekurzió vezethet oda, hogy a program vé-
ges időben nem terminál. Ez azonban futási idejű probléma, a fordítóprogram
számára a végtelen rekurzió sem jelent problémát. Mivel a tárgyalt nyelvi kiter-
jesztés célja az, hogy a függvényminták fordítási időben helyettesíthetők legye-
nek, ezért a mintarekurzió a fordítóprogram terminálását veszélyezteti. Ezért
a mintarekurzív programokat szemantikusan hibásnak tekintjük. A 4.6.2. tétel
meg fogja mutatni, hogy ilyen módon a nyelvi kiterjesztés jól definiált.

Nem ellenőrizhető függvényminták

Meg kell válaszolni még azt a kérdést is, hogy mi a fordítóprogram teendője
akkor, ha a program nem ellenőrizhető függvénymintá(ka)t tartalmaz. Csábí-
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tó megoldás lenne ezt is szemantikus hibaként kezelni, ez azonban – mint a
következő példa illusztrálja – nem jó megoldás.

A problémát az okozza, hogy egy függvényminta ellenőrizhetősége nem csu-
pán a benne szereplő függvények típusától függ, hanem azok implementációjától
is. A következő példa érzékelteti a problémát.

double :: Expr -> Expr

double x = 2 * x

A double x kifejezés egy RFP, melynek Symbol ”*” :$ Symbol ”2” :$ x a
kanonikus alakja. Ezt felhasználva definiáljuk a következő függvényt:

halve :: Expr -> Expr

halve (double x) = x

halve x = Symbol "div" :$ x :$ 2

Mi történik, ha megváltozik a double függvény implementációja?

double :: Expr -> Expr

double x = x + x

A double x függvényminta ezentúl a következőre redukálható: Symbol ”+” :$

x :$ x. Ez azonban már nem egy érvényes minta, hiszen a nemlineáris minták
Haskellben nem megengedettek. A fordítóprogramnak tehát hibát kellene jelez-
nie a halve függvényben szereplő mintaillesztés miatt. Ez elfogadhatatlan lehet
a programozó számára, hiszen a double függvény típusa nem változott.

Erre a problémára két megoldási lehetőség kínálkozik:

• A típusrendszer kiterjesztése. Bizonyos függvénytulajdonságok segíthetnek
a fordítóprogramnak eldönteni, hogy elfogadjon-e egy függvénymintát. Ha
ezek a tulajdonságok kifejezhetők a nyelv típusrendszere segítségével, ak-
kor a fordítóprogram csupán a felhasznált függvények típusának ismere-
tében tudna dönteni arról, hogy elfogad-e egy mintát. Másrészt a double

függvény implementációjának fenti változása megváltoztatná a függvény
típusát is, ami után már elfogadható, ha a halve függvénybeli függvény-
mintát visszautasítja a fordítóprogram. Erről a lehetőségről a 4.7. fejezet
tartalmaz további részleteket.

• Figyelmeztetés a hibajelzés helyett. Ha a típusrendszer nem elegendően erős
ahhoz, hogy kifejezze az ellenőrizhető függvényminta tulajdonságot, akkor
a fent tárgyalt probléma miatt a fordítónak nem szabad visszautasítania
a nem korlátozott függvénymintákat. Ha a fordítóprogram olyan mintá-
val találkozik, amely nem ellenőrizhető függvényminta, akkor hibajelzés
helyett figyelmeztetést adhat a felhasználónak, és a függvénymintát egy
olyan mintával helyettesítheti, ami semmire sem illeszkedik. Ennek követ-
keztében a függvények típusának ismeretében eldönthető, hogy a fordító
elfogad-e egy mintát. A függvények implementációjának a típusukat nem
érintő változtatása legfeljebb a program működését befolyásolhatja, illet-
ve figyelmeztetésekhez vezethet. Pontosan ez a helyzet a jelenlegi Haskell
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nyelvben is akkor, ha egy adattípus implementációját változtatjuk meg:
új konstruktor hozzáadása esetén például kaphatunk a mintaillesztésekkel
kapcsolatos figyelmeztetést arról, hogy az esetek nem merítik ki a típus
értékhalmazát.

A szemantika definíciója és vizsgálata

A következő definíció – az előző két pontban tárgyaltakat összefoglalva – meg-
adja a nyelvi kiterjesztés szemantikáját:

4.6.3. Definíció. A nyelvi kiterjesztés szemantikáját a következő szabályok
adják meg:

• Egy ellenőrizhető függvényminta helyettesítése kanonikus alakjával ekvi-
valens programot eredményez.

• Egy nem ellenőrizhető függvényminta helyettesítése egy olyan mintával,
ami semmire sem illeszkedik, ekvivalens programot eredményez.

• A mintarekurzió szemantikus hiba.

Meg kell még vizsgálni, hogy ez a definíció valóban jól definiált szemantikát
biztosít-e a nyelvi kiterjesztés számára. A lényegi kérdés az, hogy a mintarekur-
zivitás kizárása valóban elegendő-e ahhoz, hogy a fordítóprogram valamennyi
függvénymintát hagyományos mintára cserélhessen.

4.6.4. Definíció. Függvényminta mentesnek nevezzük függvénydefiníciók egy
olyan halmazát, amely

• a függvényhívásra nézve zárt (azaz nem hivatkozik a halmazon kívüli függ-
vényekre),

• és nem tartalmaz függvénymintákat.

4.6.5. Definíció. Egy függvényt függvényminta mentesnek nevezünk, ha létezik
olyan függvényminta mentes halmaz, amelynek eleme.

4.6.1. Tétel. Egy véges, függvénymintákat tartalmazó, nem mintarekurzív prog-
ramban biztosan létezik olyan függvényminta, amely kizárólag függvényminta
mentes függvényekre hivatkozik.

Bizonyítás. Vegyük a program tetszőleges függvénymintáját. Ha ez kizárólag
függvényminta mentes függvényekre hivatkozik, akkor készen vagyunk. Ellen-
kező esetben a függvényminta hivatkozik egy olyan f függvényre, amely nem
függvényminta mentes. Ekkor létezik egy olyan g függvény, amelynek definíci-
ója tartalmaz egy m függvénymintát, és a statikus függvényhívási gráfban van
irányított út f -től g-ig. Folytassuk a keresést az m függvénymintától!

Tegyük fel, hogy ez a keresési algoritmus nem terminál! Mivel a program
véges, ezért van olyan függvényminta, amelyhez az algoritmus visszatér. Ekkor
viszont van irányított út a függvénymintában szereplő valamelyik függvénytől
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a mintát tartalmazó függvényhez a statikus függvényhívási gráfban, ami ellent-
mondás, mert a feltételek szerint a program nem mintarekurzív.

Adtunk tehát egy biztosan termináló algoritmust, amelynek eredménye a
tétel állításának megfelelő függvényminta.

Ennek alapján adódik a következő tétel:

4.6.2. Tétel. Véges, függvénymintákat tartalmazó programok szemantikája a
4.6.3. definíció alapján jól definiált.

Bizonyítás. A mintarekurzív programok hibásak, ezért ezekkel a továbbiakban
nem kell foglalkozni. A nem mintarekurzív programokban a 4.6.1. tétel alapján
létezik csak függvényminta mentes függvényekre hivatkozó függvényminta. Ek-
kor alkalmazható a 4.5.3. és 4.5.4. szakaszokban ismertetett algoritmus annak
eldöntésére, hogy a függvényminta ellenőrizhető-e. Ennek eredményétől függő-
en a 4.6.3. definíció megad egy, az eredetivel ekvivalens programot, amely a
kérdéses függvényminta helyett egy hagyományos mintát tartalmaz. Ha az így
kapott program már nem tartalmaz függvénymintát, akkor készen vagyunk. Ha
tartalmaz még függvénymintát, akkor az eljárást a megismételjük egy újabb
függvényminta helyettesítése céljából.

Így véges lépésben az összes függvénymintát hagyományos mintára cserél-
jük. Mivel a kapott program ekvivalens az eredetivel, így egyértelműen megadja
annak szemantikáját.

4.7. Nyitott kérdések

A bemutatott nyelvi kiterjesztés definíciója egy idealizált, minimális magnyelv
segítségével történt. Ahhoz, hogy ez valódi funkcionális nyelvekben használható
nyelvi elem legyen, számos praktikus kérdést kell megoldani. Az egyik a beépí-
tett típusok és azok műveleteinek kérdésköre. Az itt felhasznált magnyelvben
valamennyi típus algebrai adattípus, amelynek konstruktorai és műveleteinek
implementációja hozzáférhető a fordító számára. Valós környezetben a beépített
típusokat és műveleteiket gondosan meg kell vizsgálni, és beépített szabályokat
kell alkotni a függvénymintákkal kapcsolatos viselkedésükről. Lényeges, hogy
ezek a szabályok konzisztens módon épüljenek be a bemutatott nyelvi kiterjesz-
tés rendszerébe: Attól függetlenül, hogy hogyan tárolják a valós számítógépek a
beépített típusok értékeit és hogyan hajtják végre azok műveleteit, biztosítani
kell, hogy a programozó úgy gondolkozhasson róluk, mintha algebrai adattípus-
ként lennének definiálva. A függvénymintákkal kapcsolatos szabályoknak pedig
összhangban kell lenni ezzel az illúzióval.

Egy másik kérdés a bemutatott magnyelvből hiányzó függvénytúlterhelés
kérdése. Ez azért fontos, mert egy túlterhelt függvényre hivatkozó függvénymin-
tának más és más lehet a kanonikus alakja attól függően, hogy a típuskörnye-
zet melyik függvényváltozat használatát írja elő. Az is előfordulhat, hogy egyes
függvényváltozatok esetén a minta már nem ellenőrizhető függvényminta. Ha
a megfelelő függvényváltozat fordítási időben ismert, akkor a fordítóprogram
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helyettesíteni tudja a mintát a definiált szemantikának megfelelően. Ha a függ-
vény típusa túl általános ehhez, akkor ez a kérdés csak futási időben oldható
meg: olyan kódrészletet (dispatcher) kell generálni a mintaillesztésbe, amely fu-
tás közben kiválasztja a megfelelő kanonikus alakot. Ugyanez a mechanizmus
választja ki a megfelelő függvénypéldányokat a kifejezésekben szereplő túlter-
helt függvények esetén is, de a metódus mintákra történő adaptációja egy külön
kutatási feladat, amely a jelen dolgozat tárgykörén kívül esik.

További kutatási irány a bemutatott terminálás ellenőrző algoritmus heu-
risztikáinak javítása. A bemutatott megoldás a legtöbb magasabb rendű függ-
vényt kizárja, és ez limitálja az alkalmazható függvényminták körét. Másrészről
viszont fontos, hogy az analízis egyszerű, a programozók számára könnyen át-
látható maradjon. A jelenlegi megoldás ezt a célt eléri, és közben képes kezelni
a legfontosabb használati eseteket is.

Azt is meg kell vizsgálni, hogy a nyelvi kiterjesztés által biztosított szolgálta-
tás egyensúlyban áll-e a hozzá szükséges fejlesztésekkel a fordítóprogramokban.
Ha tekintetbe vesszük, hogy a gyakorlatban használt optimalizáló fordítóprog-
ramok a leírt statikus elemzésnél lényegesen bonyolultabb algoritmusokat tar-
talmaznak, akkor reálisnak tűnik a nyelvi kiterjesztés megvalósíthatósága.

A 4.6.3. szakasz bemutatta, miért jelent problémát, ha a típusrendszer nem
tudja kifejezni az ellenőrizhető függvényminta tulajdonságot. Egy ilyen tulaj-
donságú típusrendszer kidolgozásakor az irodalomból ismert jóldefiniáltság, pa-
rametricitás és linearitás fogalmaiból lehet kiindulni:

• Jóldefiniáltság
Ha a függvényminta szimbolikus kiértékelése során valamelyik felhasznált
függvény kivételt dob, undefined eredményt ad, vagy végtelen rekurziót
okoz, akkor a függvényminta nem lehet RFP. A totális funkcionális prog-
ramozás [86] eredményeit a típusrendszerbe integrálva a függvények típu-
sában megjelenhetne az az információ, hogy a függvény (bizonyíthatóan)
jól definiált-e.

• Parametricitás
A parametrikus függvények csak feketedobozként használhatják a para-
métereiket: nem illeszthetnek rájuk mintát, és semmilyen más módon sem
vizsgálhatják a tartalmukat. Az alábbi példában szereplő singleton függ-
vény parametrikus, de a length függvény nem az.

singleton :: a -> [a]

singleton x = [x]

length :: [a] -> Int

length [] = 0

length (x:xs) = 1 + length xs

A parametrikus függvények azért fontosak az RFP tulajdonság szempont-
jából, mert biztosítja, hogy a szimbolikus kiértékelés nem akad meg azért,
mert mintaillesztés történik szabad változóra. A jóldefiniáltsággal együtt
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ez azt jelenti, hogy a kiértékelés terminál, és eljut egy csak konstruktoro-
kat és változókat tartalmazó kifejezésig.
Megjegyzendő, hogy olyan függvények felhasználásával is építhető RFP,
amelyek nem minden argumentumukra nézve parametrikusak, amennyi-
ben a kérdéses argumentumok nem szabad változók. Példa erre a 4.4.2.
szakaszban látott listaprefix minta konkatenáció függvénye. Ez paramet-
rikus a második paraméterére nézve, de az elsőre nézve nem az. Ezért le-
hetett a ”prefix” ++ str függvényminta RFP, de az str ++ ”postfix”

nem.
A parametrikus függvények osztálya egy – a nyelvbeágyazásokkal kap-
csolatos – másik aspektus miatt is fontos, ez a magasabb rendű abszt-
rakt szintaxis (higher order abstract syntax, HOAS) [76]. Ha ki szeretnénk
egészíteni a 4.1. szakaszban definiált Expr típust egy új konstruktorral
a λ-absztrakció reprezentálásához, egy elegáns megoldás a következő: Lam

(Expr -> Expr). Ennek segítségével számos nem triviális algoritmus (pél-
dául a β-redukció) implementációja triviálissá válik. Másrészről viszont, ha
a Lam konstruktor egy nem parametrikus függvényt kap paraméterként,
egy olyan kifejezés jön létre, amely egyetlen λ-kifejezésnek sem feleltethető
meg. Ilyen például a következő kifejezés.

Lam $ \x -> case x of

Symbol "a" -> Symbol "a"

otherwise -> Symbol "b"

Sok tudományos kutatás foglalkozott ennek a problémának a vizsgálatával.
Egy korai munka az ML programozási nyelv egy olyan kiterjesztését java-
solja, amely lehetővé teszi a parametrikus függvényekre történő mintail-
lesztést [67]. A [29] cikkben pedig olyan típusrendszert dolgoztak ki, amely
képes megkülönböztetni a parametrikus függvényeket a nem parametriku-
soktól. Ez a típusrendszer az függvényminták vizsgálata szempontjából is
hasznos.

• Linearitás
Haskellben és számos más funkcionális nyelvben a mintáknak lineárisak-
nak kell lenniük, azaz egy minta minden változója pontosan egyszer szere-
pelhet a mintában. Az ilyen nyelvek függvénymintákkal történő kiterjesz-
tése esetén a kanonikus alak linearitását is biztosítani kell. A lineáris tí-
pusrendszerek [91] témaköre alaposan kidolgozott, főként azért, mert lehe-
tővé teszi lineárisan használt adatszerkezetek módosításának hatékonyabb
implementációját és a programnak a külvilággal való kapcsolatának (I/O)
leírását a funkcionális nyelv tisztasága, azaz a hivatkozási helyfüggetlen-
ség megőrzése mellett. Egy figyelemre méltó példa a Clean programozási
nyelv, amely erre a célra megvalósítja a „uniqueness” típusrendszert [78].

Léteznek tehát olyan típusrendszerek, amelyek a függvénymintákkal kapcsolatos
analízis egyes aspektusait képesek kifejezni, így van remény arra, hogy ezeket a
modális típusrendszereket megfelelően kombinálva olyan típusrendszer jön létre,
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amely képes ellenőrizni a függvénymintákat. Ennek legfontosabb következménye
az lenne, hogy egy könyvtári függvény implementációjának megváltozása mind-
addig nem invalidálná az őt használó függvénymintákat, amíg a típusa meg
nem változik. Ennek a típusrendszernek a kidolgozása azonban messze túlmutat
ennek a dolgozatnak a keretein.

4.8. Megvalósítás függvénykönyvtár segítségével

A nyelvi kiterjesztést kísérleti célból egy függvénykönyvtár segítségével valósí-
tottam meg. Ez az implementáció lehetőséget biztosít a kiterjesztés funkciona-
litásának vizsgálatára. Nem képes azonban a megtárgyalt, fordítási időben ese-
dékes ellenőrzések elvégzésére, és futási idő szempontjából is rosszabbul teljesít
annál, mintha a függvénymintákat a fordító cserélné le hagyományos mintákra.
A könyvtár szabadon letölthető a Hackage programadatbázisból [2].

4.8.1. Programozói felület

A függvénykönyvtár segítségével a 4.1. szakaszban megfogalmazott optimalizáló
függvényt a következő formában fogalmazhatjuk meg:

opt :: Expr -> Expr

opt e = match e $ do

with $ \a -> 0 + a ~> a

with $ \a -> 1 * a ~> a

with $ \a -> 0 * a ~> 0

with $ \a -> a ~> a

A match függvénynek két argumentuma van: az érték, amire mintát szeretnénk
illeszteni és esetek sorozata. A Haskell case kifejezésének szintaxisához való ha-
sonlóság érdekében az eseteket monadikus környezetben soroljuk fel (ezért szük-
séges a do kulcsszó alkalmazása). Az egyes eseteket a with függvény segítségével
hozzuk létre, amelynek egy argumentuma van. Ez az argumentum egy függ-
vény, amelynek aritása tetszőleges (nullát is beleértve). A függvény eredménye
egy minta és az esethez tartozó eredménykifejezés, melyeket az (~>) operátor
kapcsol össze.

Ha minden alkalmazott minta RFP, akkor a könyvtár garantálja, hogy a
match kifejezés működése ekvivalens a minták kanonikus alakjaiból felépített
case kifejezéssel. A könyvtár ugyanakkor nem tudja ellenőrizni, hogy a minták
valóban korlátozott függvényminták-e, ez a programozó felelőssége.

• Ha a minta nem terminál (például undefined vagy végtelen rekurziót
tartalmaz), az illesztés lehet sikertelen, kivételt válthat ki, vagy végtelen
rekurzióba torkollhat.

• Ha a minta nem parametrikus, akkor az illesztés lehet sikertelen, sikeres,
vagy – a legtöbb esetben – a nem parametrikus minta hibát váltja ki.
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• Ha a minta nem lineáris, akkor az illesztés lehet sikertelen, vagy a nemli-
neáris minta hibát váltja ki.

Meglepő lehet, hogy a nem parametrikus minták alkalmazása ilyen megjósol-
hatatlan (sikeres illesztést is lehetővé tévő) működést idéz elő, azonban fon-
tos megjegyezni, hogy egy sikeres illesztés mindig helyes a következő értelem-
ben: Ha egy v értékre a könyvtár sikeresen illeszti a \x1x2 . . . xn → p  e
esetet6 és a minta változóit rendre a v1, v2, . . . , vn értékekhez köti, akkor a
(\x1x2 . . . xn → p) v1 v2 . . . vn érték jóldefiniált (azaz hiba nélkül véges idő-
ben kiértékelhető) és valóban illeszkedik v-re. Ez a tulajdonság még a nem RFP
minták esetén is fennáll.

Egy új adattípusra lehetővé tehetjük a könyvtár által biztosított kiterjesztett
mintaillesztést úgy, hogy az új típust a Matchable osztály példányává tesszük.
A példányosítás során lényegében az összetett értékek komponenseit adjuk meg,
ezzel vezérelve a mintaillesztés folyamatát. Az Expr típus Machable példánya
például a következő.

instance Matchable Expr where

Symbol s .=. Symbol z = Just [s :=: z]

(e :$ f) .=. (g :$ h) = Just [e :=: g, f :=: h]

_ .=. _ = Nothing

Ez azt jelenti, hogy

• két szimbólum illeszkedik, ha a neveik illeszkednek,

• függvényalkalmazások illeszkednek, ha mind a függvényeik, mind azok ar-
gumentumai illeszthetők egymásra,

• és más módon nem illeszkedhet két kifejezés egymásra.

A Matchable példányok triviálisak, akár automatikusan is generálhatók lenné-
nek az adattípusok definíciói alapján.

4.8.2. A mintaillesztés algoritmusa

A függvénykönyvtár feladata, hogy a match kifejezésben szereplő esetek mintáit
sorban a megadott értékre illessze, és döntsön az illesztés sikerességéről. Mivel az
esetek függvények segítségével adottak, ezért az illesztés csak úgy vizsgálható,
hogy az adott függvényt kellő számú paraméterre alkalmazzuk, az így kapott
eredményben már ott a minta, amit illeszteni kell. Maga az illesztés a Matchable

osztály (.=.) operátora alapján, rekurzívan történik. A lényegi probléma a min-
tában található változók felismerése. Ezek pontosan azok az értékek, amelyekre
az esetet alkotó függvényt alkalmaztuk. A függvénykönyvtár alapértelmezett
megoldása az, hogy kivételekre alkalmazza a függvényt, majd az illesztés vizs-
gálatakor elkapja azokat: a mintának azok a részei a változók, amelyek kiérté-
kelése kivételt váltott ki. Ha ez az alapértelmezett megoldás nem megfelelő, a
felhasználó felüldefiniálhatja, ennek részleteivel később foglalkozunk.

6A függvénykönyvtár (~>) operátorát matematikai jelölésben  fogja helyettesíteni.
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Az illesztés több menetben történik, mindegyik pontosan egy változó értékét
köti meg. Ezért két fajta kivételt alkalmazunk paraméterként. Jelölje T azt,
amely a megkötni kívánt paraméter helyére kerül, F pedig az összes többit. A v
érték és a c = \x1x2 . . . xn → p e eset illeszkedésének vizsgálatához tehát c-t
alkalmazzuk a T és F paraméterértékekre úgy, hogy x1 T -vel, az x2-től xn-ig
a többi pedig F -fel kerül helyettesítésre. Jelöljük ezt az értéket p∗

 e∗-vel.
Egy lentebb ismertetett algoritmus segítségével p∗ és v illeszkedését vizsgáljuk,
aminek az alábbi eredményei lehetnek:

• Ha az illesztés meghiúsul, a következő eset vizsgálatára kerül sor. Ha nincs
több eset, akkor hibajelzés az eredmény.

• Ha az illesztés sikerül, akkor egy v1 értéket ad eredményül: ehhez kell
az x1 változót kötni. Ennek érdekében c-t alkalmazzuk v1-re, amiből a
c1 = \x2 . . . xn → p1  e1 függvényt kapjuk. Ezzel – az egy paraméterrel
kevesebbel rendelkező – függvénnyel a teljes algoritmust meg kell ismételni
rekurzívan.

Miután valamennyi változót sikerült megkötni, a pn  en eredményhez jutunk.
Ha pn valóban illeszkedik v-re, akkor az eset aktiválódik, és a match kifejezés
végeredménye en.

A pat mintának a val értékre történő illesztése a következők szerint történik:

• Ha pat a T paraméter, akkor a visszatérési érték val.

• Ha pat az F paraméter, akkor az illesztés sikeres, de érték nem kerül
visszaadásra.

• Ha pat nem paraméter, akkor a Matchable osztály operátora segítségével
a val . = . m kifejezés megadja az illeszkedés feltételeit egy listában. Az
illeszkedésvizsgálat a listában lévő összes párra rekurzívan folytatódik, ami
a következő eredmények valamelyikével végződik:

– Ha bármelyik pár esetén sikertelen az illesztés, akkor a teljes vizsgálat
sikertelen.

– Ha mindegyik sikeres, és egyik sem vagy legalább kettő ad vissza
értéket, akkor a minta nem lineáris (hiszen a megkötni kívánt változó
egyszer sem, vagy többször fordult elő), és egy hibajelzéssel zárul a
folyamat.

– Ha mindegyik sikeres, és pontosan egy ad vissza értéket, akkor a
vizsgálat eredménye ez az érték.

A pn (változó nélküli) minta illesztése a v értékre hasonlóan történik, de eb-
ben az esetben az eredmény csak az illesztés sikerességére vagy sikertelenségére
korlátozódik, hiszen nincs több megkötendő változó.

A korábbiak alapján a T és F paraméterek alapértelmezett értéke két külön-
böző kivétel. Ha ez a működés valamilyen okból nem felel meg a felhasználónak
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(például ő maga is használ kivételeket, amelyek interferálnak a függvénykönyv-
tár kivételeivel), akkor felüldefiniálhatja ezt a működést. Erre a Matchable osz-
tály következő műveletei biztosítanak lehetőséget:

makeParam :: Bool -> a

isParam :: a -> Maybe Bool

A T és F paraméterek rendre a makeParam True és makeParam False értékek.
Az isParam függvény azt dönti el, hogy az argumentuma paraméter-e vagy sem.
A két műveletre a következő tulajdonságoknak kell teljesülni:

• isParam (makeParam True) == Just True

• isParam (makeParam False) == Just False

• Ha a nem paraméter, akkor isParam a == Nothing.

Ezeknek a függvényeknek az alapértelmezett implementációja a következő. A
makeParam függvény egy kivételt ad vissza, amelynek belsejébe becsomagolja
a kapott logikai értéket. Az isParam függvény megpróbálja kiértékelni a pa-
raméterét fejnormálformára. Ha ez sikeres, akkor nem paraméterről van szó,
egyébként elkapja a kiváltott kivételt és az annak belsejében tárolt logikai érté-
ket visszaadja. Minderre csak az IO monád belsejében van lehetőség, de ennek
használata az unsafePerformIO függvény segítségével elrejtésre kerül.



5. fejezet

Metaprogramozás
bizonyítások előállításához

Ez a fejezet a [32] publikáción alapszik.
A 2. fejezetben bevezetett modell az egyszerű állapotátmenetet megvalósító

imperatív programutasítások specifikációját teszi lehetővé. Ennek a megoldás-
nak két előnye is van, amelyeket az alábbiakban összefoglalunk:

• Nyelvfüggetlen keretrendszer. A 3.5. szakasz bemutatta, hogyan lehet egy
kiválasztott programozási nyelvhez támogatást biztosítani axiómák és kód-
generátor modul hozzáadásával. Ezt az tette lehetővé, hogy a keretrendszer
által a specifikációk és bizonyítások leírására biztosított eszköztár egysze-
rű és általános, nem tartalmaz valamely konkrét programozási nyelvre
specifikus axiómákat vagy levezetési szabályokat.

• Kritikus alaprendszer minimalitása. Az, hogy a dolgozatban ismertetett
keretrendszer segítségével előállított program valóban megfelel-e a speci-
fikációjának, függ az axiómák és a bizonyítást ellenőrző algoritmus imple-
mentációjának helyességétől. Minél kisebb ez a kritikus alaprendszer, an-
nál biztonságosabb a teljes keretrendszer. Egy programozási nyelv teljes
eszközkészletének (elágazások, ciklusok, láthatósági szabályok, osztályok,
öröklődés stb.) modellezése a rendszerben rendkívül sok axiómához és na-
gyon bonyolult levezetési szabályokhoz vezetne, amely jelentősen megnö-
velné a hibák valószínűségét a kritikus alaprendszerben.

A modell egyszerűsége azonban arra kényszeríti a keretrendszer felhasználóját,
hogy nagyon alacsony absztrakciós szinten készítse el a programjait. Ez a szitu-
áció arra hasonlít, mintha magas szintű programozási nyelvek helyett assembly
nyelven kellene programozni. A kérdés az, hogyan lehet a programozó munkáját
kényelmesebbé tenni a rendszer nyelvfüggetlensége és a kritikus alaprendszer
minimalitása mellett.

Egy lehetséges megoldás a metaprogramozási technikák alkalmazása. En-
nek korai formái az assembly nyelvekben is megjelentek megfelelő makrónyel-
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vek formájában. Makrók segítségével emulálhatók olyan utasítások, amelyek
nem részei magának az utasításkészletnek, illetve a gyakran használt program-
struktúrák megfogalmazhatók általános, újrafelhasználható formában. Ebben a
dolgozatban a metaprogramozási technikákat bizonyítások előállítására használ-
juk: a bizonyításokban gyakran előforduló struktúrákat úgynevezett bizonyítás-
sablonokká általánosítjuk. Ezek a sablonok klasszikus és temporális logikai bi-
zonyításrészletek is lehetnek, az előbbire az indirekt bizonyítások sémáját, utób-
bira pedig a különféle ciklusok bizonyítási sémáit hozhatjuk példaként.

Az irodalomban a bizonyításséma, bizonyításvázlat és bizonyítássablon szak-
kifejezéseket különböző jelentéssel használják. A [47] cikk meghatározása szerint
a formális bizonyításvázlatok rövidített bizonyítások, amelyek lyukakat tartal-
maznak egy mechanikus tételellenőrző algoritmus szempontjából, de az emberek
számára könnyebben érthetőek. A programok helyességének formális bizonyítá-
sa során gyakran bebizonyosodik, hogy a program hibás. A hiba javítása után
azonban az előző bizonyítási kísérlet jelentős része újrafelhasználható lehet. A
[12] cikk ezeket az újrafelhasznált bizonyításrészeket nevezi bizonyítássablonnak,
míg [54] az általánosított, újrafelhasználható bizonyításokat hívja bizonyítássé-
máknak. Ebben a dolgozatban bizonyításséma alatt általánosított, újrafelhasz-
nálható bizonyításrészleteket értünk, de ezek definíciója és felhasználása eltér
az idézett cikkekben említettektől.

5.1. Metaprogramozás és nyelvbeágyazás

A dolgozatban ismertetett keretrendszer első implementációja nem beágyazott
nyelvként készült el, hanem egy önálló szintaxissal, saját szintaktikus elemző-
vel és típusellenőrző modullal rendelkező nyelv került megvalósításra. Ennek a
munkának jelentős részét a metaprogramozási eszközkészlet kidolgozása és meg-
valósítása jelentette. A dolgozat jelen fejezete a [32] cikkre épül, amely alapján
a következő metaprogramozási eszközkészlet szükséges a bizonyítások hatékony
leírásához:

• Paraméterrel rendelkező bizonyítás-sablonok: Általánosított bizonyításrész-
let, amely paraméterezhető típusokkal és kifejezésekkel.

• Feltételek sablon-szintű elágazások megvalósításához: A sablon aktuális pa-
ramétereinek formai vizsgálata alapján választható meg a generált bizo-
nyítás menete.

• Mintaillesztés: A feltételek kiértékelése során az aktuális paraméterek egyes
részkifejezéseit névvel lehet ellátni, és ezek felhasználhatók a generált bi-
zonyításban.

• Bizonyításrészletek és sablonok átadása paraméterben: Jellemzően a prog-
ramkonstrukciók levezetési szabályainak sablonként történő megfogalma-
zásakor válik szükségessé komplett bizonyításrészletek átadása paraméter-
ként. (Például a ciklus levezetési szabályát megfogalmazó sablonnak át kell
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adni a ciklusmag bizonyítását.) Arra is szükség lehet, hogy az átadott bizo-
nyításrészletek maguk is paraméterezhetők legyenek, ez sablonok átadását
jelenti sablonparaméterként.

• Sablonra lokális tételek: Jellemzően az indukciós bizonyításokat generáló
sablonok esetén szükséges, hogy a sablon egy tételt is tudjon generálni.

A 3.1., nyelvbeágyazásról szóló fejezetben szó volt arról, hogy a gazda nyelv
automatikusan egy metanyelvvé válik a beágyazott nyelv felett. A keretrendszer
második implementációja beágyazott nyelvként készült el, ahol a gazda nyelv
Haskell volt. Ezen kísérlet alapján megállapítható, hogy a fent felsorolt meta-
programozási eszközkészlet automatikusan rendelkezésre áll Haskellben, sőt a
rendelkezésre álló lehetőségek sokkal bővebbek.

Egy tetszőleges Haskell függvény, amely a beágyazott nyelv valamely típu-
sára képez (esetünkben kifejezés, bizonyítás stb.), lényegében egy sablon. A
függvény paraméterei tetszőlegesek: átadhatók Haskell-szintű értékek (számok,
sztringek stb.) és beágyazott objektumok (típusok, kifejezések, bizonyítások
stb.) is. A Haskell függvények magasabb rendűek is lehetnek, azaz paraméterként
kaphatnak és eredményként és adhatnak vissza függvényeket, így a sablonok pa-
raméterként történő átadása is automatikusan megoldott. A Haskell függvénye-
ken belül a nyelv által biztosított elágazó konstrukciók segítségével vizsgálhatók
a paraméterek, és mintaillesztésre is lehetőség van. A Haskell támogatja a lokális
függvények létrehozását, így egy sablon definiálhatja a működéséhez szükséges
további sablonokat, tételeket.

5.2. A metaprogramozás biztonsági kérdései

A makrónyelvek többsége egyszerű előfeldolgozás segítségével kerül megvalósí-
tásra, és szöveges helyettesítésen alapul. Így működik például a C/C++ előfel-
dolgozó is, amely számos klasszikus hibalehetőséget rejt magában. Ha például
a

#define three(arg) arg*3

makrót meghívjuk three(x+2) paraméterezés mellett, a szöveges helyettesítés
eredménye x+2*3 lesz, ami az operátorprecedenciákra vonatkozó szabályok sze-
rint x+(2*3)-nak felel meg, holott a programozó szándéka feltehetőleg (x+2)*3

volt.
Ha egy beágyazott nyelv gazda nyelvét használjuk metanyelvként, a helyet-

tesítés nem szövegszerűen történik meg, hanem a beágyazott nyelv szintaxisfá-
jának építése közben. A fenti makrónak megfelelő Haskell függvény az alábbi,
ahol arg a beágyazott nyelv egy kifejezése:

three arg = arg*3

Ebben az esetben a three függvény valójában egy szintaxisfa-transzformáció,
amely az x+2 aktuális paraméter esetén az 5.2.1. ábrán látható transzformációt
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5.2.1. ábra. Függvényhívás mint szintaxisfatranszformáció

jelenti. A kapott szintaxisfa az (x+2)*3 kifejezésnek felel meg, ami az elvárt
eredmény.

Egy másik gyakori hiba makrók használata esetén a szimbólumok láthatósá-
gához kapcsolódik. Tegyük fel, hogy egy makródefinícióban használt szimbólu-
mot elfed egy azonos nevű, belső blokkban deklarált, másik szimbólum. Ha ezt a
makrót a belső blokkban hívjuk meg, akkor a kifejetésében szereplő szimbólum a
belső blokkban deklarált objektumot jelenti annak ellenére, hogy a makródefiní-
ció helyén ugyanaz a szimbólum mást jelöl. Ez a viselkedés nehezen felderíthető
hibák forrása lehet. Ugyanez a jelenség azonban nem fordulhat elő, ha a Haskell
nyelvet használjuk makrónyelvként.

x = 2

f = x + 3

g x = x * f

Ebben a Haskell programban a g függvény belsejében az x paraméter elfedi a
globális x konstanst, de az f függvény használatakor mégis az f definíciójának
helyén látható x szimbólum kerül felhasználásra.

Egy másik fontos különbség a makrókhoz képest, hogy a beágyazott nyelv
implementációja következtében a sablonok típusellenőrzését a Haskell fordító
automatikusan elvégzi, így nem lehet velük típushibás kifejezéseket vagy bizo-
nyításokat előállítani.

A szöveges helyettesítésből adódó problémákon túl a metaprogramozás meg-
tévesztheti a nem kellőképpen felkészült programozókat, és hibás programok
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indirect :: Formula -> ProofSteps p () -> ProofSteps p ()

indirect goal pr = do

select

when (goal)

trivial

when (not goal)

pr

5.3.1. ábra. Indirekt bizonyítások sémája

írásához vezethet. A bizonyítások esetén más a helyzet: a sablonok segítségével
generált bizonyításrészletek a sablon minden egyes használatakor újra ellenőr-
zésre kerülnek, így a hibás vagy hibásan használt sablonok által létrehozott
hibás bizonyítások még fordítási időben kiszűrésre kerülnek. Ez azt jelenti, hogy
a bizonyítás-sablonok nem kerülnek be a kritikus alaprendszerbe, és még a meta-
programozási technikák használata esetén is fennáll, hogy egy elfogadott bizo-
nyításból létrehozott program megfelel a specifikációjának. A különbség a ha-
gyományos programozás és a bizonyításokkal létrehozott programok között az,
hogy az utóbbi esetben a típushelyességen és statikus szemantikán túl a visel-
kedési tulajdonságok is formálisan ellenőrizhetővé válnak. Ez teszi bizonyítások
esetén a metaprogramozást biztonságos eszközzé. Meg kell jegyezni ugyanakkor,
hogy specifikációs állításokban érdemes továbbra is kerülni a metaprogramozást,
mert a specifikációs hibákat az ellenőrzés nem tudja felfedni.

5.3. Klasszikus bizonyítási stratégiák

Ez a fejezet először két, klasszikus bizonyítási módszer implementációján keresz-
tül mutatja be, hogyan használható a gazda nyelv metanyelvként.

5.3.1. Indirekt bizonyítás

Az indirekt bizonyítás során abból a feltevésből, hogy a bizonyítandó állítás
hamis, ellentmondásra kell jutni, azaz be kell látni az azonosan hamis állítást.
A bemutatott keretrendszerben ezt a bizonyítási stratégiát esetszétválasztás se-
gítségével lehet megvalósítani: a bizonyítandó állítás vagy igaz, vagy hamis. Az
első esetben nincs szükség további lépésekre, a másodikban az indirekt bizonyí-
tás sémája szerint bebizonyítjuk a hamis állítást, amiből bármi – így maga a
bizonyítandó állítás is – következik.

Ezt a sémát kényelmetlen lenne minden alkalommal leprogramozni, azonban
a metaprogramozás lehetőségeit kihasználva ez a stratégia bizonyítássémaként
implementálható. A séma definíciója az 5.3.1. ábrán látható. Első, Formula tí-
pusú paramétere a bizonyítani kívánt állítás, a második paraméter pedig az
indirekt bizonyításnak az a része, amely az indirekt feltételből ellentmondásra
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q :: Formula

pred0(q)

r :: Formula

pred0(r)

ax :: Axiom a

ax = axiom

q ==> r

th :: Theorem a ()

th = theorem (not r ==> not q) by

indirect (not q) $ do

useAx ax

5.3.2. ábra. Példa az indirekt bizonyításséma használatára

jut. A séma definíciója a fent leírtaknak megfelelően esetszétválasztást tartal-
maz, amelynek második ága használja fel a paraméterként kapott bizonyítást. A
séma segítségével indirekt bizonyítást az 5.3.2. ábrán látható módon hozhatunk
létre. A példa definiálja a q és r predikátumokat, és közöttük egy következé-
si relációt egy axióma segítségével. Az indirekt bizonyítás azt látja be, hogy a
predikátumok negáltjai között ellenkező irányú következési reláció áll fenn. A
tétel bizonyításához elegendő meghívni az indirect függvényt, első paraméter-
ként a bizonyítandó állítást (not q), második paraméterként az ellentmondás
levezetését átadva. Ez utóbbi levezetés egyedül az axióma alkalmazásából áll,
hiszen a tétel feltétele (not r) és az axióma következménye (r) ellentmondanak
egymásnak.

Mivel a séma második paramétere egy monadikus szintaxissal felírt bizonyí-
tás, ezért szükséges a do kulcsszó és az explicit függvényalkalmazás operátorá-
nak ($) használata. Ezt a szintaktikus zajt is el lehet kerülni a 3.4.3. szakaszban
bemutatott technika segítségével. Ennek megfelelően az indirect szimbólum
egy makró, amely meghívja a megfelelő Haskell függvényt, és beilleszti a $ do

elemeket. A keretrendszerben ez a megoldás kapott helyet.

5.3.2. Teljes indukció

A teljes indukciós bizonyítások azt látják be, hogy valamely tulajdonság minden
nemnegatív egész számra fennáll. A bizonyításnak két lépése van: be kell látni,
hogy a tulajdonság teljesül a 0 számra, majd feltételezve, hogy egy n számra
teljesül, n + 1-re is be kell látni a tulajdonságot.

A bemutatott keretrendszerben minden teljes indukciós bizonyításhoz egy
tételt kell létrehozni, amely elágazik a fenti két eset szerint, és a másodikban
rekurzívan hívja önmagát eggyel kisebb argumentummal. A konkrét problémá-
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induction :: forall p q .

Expr Int

-> (Expr Int -> Formula)

-> (Expr Int -> ProofSteps p (Expr Int))

-> (Expr Int -> ProofSteps p (Expr Int))

-> ProofSteps p ()

induction k p bpr ipr = useTh th k

where

th :: Expr Int -> Theorem p (Expr Int)

th n = theorem (n >= 0) ==> (p n) by

select

when (n == 0)

bpr n

useAx $ eqId n

useAx $ eqRepl n 0 (\x -> x == n)

useAx $ eqRepl 0 n (\x -> p x)

when (not $ n == 0)

useAx $ decLess n

useAx $ grDecGeq n

recurse $ n-1

ipr n

5.3.3. ábra. Séma teljes indukciós bizonyításokhoz

ra specifikus bizonyításrészletek mellett mindkét ág tartalmaz néhány lépést,
amely az összes ilyen jellegű bizonyításban szerepel. Érdemes ezért egy olyan
sémát biztosítani a felhasználó számára, amelynek elegendő az alapesetnek és
az indukciós lépésnek az adott problémára specifikus bizonyítási lépéseit átadni,
és az képes ezeket kiegészíteni az általános bizonyítási lépésekkel, a két ágból
generálni a tételt, majd automatikusan meghívni azt.

A séma implementációja az 5.3.3. ábrán látható. Az induction függvény pa-
raméterei:

• az egész szám, amiről bizonyítani akarunk valamit,

• a belátni kívánt tulajdonság,

• az alapeset bizonyítási lépései,

• az induktív eset bizonyítási lépései.

A függvény egyetlen lépést eredményez: meghívja a teljes indukciós tételt az első
paraméterével. Ehhez azonban a tételt is generálnia kell. Ennek állítása, hogy
tetszőleges nemnegatív egész számra a második paraméterben adott tulajdonság
teljesül. A korábbiaknak megfelelően a bizonyítás két ágat tartalmaz.
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p :: Expr Int -> Formula

pred1(p)

ax0 :: Axiom a

ax0 = axiom p 0

ax1 :: Expr Int -> Axiom a

ax1 n = axiom p (n-1) ==> p n

x :: Expr Int

variable (x)

th :: Theorem a ()

th = theorem (x >= 0) ==> (p x) by

induction x p

(const $ useAx ax0)

(\n -> useAx $ ax1 n)

5.3.4. ábra. Példa a teljes indukció sémájának alkalmazására

Az elsőben a harmadik paraméterben kapott bizonyítás kerül felhasználásra,
ami belátja p n-t az n = 0 feltétel mellett. Ebből az egyenlőség axiómái segítsé-
gével rendre az n = n, 0 = n és p 0 állítások bizonyítása történik meg. Ez utóbbi
lépések körülményesek, amin az egyenlőségi érvelést megvalósító taktikák tud-
nak lényegesen leegyszerűsíteni. Az újrafelhasználásra szánt sémákban azonban
érdemes elkerülni a bonyolult taktikák alkalmazását, mert azok feleslegesen las-
síthatják a bizonyítás létrehozását és ellenőrzését, ezért alkalmaztuk explicit a
vonatkozó axiómákat.

A másik ág két axióma segítségével bizonyítja a tétel rekurzív alkalmazá-
sához szükséges előfeltételeket (n − 1 < n és n − 1 ≥ 0), alkalmazza a tételt
rekurzívan az indukciós hipotézis (p (n − 1)) előállításához, majd beilleszti a
negyedik paraméterben kapott bizonyításrészletet.

Az 5.3.4. ábrán látható példa mutatja be a séma alkalmazását. A példa egy
predikátumot definiál az egész számok felett, és két axiómát, amelyek szerint a
predikátum teljesül a 0 számra, illetve valamely n számra is, ha n−1-re teljesül.
A példában szereplő tétel azt látja be, hogy ilyen feltételek mellett a predikátum
valamennyi nemnegatív egész számra fennáll.

A bizonyítás az induction függvény segítségével épül fel. A függvény első
paramétere x: a változó, amelyről be kell látni a p tulajdonságot. A tulajdonság
az induction függvény második paramétere. A harmadik argumentum a teljes
indukció alapesete: itt elegendő az ax0 axiómát alkalmazni. A negyedik argu-
mentum az indukciós lépés: egy függvény, amelynek egyetlen paraméterére (n)
kell belátni a predikátum teljesülését az indukciós hipotézis mellett. Ez is egy
lépéses bizonyítás, amely az ax1 axiómát használja fel.
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5.4. Programkonstrukciók levezetési szabályai

A leggyakoribb imperatív programkonstrukciókhoz jól ismert levezetési szabá-
lyok [49, 46] tartoznak. Ezek a szabályok feltételeket szabnak meg, amelyek
teljesülése esetén az adott programkonstrukcióval létrehozott program teljesít
egy specifikációt. Ezek a szabályok használhatók egy kész program esetén a spe-
cifikáció teljesülésének ellenőrzésére, és adott specifikációnak megfelelő program
levezetésére is.

A legtöbb, formális programfejlesztést támogató keretrendszerben a prog-
ramkonstrukciók halmaza fix, és a hozzájuk tartozó levezetési szabályok a ke-
retrendszer részét képezik. Az 5. fejezet bevezetője azt a célt tűzte ki, hogy
minimális kritikus alaprendszer mellett, metaprogramozás segítségével legyenek
elérhetők a gyakran előforduló bizonyítássémák. Az 5.4.2. és 5.4.3. szakaszok
ezt az elvet a kétágú elágazások és az elöltesztelő ciklusok levezetési szabályai-
nak metaprogramként történő megvalósításával mutatják be. Előbb azonban az
5.4.1. pont bemutatja, hogyan lehet felhasználni ezekben a metaprogramokban
a 4. fejezetben bevezetett kiterjesztett mintaillesztési technikát.

5.4.1. Formulák vizsgálata mintaillesztéssel

A 2.1.1. definíció a programokat állapotátmenetek halmazával definiálja. Ennek
következménye, hogy az utasításmutató része a program állapotterének. Egy
ilyen modellt használva a bizonyítások minden egyes állapotváltozással foglal-
kozó lépésében explicit módon megjelenik az a címke, ahol az adott állapotban
a program végrehajtása tart. Ez azonban kényelmetlenné teszi a levezetések
készítését.

A problémát úgy oldhatjuk meg, hogy a bizonyítás előállítását végző meta-
programok, taktikák az érvényben lévő formulák halmazából automatikusan
kikeresik azt, amelyik az utasításmutató értékét adja meg. Az így megtalált ak-
tuális címkét a metaprogram felhasználhatja az általa generált bizonyításrészlet
előállítsa során, például átadhatja egy temporális axiómának paraméterként. A
következő állapotban érvényes címke hasonló módon megkereshető, amennyiben
a metaprogram paraméterként megkapja az a formulát, amely az előállítandó
állapotot, a célt fogalmazza meg. Ha ez a célformula nem áll rendelkezésre,
vagy nem szerepel benne információ az utasításmutatóról, akkor a rendszertől
egy egyedi azonosítót kérve a metaprogram generálhat egy új címkét, és hasz-
nálhatja azt a levezetés létrehozása során. Ez kényelmessé teszi a programozó
munkáját, mert a bizonyításban használt metaprogramok generálják és számon
tartják helyette a program címkéit.

Hogyan lehet megvizsgálni, hogy egy formula az utasításmutató értékéről
állít-e valamit? Ennek legkényelmesebb módja a mintaillesztés használata, hi-
szen azzal egyszerre lehet megvizsgálni a formula szerkezetét és nevesíteni az
egyes részeit. Azonban – ahogy a 4. fejezet motivációja megállapította – a be-
ágyazott nyelvek entitásaira általában nem lehet mintát illeszteni, mert a repre-
zentációjukhoz használt adattípusok konstruktorai el vannak rejtve a felhasználó
elől. Így van ez a dolgozatban bemutatott rendszer esetén is.
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isLabel :: Formula -> Maybe String

isLabel a = match a $ do

with $ \lab -> at lab ~> Just lab

with $ \other -> other ~> Nothing

5.4.1. ábra. Mintaillesztés formulára

A 4.8. szakaszban bemutatott programkönyvtárt használva azonban lehe-
tőség nyílik függvényminták használatára. Ennek a módszernek a segítségével
kényelmesen implementálható az 5.4.1. ábrán látható függvény, amely eldönti,
hogy a kapott formula at label alakú-e. Ha igen, akkor a függvény vissza is
adja a keresett címke nevét.

Ezt a függvényt felhasználva könnyen definiálhatók az

atLabel :: (String -> ProofSteps p q) -> ProofSteps p q

endLabel :: Maybe Formula

-> (String -> ProofSteps p q) -> ProofSteps p q

szignatúrájú függvények. Az atLabel függvény bizonyítási lépések sorozatát ál-
lítja elő. Első lépésként a bizonyítást ellenőrző algoritmustól lekéri az érvényben
lévő formulák halmazát, és azok között az isLabel függvény segítségével megke-
resi az aktuális címkét. (Ha nincs megfelelő formula, akkor hibaüzenetet generál
az előállított bizonyításba.) A megtalált címke nevét az első paraméterben ka-
pott függvénynek átadva adódik a generált bizonyításrészlet maradéka.

Az endLabel függvénynek első paraméterben adható egy formula, amelyben
– az eddig leírtakhoz hasonlóan – a függvény megkeresi az utasításmutatóra
vonatkozó állítást. Ha ilyen állítás nincs a formulában, vagy az első paraméter
Nothing, akkor a generált bizonyítás első lépése egy egyedi azonosító lekérése,
amely segítségével egy címkenevet generál a függvény, amelyet a második pa-
raméterben kapott függvénynek átadva adódnak a további bizonyítási lépések.
Ezen függvények használatára a következő két szakasz tartalmaz példákat.

Fontos megjegyezni, hogy a tárgyalt mintaillesztési technika nem csak a cím-
kékkel kapcsolatos probléma kényelmes megoldására ad lehetőséget. Szinte va-
lamennyi taktika működése függ attól, hogy a megadott célformula és/vagy az
érvényben lévő formulák milyen állításokat tartalmaznak. Ezeket az ellenőrzé-
seket és a formulák egyes részeihez történő hozzáférést a függvénymintákkal
kiegészített mintaillesztés biztosítja.

A rendszerben implementált legösszetettebb taktika az egyenlőségi érvelést
segíti. Első lépésben ellenőrzi, hogy a megadott célformula valóban kifejezések
egyenlőségét állítja-e. Ezt követően az érvényben lévő formulák közül – szintén
mintaillesztéssel – kiválogatja az egyenlőségeket, és a kapott kifejezéspárokra
az egyenlőség tulajdonságait (reflexivitás, szimmetria, egyenlők helyettesítése)
kihasználva egy ismert algoritmus [82] alapján megpróbálja előállítani a célfor-
mulában adott egyenlőséget. Ha sikerül, akkor a talált megoldási út alapján a
metaprogram egy bizonyítást generál. Ez a taktika arra is jó példát szolgáltat,
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hogy a bevezetésével nem nő a kritikus alaprendszer mérete: A taktika által ge-
nerált bizonyításrészletet ugyanis a keretrendszer ellenőrzi. Ha a taktika hibásan
lenne implementálva, az eredményezhetne hibás bizonyításokat is, de ezeket a
keretrendszer visszautasítaná, így kiderülne hibás voltuk.

5.4.2. Elágazás

A kétágú elágazásokra vonatkozó bizonyítások szerkezete a következő:

• A bizonyítás első része egy olyan programrészlet levezetése, amely egy
logikai típusú változóba kiértékeli az elágazás feltételét.

• A feltételes ugró utasításra vonatkozó axióma alkalmazásával be kell látni,
hogy a feltétel teljesülése esetén a program az igaz ág kezdőcímkéjére,
ellenkező esetben a hamis ág kezdőcímkéjére kerül.

• A select konstrukció segítségével esetszétválasztást kell végezni.

• Mindkét esetben a megfelelő feltételekből kiindulva le kell vezetni az egyes
ágak programját úgy, hogy mindkettő után teljesüljön az elágazás utófel-
tétele. Ennek részét képezi az is, hogy a vezérlésnek az elágazás utáni
címkére kell kerülnie.

Ebből a bizonyításból minden kétágú elágazásra jellemző a feltételes ugróutasí-
tás axiómájának alkalmazása, a select konstrukció használata és az ágak végén
a vezérlésátadás. Ezzel szemben a feltétel kiértékelésének mikéntje és az egyes
ágak programjainak bizonyítása egyedi.

Ennek megfelelően implementálható az 5.4.2. ábrán látható séma. A függ-
vény első paramétere az a logikai típusú változó, amelybe a feltételt kell majd
kiértékelni, és egy IfData típusú rekord. Ez a rekord tartalmazza az egyes el-
ágazásokra specifikus adatokat a fent leírtak szerint.

A függvény az 5.4.1. pontban ismertetett atLabel és az endLabel függvé-
nyek segítségével keresi meg, illetve generálja az elágazás és az őt követő utasítás
címkéjét. A generált bizonyítás a feltétel kiértékelésének bizonyításával kezdő-
dik, ezt követően ismét egy egyedi címkét kell generálni (freshId, genLabel)
az igaz ág kezdete számára. Az at (genLabel i) <-> literal b célformulát
a feltételes elágazás axiómája segítségével tudja elérni a rendszer. A hamis ág
számára az axiómát kiválasztó taktika generál egyedi címkét.

A select konstrukció egyes eseteiben a megfelelő ágak bizonyításai kap-
nak helyet. Az at end célformulát pedig a megfelelő ugróutasítás axiómájának
beillesztésével érik el az alkalmazott taktikák.

A bemutatott séma közel áll az irodalomban használt levezetési szabályokhoz
[49, 46]. Ezek azt követelik meg, hogy valamennyi ág esetén az előfeltételből és
az adott ághoz tartozó belépési feltételből az ág programja jusson el az elágazás
utófeltételébe. Az 5.4.2. ábrán látható implementáció esetén pontosan ezeknek a
feltételeknek megfelelő bizonyításokat kell átadni a trueBranch és falseBranch

mezőkben. A klasszikus levezetési szabályoktól az itt tárgyalt abban különbözik,
hogy a feltétel kiértékelésének bizonyítása is a metaprogram egyik bemenete.
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data IfData q

= IfData

{ ifCondition :: ProofSteps Cpp q

, trueBranch :: ProofSteps Cpp q

, falseBranch :: ProofSteps Cpp q

}

ifThenElse :: Expr Bool -> IfData q -> ProofSteps Cpp q

ifThenElse b ifData = atLabel $ \begin -> endLabel Nothing

$ \end -> do

ifCondition ifData

freshId $ \i -> (at (genLabel i) <-> literal b) <~ cpp

select

when (literal b)

trueBranch ifData

(at end) <~ cpp

when (not $ literal b)

falseBranch ifData

(at end) <~ cpp

5.4.2. ábra. Kétágú elágazások sémája

5.4.3. Ciklus

Az elöltesztelő ciklusok bizonyítási sémája, amely az 5.4.3. ábrán látható, alap-
koncepciójában a teljes indukció sémájára (5.3.3. ábra) hasonlít. Ez a séma is
egy lokális tételt fog generálni és alkalmazni, és a generált tétel bizonyítása in-
duktív. Mivel azonban a ciklus bizonyítása lényegében az indukció temporális
logikai változata, számos kiegészítésre van szükség.

A ciklusoknak a szakirodalomból ismert levezetési szabálya a következő fel-
tételeket írja elő:

1. Szükség van egy ciklusinvariánsra.

2. A ciklusinvariánsnak következnie kell az előfeltételből.

3. A ciklusinvariáns és a ciklusfeltétel konjunkcióját feltételezve a ciklusmag
programjának végrehajtása után ismét teljesülnie kell a ciklusinvariáns-
nak.

4. A ciklusinvariáns és a ciklusfeltétel negáltjának konjunkciójából következ-
nie kell az utófeltételnek.

5. A terminálás biztosítása érdekében a ciklusmag minden lefutásának csök-
kentenie kell egy jól megalapozott értékhalmazú variánsfüggvény értékét.
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data LoopData p

= LoopData

{ invariant :: Formula

, condition :: ProofSteps Cpp p

, final :: ProofSteps Cpp p

, inductive :: p

, iteration :: ProofSteps Cpp p

}

loop :: (Parameter p, Ordinal p) =>

Formula -> Expr Bool -> [X] -> p -> (p -> LoopData p)

-> ProofSteps Cpp q

loop goal cond changes initial loopData =

atLabel $ \begin -> endLabel (Just goal) $ \end ->

useTh (loopTh begin end) initial

where

loopTh begin end p =

theorem (at begin && invariant (loopData p))

>>> (at end && goal)

preserves [\prop -> changes ‘notin‘ prop]

requires (changes ‘notin‘ p)

by

condition (loopData p)

freshId $ \i ->

(at (genLabel i) <-> literal cond) <~ cpp

select

when (not $ literal cond)

final $ loopData p

(at end) <~ cpp

when (literal cond)

iteration $ loopData p

(at begin) <~ cpp

recurse $ inductive $ loopData p

5.4.3. ábra. Elöltesztelő ciklusok sémája
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Az 5.4.3. ábrán látható függvény esetén a p típus lesz a variánsfüggvény érték-
halmaza. A loop függvény szignatúrája szerint ennek a típusnak példányosíta-
nia kell a Parameter és az Ordinal osztályokat. Előbbi egy technikai feltétel,
amely a tételt ellenőrző algoritmus végrehajthatóságát biztosítja, míg utóbbi az
értékhalmaz jól megalapozottságát írja elő1.

A loop függvény első argumentuma a ciklussal elérni kívánt utófeltétel. Ezt
követi az a logikai típusú változó, amelybe a ciklusfeltételt kell kiértékelni, majd
a ciklus által megváltoztatott objektumok listája2. A negyedik argumentum a
variánsfüggvény értéke a ciklus végrehajtása előtt (2. pont), az utolsó pedig egy,
a variánsfüggvénnyel paraméterezett LoopData típusú rekord, amely a következő
mezőket tartalmazza:

• invariant: A ciklus invariánsa (1. pont).

• condition: A ciklusfeltételt kiértékelő program bizonyítása.

• final: Az utófeltétel bizonyítása (4. pont).

• inductive: A variánsfüggvény csökkentett értéke a ciklusmag végrehajtá-
sa után (5. pont).

• itaration: A ciklusmaghoz tartozó bizonyítás (3. pont).

A klasszikus ciklusbizonyítás követelményei tehát ezen séma használatakor is
megjelennek.

A generált bizonyítás csupán egy lépésből áll, egy tétel alkalmazásából (use-

Th), amelyet szintén a séma generál. Maga a tétel annyiban hasonlít az elágazás
sémájához, hogy a ciklusfeltétel kiértékelésének bizonyítását a feltételes ugró-
utasítás axiómájának alkalmazása, majd egy select konstrukció követi. Az első
eset a ciklusból való kilépéshez tartozik, és a final mező segítségével bizonyítja
az utófeltételt. A másik eset a ciklusmag bizonyításából, a ciklus elejére vissza-
ugró utasítás axiómájából, végül az indukciós lépésből (recurse) áll. A séma
használatára a 6.5.4. szakasz mutat egy nemtriviális példát.

Ez a fejezet azt mutatta be, hogy a nyelv beágyazott volta miatt a Has-
kellt mint metanyelvet használhatjuk bizonyítássémák megfogalmazására mind
klasszikus, mind temporális logikai stratégiák leírására. A kiterjesztett mintail-
lesztés segítségével pedig ezek a sémák használhatják mintákban is a beágyazott
nyelv interfésze által nyújtott függvényeket.

1Ha a rendszer felhasználója valamely típust az Ordinal osztály példányává tesz, ezzel
implicit módon hozzáveszi azt az axiómát a rendszerhez, hogy a típus értékhalmaza jól meg-
alapozott.

2Az X egy burkoló típus tetszőleges típusú kifejezések becsomagolásához:
data X = forall a. X (Expr a).
A notin függvény túl van terhelve úgy, hogy elfogadjon [X] típusú paramétereket is, ebben
az esetben a lista valamennyi tagjára elvégzi az ellenőrzést.



6. fejezet

A dinamikus memória
bizonyítottan helyes
használata

Ez a fejezet a [37] publikációra épül.
Az imperatív nyelvek klasszikus logikára épülő helyességbizonyítási módsze-

rei kihasználják, hogy különböző nevű változók különböző helyen vannak tárolva
a memóriában, így az egyik változó értékének megváltoztatása nem befolyásolja
a többi változó értékét. Ez a dolgozat témáját képező modellnek is alapvető
tulajdonsága. A 3.5.2. ábrán a változót változónak értékül adó utasítás stabil
tulajdonsága ez volt:

\prop -> [ip ‘notin‘ prop, lhs ‘notin‘ prop]

Azaz minden olyan állítás stabil tulajdonsága az utasításnak, amely nem tartal-
mazza az utasítás által megváltoztatott változókat, vagyis az utasításmutatót
és az értékadás baloldalát. Ez a specifikáció tehát kihasználja, hogy a válto-
zók megkülönböztethetők egymástól a nevük alapján, és egy adott változónak
történő értékadás nem módosítja a többi változó értékét (az utasításmutatót
kivéve).

A klasszikus Hoare-logika előre felé következtető változatában ezt az elvet a
következő szabály, az úgynevezett keret-szabály (frame rule) használja ki:

{Q}x = y{R}

{Q ∧ P}x = y{R ∧ P}
, ha P -ben nem szerepel x.

A mutatók bevezetése azonban lehetővé teszi, hogy a program olyan memó-
riaterületeket használjon, amelyekhez nem tartozik egyedi változónév. A memó-
riaterületet a mutatón keresztül érhetjük el, de nem garantált, hogy a mutatók
halmaza és az általuk mutatott memóriaterületek között bijekció lenne. Ennek

111
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következménye, hogy a fenti szabály egyszerű általánosítása mutatókra nem tel-
jesül:

{Q} ∗ p = y{R}

{Q ∧ P} ∗ p = y{R ∧ P}
, ha P -ben nem szerepel ∗ p.

A problémát az okozza, hogy a P állítás hivatkozhat egy másik mutatóra, amely
ugyanarra a memóriaterületre mutat, mint p. Ugyanezért az értékadásnak a
3.5.2. ábrán látott specifikációja sem írható át naiv módon mutatókon keresztül
történő értékadásra.

6.1. Elválasztó logika

Az elválasztó logikát (separation logic) John C. Reynolds és Peter O’Hearn
fejlesztették ki 2001-ben [72, 79, 94]. A logika speciális predikátumokat és logikai
összekötő jeleket vezet be, amelyek implicit módon képesek kifejezni, hogy két
formula a heap memória egymástól független részeiről fogalmaz meg egy-egy
állítást:

• emp: A heap memória üres.

• p 7→ v: A heap egyetlen értéket tartalmaz, v-t, amelyre a p pointer mutat.

• P ∗ Q (elválasztó konjunkció): A heap szétvágható h1és h2 diszjunkt ré-
szekre úgy, hogy P h1-et, Q pedig h2-t írja le.

• P − ∗Q (elválasztó implikáció): Amennyiben a P − ∗Q formula által leírt
heap-et kiegészítjük egy olyan diszjunkt résszel, amely kielégíti P -t, akkor
a kiegészített heap kielégíti Q-t.

Ennek az eszközkészletnek a segítségével felírható a következő Hoare-hármas:

{∃v.p 7→ v} ∗ p = y{p 7→ y}.

Ha a p mutató egy érvényes memóriaterületre mutat, akkor a ∗p = y értékadást
követően az y értékre fog mutatni. Az elő- és utófeltételben szereplő formulák
egy-egy egyelemű heap memóriát írnak le, ezért szükség van a korábban látott
keret-szabály mutatókra érvényes változatára. Elválasztó logikában már megfo-
galmazható ilyen szabály tetszőleges s utasításra:

{Q}s{R}

{Q ∗ P}s{R ∗ P}
, ha P mentes az s által módosított változóktól.

Azaz, ha a kezdetben teljesülő P állítás az s utasítás elő- és utófeltételétől
független memóriaterületre vonatkozik, akkor P az utasítás végrehajtása után
is teljesülni fog.
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6.2. Reprezentáció a rendszerben

A dolgozat tárgyát képező rendszer klasszikus logikát használ a program egyes
állapotainak leírására, ezért az elválasztó logika eszköztára közvetlenül nem
használható. Ismert tény, hogy az elválasztó logika kifejezőereje nem nagyobb
a klasszikus logikáénál [60, 24], ereje az érvelési stílusából adódik. Célunk egy
olyan reprezentáció kialakítása, amely illeszkedik a klasszikus logika kereteibe,
de megőrzi az elválasztó logikai érvelések stílusát. A dolgozatban bemutatott
rendszer sajátságait figyelembe véve az alábbi két megszorítást érdemes tenni
az elválasztó logika formuláival kapcsolatban:

• Kizárjuk az elválasztó implikációt. Erre a logikai összekötő jelre elsősor-
ban a memóriafoglalás műveletének leggyengébb előfeltételekkel megfogal-
mazott specifikációjához van szükség. Mivel nem a leggyengébb előfeltétel
fogalmát használjuk, ezért valamennyi mutatóval kapcsolatos művelet spe-
cifikációja megfogalmazható lesz az elválasztó implikáció nélkül is.

• Kizárjuk a klasszikus logika elemeit az elválasztó logika formuláiból. El-
választó logikában a hagyományos és a klasszikus logika műveletei tet-
szőlegesen keverhetők. Esetünkben a formulákat szétválasztjuk egy külső,
klasszikus logikát használó, és egy belső, elválasztó logikai részre.

Ezekkel a megszorításokkal elértük, hogy csupán olyan elválasztó logikai formu-
lákat kell reprezentálnunk a rendszerben, amelyek az emp és 7→ predikátumokon
és a ∗ összekötőn kívül más predikátumokat illetve összekötőket nem használ-
nak.

6.2.1. Definíció. Konjunktív heap formulának nevezzük azokat az elválasztó
logikai formulákat, amelyek tetszőleges termekből, az emp és 7→ predikátumok-
ból és a ∗ logikai összekötőből épülnek fel.

Az alapötlet az, hogy a konjunktív heap formulák termek segítségével rep-
rezentálhatók klasszikus logikában. A heap szerkezetét leíró kifejezések típusa
Expr Heap lesz, a Heap típust absztrakt Haskell típusként deklaráljuk:

data Heap

Definiáljuk az üres heap-et és az egy elemű heap-et reprezentáló függvényeket,
valamint a diszjunkt heap-ek unióját:

empty :: Expr Heap

fun0 (empty)

infix 6 ~>

(~>) :: Expr (Pointer a) -> Expr a -> Expr Heap

fun2 ((~>))

infixr 5 .&.

(.&.) :: Expr Heap -> Expr Heap -> Expr Heap

fun2 ((.&.))
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New :: Expr (Pointer a) -> Instruction

Delete :: Expr (Pointer a) -> Instruction

WritePtr :: Expr (Pointer a) -> Expr a -> Instruction

ReadPtr :: Expr a -> Expr (Pointer a) -> Instruction

6.3.1. ábra. A heap memória alapműveleteinek reprezentációja

6.2.2. Definíció. Tetszőleges konjunktív heap formula kifejezésekkel történő
reprezentációját a következő módon definiáljuk:
rep(emp) = empty

rep(p 7→ v) = p ~> v

rep(P ∗Q) = rep(P ) .&. rep(Q)

Szükség van még egy változóra, amely a teljes heap memóriát jelöli:

heap :: Expr Heap

variable (heap)

A heap változó, az egyenlőség predikátum és a 6.2.2. definícióban adott repre-
zentáció segítségével fogalmazhatók meg állítások a heap memóriáról.

6.2.1. Példa. A következő elválasztó logikai formula azt állítja, hogy a heap a
2 és a 3 értékeket tárolja, melyekre a p és q mutatók hivatkoznak:

(p 7→ 2) ∗ (q 7→ 3)

Az ennek megfelelő klasszikus logikai formula a rendszerünkben megfogalmazva:

heap == p ~> 2 .&. q ~> 3

6.3. Specifikációk

Ha magának a mutatónak (mint memóriacímnek) az értékét változtatjuk meg,
a mutatók egyszerű változóként viselkednek. Ilyen például a p = q értékadás,
amelyben p és q mutatók. Ezeket a műveleteket az értékadásra vonatkozó, ko-
rábban bemutatott specifikációk lefedik.

Az ebben a fejezetben bevezetett eszközök azon műveletek specifikációjához
szükségesek, amelyek módosítják vagy olvassák a heap memóriát: dinamikus me-
móriafoglalás és felszabadítás, valamint írás és olvasás egy mutatón keresztül. Az
utasítások reprezentációjára szolgáló, a 3.5.1. ábrán bemutatott Instruction

típust kiegészítjük ezekkel a műveletekkel. A szükséges új konstruktorok a 6.3.1.
ábrán láthatók.
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new :: Expr (Pointer a) -> Expr Heap -> String -> String

-> Axiom Cpp

new ptr hVal label next =

[Cpp (New ptr) label (Just next)]

guarantees

(at label && heap == hVal)

>>> (at next && exists

(\val -> heap == ptr ~> val .&. hVal))

preserves

[\prop -> [ip ‘notin‘ prop, heap ‘notin‘ prop,

ptr ‘notin‘ prop]]

requires

[var ptr, ip ‘notin‘ hVal, heap ‘notin‘ hVal,

ptr ‘notin‘ hVal]

6.3.2. ábra. A dinamikus memóriafoglalás specifikációja

6.3.1. Dinamikus memóriafoglalás

A memóriafoglalás során a heap memória egy új, diszjunkt elemmel bővül, mely-
nek címe a megadott mutatóba kerül. A 6.3.2. ábrán látható axiómaséma pa-
raméterei a mutató, a heap memória kezdeti állapota, az utasítást megelőző és
követő címke.

Vessük össze a haladási tulajdonságot az elválasztó logika megfelelő szabá-
lyával:

{emp}ptr = new a{∃val.ptr 7→ val}

Bővítsük ezt a Hoare-hármast a 6.1. pontban látott keret szabály segítségével,
alkalmazzuk az emp ∗ P és P formulák közötti ekvivalenciát, és emeljük ki az
egzisztenciális kvantort az utófeltételben:

{P}ptr = new a{∃val.(ptr 7→ val ∗ P )}

A 6.3.2. ábra haladási tulajdonsága lényegében az így kapott Hoare-hármas.
Az utasítás a heap, a ptr mutató és az ip utasításmutató értékét változtatja

meg, minden ezektől független formula stabil tulajdonsága az utasításnak. Az
axiómaséma csak akkor vezet érvényes axiómához, ha a paramétereire teljesül,
hogy ptr egy változó, a heap eredeti értékét leíró hVal kifejezés pedig független
az utasítás által megváltoztatott változóktól. Ez utóbbi feltétel nem jelenti azt,
hogy az axiómaséma már használatban lévő mutató „újrafoglalásához” ne lenne
használható. Csupán azt kell elérni, hogy a hVal kifejezésben ne a ptr mutató,
hanem egy azzal egyenlő kifejezés (pl. egy paraméter vagy egy azonos helyre
mutató pointer) álljon.
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delete :: Expr (Pointer a) -> Expr Heap -> String -> String

-> Axiom Cpp

delete ptr hVal label next =

[Cpp (Delete ptr) label (Just next)]

guarantees

(at label && exists (\val ->

heap == ptr ~> val .&. hVal))

>>> (at next && heap == hVal)

preserves

[\prop -> [ip ‘notin‘ prop, heap ‘notin‘ prop]]

requires

[var ptr, ip ‘notin‘ hVal, heap ‘notin‘ hVal]

6.3.3. ábra. Memória felszabadításának axiómasémája

6.3.2. Dinamikus memória felszabadítása

Ez a művelet a memóriafoglalás duálisa, az axiómasémáját a 6.3.3. ábra tar-
talmazza. Ha a memóriafoglalás haladási tulajdonságának elő- és utófeltételét
felcseréljük, akkor (a label és next címkéktől eltekintve) pontosan a felszabadí-
tás haladási tulajdonságát kapjuk. A művelet stabil tulajdonsága és az axióma-
séma érvényességének feltételei annyival egyszerűsödnek a memóriafoglaláshoz
képest, hogy ez a művelet csak az utasításmutató és a heap értékét módosítja.

6.3.3. Olvasás mutatón keresztül

Ez a művelet elér egy mutató által hivatkozott értéket, és azt egy változóba
másolja. A specifikációt tartalmazó axiómaséma a 6.3.4. ábrán látható.

Az előfeltétel megköveteli, hogy a heap-en létezzen valamely, a ptr mutató
által hivatkozott érték. Ez biztosítja például, hogy a levezetések nem eredmé-
nyeznek olyan programot, amely ezt a műveletet potenciális nullpointerrel hívja
meg. Az utófeltétel azt állítja, hogy a mutatott érték az értékadás bal oldalán
szereplő változóba kerül.

Az utófeltételnek nem kell állítania semmit a heap memória tartalmáról a
művelet elvégzése után, mert ez a művelet nem változtat a heap-en. Ezt a sta-
bil tulajdonság fejezi ki: minden formula stabil tulajdonságot fejez ki, amely
független az utasításmutatótól és a bal oldalon álló változótól.

6.3.4. Írás mutatón keresztül

A 6.3.5. ábrán adott axiómaséma előfeltétele ennél a műveletnél is biztosítja,
hogy csak érvényes helyre hivatkozó mutatót lehet írásra használni. Mivel itt
a kezdetben mutatott érték érdektelen, egzisztenciális kvantort használunk. Az
utófeltétel kifejezi, hogy a heap megfelelő eleme tartalmazza a beírt értéket. A
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readPtr :: (Comparable a) =>

Expr a -> Expr (Pointer a) -> Expr a -> Expr Heap

-> String -> String -> Axiom Cpp

readPtr v ptr val hVal label next =

[Cpp (ReadPtr v ptr) label (Just next)]

guarantees

(at label && heap == ptr ~> val .&. hVal)

>>> (at next && v == val)

preserves

[\prop -> [ip ‘notin‘ prop, v ‘notin‘ prop]]

requires

[var ptr, var v, ip ‘notin‘ val, v ‘notin‘ val,

ip ‘notin‘ hVal, v ‘notin‘ hVal]

6.3.4. ábra. Mutató által hivatkozott érték olvasásának axiómasémája

writePtrVar :: (Comparable a) =>

Expr (Pointer a) -> Expr a -> Expr a -> Expr Heap

-> String -> String -> Axiom Cpp

writePtrVar ptr v vVal hVal label next =

[Cpp (WritePtr ptr v) label (Just next)]

guarantees

(at label && v == vVal && exists (\pVal ->

heap == ptr ~> pVal .&. hVal))

>>> (at next && heap == ptr ~> vVal .&. hVal)

preserves

[\prop -> [ip ‘notin‘ prop, heap ‘notin‘ prop]]

requires

[var ptr, var v, ip ‘notin‘ vVal, heap ‘notin‘ vVal,

ip ‘notin‘ hVal, heap ‘notin‘ hVal]

6.3.5. ábra. Mutató által hivatkozott érték módosításának axiómasémája
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művelet az utasításmutató és a heap értékét módosítja, a stabil tulajdonságok
és az axiómaséma feltételei ennek megfelelően alakulnak.

6.4. Megjegyzések

6.4.1. Művelethalmaz

A dinamikus memóriát kezelő négy tárgyalt műveleten kívül számos további
művelet létezik. Példaként említhető a konstans érték írása a heap memóriába,
vagy aritmetikai műveletek elvégzése közvetlenül a heap-en. Ezek a műveletek
szükség esetén a bemutatott axiómasémákhoz hasonlóan specifikálhatók. Ezek-
kel a dolgozat azért nem foglalkozik, mert kiválthatók a négy megadott művelet
és a heap memóriát nem használó további műveletek segítségével.

6.4.2. Érvénytelen heap

A bevezetett operátorok segítségével előállítható érvénytelen heap-et leíró kifeje-
zés. Ilyen például a p~>1 .&. p~>1 kifejezés, hiszen a p mutató nem hivatkozhat
a heap két különböző területére egyszerre. Az ennek megfelelő elválasztó logikai
formula, p 7→ 1 ∗ p 7→ 1 kielégíthetetlen.

6.4.3. Mutatókra vonatkozó értékadások

Mivel a mutatók megváltoztatása nem olvassa és nem írja a heap memóriát, ezek
a műveletek az egyszerű értékadásra vonatkozó axiómasémákkal specifikálhatók.
Például a p és q mutatókra vonatkozó p = q értékadásra a 3.5.2. ábrán látott
axiómaséma vonatkozik. Arra azonban vigyázni kell, hogy az axiómaséma nem
körültekintő használata során elveszíthetjük a heap felépítéséről rendelkezésre
álló információkat. A heap == p~>1 .&. q~>2 formula például nem stabil tu-
lajdonsága a p = q értékadásnak, hiszen szerepel benne a p változó. Azt kell
tehát elérni, hogy a heap-re vonatkozó állítások függetlenek legyenek a p muta-
tótól. Két eset lehetséges:

• Ha p-n kívül egy másik mutató is hivatkozik ugyanarra a memóriaterület-
re, például tudjuk, hogy t == p, akkor az egyenlőségre vonatkozó axiómák
segítségével bizonyíthatjuk, hogy heap == t~>1 .&. q~>2, ami már sta-
bil tulajdonsága a p = q értékadásnak, így az utasítás végrehajtása után is
teljesülni fog. (Ugyanakkor t == p természetesen érvényét veszti, helyette
p == q teljesül az értékadás után.)

• Ha kizárólag a p mutató hivatkozik az általa mutatott memóriaterületre,
akkor a p-re vonatkozó értékadás után már nem lesz mód a kérdéses terület
elérésére, így annak felszabadítására sem. Ezt szokás memóriaszivárgásnak
nevezni. A heap-et leíró formulát ekkor a következő módon tehetjük füg-
getlenné a p mutatótól: exists (\x -> heap == x~>1 .&. q~>2). Ez az
formula teljesül az értékadás után is. Mivel azonban a kérdéses x memó-
riacímnek csak a létezéséről tudunk, már egyik axióma sem lesz alkalmas
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az adott címen található memória használatára vagy felszabadítására. Ha
a program utófeltétele előírja, hogy valamennyi lefoglalt memóriát fel kell
szabadítani, akkor ez a levezetés egy zsákutca: ilyen esetben nem lehet
memóriaszivárgást előidéző programot levezetni.

A 3.5.2. ábrán adott axiómaséma nem használható mutatókon végzett aritme-
tikai műveletek elvégzésére, például mutató léptetésére. Ezzel a témakörrel a 7.
fejezet foglalkozik. A bejárók kapcsán ott bemutatott technikák használhatók a
mutatókat léptető műveletek axiomáihoz is.

6.4.4. Változóra hivatkozó mutató

Ha x egy t típusú változó, p pedig t típusú értékre hivatkozó mutató, akkor
egyes programozási nyelvek lehetőséget biztosítanak arra, hogy p az x változóra
hivatkozzon, például C++-ban: p = &x. Ezt az utasítást a bemutatott eszkö-
zökkel nem lehet specifikálni. Ebben az esetben a memória heap-en kívüli részét
is egyetlen változóval lehetne reprezentálni, szerkezetét pedig a bemutatott ~>

és .&. operátorokhoz hasonló eszközökkel lehetne leírni. Ennek részletes vizsgá-
latával ez a dolgozat nem foglalkozik.

6.5. Esettanulmány

A bemutatott eszközöket egy mutatókat használó, nem triviális algoritmus le-
vezetésére használjuk fel. A feladat egy irányba láncolt lista megfordítása a mu-
tatók ellenkező irányba állításával. A feladat megoldásához szükséges a véges
sorozat fogalmának bevezetése, a párokkal kapcsolatos műveletek specifikálása,
végül a láncolt lista axiómáinak kidolgozása.

6.5.1. Sorozatok

A véges sorozatokat a rendszerben – a Haskell lista típusát felhasználva – az Expr

[a] típussal reprezentáljuk. Sorozatok építéséhez és lebontásához a következő
függvények szükségesek:

• Üres sorozat:
nil :: Expr [a]

• Új elem illesztése a sorozat elejére:
(.+) :: Expr a -> Expr [a] -> Expr [a]

• Sorozat első eleme:
sHead :: Expr [a] -> Expr a

• Az első elem elvétele után megmaradó sorozat:
sTail :: Expr [a] -> Expr [a]

Ezen műveletek közötti alapvető összefüggést fogalmaz meg a következő axióma:
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• (not $ xs == nil) ==> (xs == sHead xs .+ sTail xs)

További axiómák segítségével a sorozatok halmazán részbenrendezést is értel-
mezünk azok hossza szerint. Ennek a rendezésnek nil a minimális eleme. A
rendezés alapján indukciót is megengedünk sorozatokon.

Sorozat végére a következő művelet segítségével fűzhetünk egy elemet:

• (+.) :: Expr [a] -> Expr a -> Expr [a]

Erre a függvényre a következő axiómák vonatkoznak:

• nil +. x == x .+ nil

• (y .+ ys) +. x == y .+ (ys +. x)

Sorozatok megfordítása és összefűzése a következő műveletekkel lehetséges:

• rev :: Expr [a] -> Expr [a]

• (+++) :: Expr [a] -> Expr [a] -> Expr [a]

Ezekhez a következő axiómák tartoznak:

• rev nil == nil

• rev (x .+ xs) == rev xs +. x

• nil +++ xs == xs

• (x .+ xs) +++ ys == x .+ (xs +++ ys)

6.5.2. Párok

A párokkal kapcsolatos műveleteket és axiómákat használhatóvá szeretnénk ten-
ni valamennyi olyan típus esetén, amelyek képesek párként viselkedni. Ennek
érdekében bevezetjük a következő osztályt:

class ToPair t where

type First t

type Second t

A First és Second típusfüggvények azt adják meg, hogy ha a t típust párként
értelmezzük, mi az első és második komponensének típusa. A párok konstrukciós
és szelektorfüggvényei ennek megfelelően a következő típussal rendelkeznek:

• (¤) :: (ToPair t) =>

Expr (First t) -> Expr (Second t) -> Expr t

• first :: (ToPair t) => Expr t -> Expr (First t)

• second :: (ToPair t) => Expr t -> Expr (Second t)
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data Elem = Elem Int (Pointer Elem)

instance ToPair Elem where

type First Elem = Int

type Second Elem = Pointer Elem

6.5.1. ábra. Listák elemeinek adattípusa

A párok első és második komponensének írását és olvasását lehetővé tevő négy
művelettel ki kell egészíteni a 3.5.1. ábrán látott reprezentációt. Ezen műve-
letek specifikációja nagyon hasonló az értékadás axiómasémájához. Példaként
megadjuk a négy művelet egyikének specifikációját.

6.5.1. Példa. Pár első komponensének írására vonatkozó axiómaséma.

setFirst :: ( ToPair t, Comparable t

, Comparable (First t), Comparable (Second t))

=> Expr t -> Expr (First t) -> Expr (Second t)

-> Expr (First t) -> Expr (First t)

-> String -> String -> Axiom Cpp

setFirst lhs fst snd rhs rhs’ label next =

[Cpp (SetFirst lhs rhs) label (Just next)]

guarantees

(at label && lhs == (fst ¤ snd) && rhs == rhs’)

>>> (at next && lhs == (rhs’ ¤ snd))

preserves

[\prop -> [ip ‘notin‘ prop, lhs ‘notin‘ prop]]

requires

[ var lhs, var rhs, ip ‘notin‘ rhs’, lhs ‘notin‘ rhs’

, ip ‘notin‘ fst, lhs ‘notin‘ fst

, ip ‘notin‘ snd, lhs ‘notin‘ snd]

A specifikáció kifejezi, hogy a művelet a pár első tagját az értékadás jobb ol-
dalának értékére cseréli le, miközben minden olyan formula stabil tulajdonság,
amely független az utasításmutatótól és a megváltoztatott pártól. Az axióma-
séma megköveteli, hogy a pár és az értékadás jobboldala is egy-egy változóban
álljon rendelkezésre. További követelmény, hogy a specifikációban felhasznált
paraméterek (rhs’, fst, snd) ne függjenek a módosított változóktól.

6.5.3. Listák

Olyan egy irányban láncolt listákkal foglalkozunk, amelyeknek minden eleme
egy egész számot, továbbá egy – a következő listaelemre hivatkozó – mutatót
tartalmaz. A listaelemek típusa a 6.5.1. ábra Elem adattípusa lesz, amely kom-
patibilis a párokra vonatkozó műveletekkel.
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emptyList :: Axiom p

emptyList = axiom

list nullPtr nil nil == empty

consList :: Expr (Pointer Elem) -> Expr Int

-> Expr (Pointer Elem) -> Expr [Int]

-> Expr [Pointer Elem] -> Axiom p

consList ptr v p vs ps = axiom

list ptr (v .+ vs) (p .+ ps)

== ptr ~> (v ¤ p) .&. list p vs ps

6.5.2. ábra. Listaaxiómák I.

Szükség van annak kifejezésére, hogy a heap memória egy részhalmaza jól
formált láncolt listát alkot. A 6.2. pontban bemutatott módszer itt is alkalmaz-
ható: predikátumok helyett Heap típusú kifejezéseket használunk.

list :: Expr (Pointer Elem) -> Expr [Int]

-> Expr [Pointer Elem] -> Expr Heap

A list függvény informális szemantikája a következő: a list p ds ps kifejezés
egy érvényes heap-et jelöl, ha a p mutató egy (egy irányban) láncolt lista első
elemére mutat, amelyben a ds a tárolt adatok, ps pedig a rákövetkező mutatók
sorozata.

A következőkben a formális szemantikát axiómák segítségével adjuk meg.

• A 6.5.2. ábra emptyList axiómája azt fejezi ki, hogy egy nullpointer üres
adat- és mutatósorozattal egy jól formált lista, ami nem igényel helyet a
heap-en (empty).

• A consList axióma kimondja, hogy egy nem üres listára hivatkozó mutató
az adat- és mutatósorozat első tagjaiból álló párra (v ¤ p) mutat, míg a
p mutató a maradéklistákkal szintén jól formált listát alkot.

E két axióma lehetővé teszi, hogy a heap megfelelően strukturált részéről belás-
suk, hogy jól formált listát alkot. Azt azonban nem mondják ki, hogy lista csak
ilyen szerkezetű lehet. Ehhez a 6.5.3. ábra további két axiómájára van szükség.

• A nullPtrList axióma azt mondja ki, hogy ha egy nullpointer által mu-
tatott lista a heap része, akkor a lista adat- és mutatósorozata egyaránt
üres.

• A nonNullPtrList axióma arra az esetre vonatkozik, amikor egy nem null
mutató hivatkozik egy listára. Az állítás szerint ilyen esetben sem az adat-,
sem a mutatósorozat nem lehet üres.
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nullPtrList :: Expr (Pointer Elem) -> Expr [Int]

-> Expr [Pointer Elem] -> Expr Heap -> Axiom Cpp

nullPtrList p vs ps rest = axiom

(heap == list p vs ps .&. rest && p == nullPtr)

==> (vs == nil && ps == nil)

nonNullPtrList :: Expr (Pointer Elem) -> Expr [Int]

-> Expr [Pointer Elem] -> Expr Heap -> Axiom Cpp

nonNullPtrList p vs ps rest = axiom

(heap == list p vs ps .&. rest && not (p == nullPtr))

==> (not (vs == nil) && not (ps == nil))

6.5.3. ábra. Listaaxiómák II.

revList :: Expr [Int] -> Theorem Cpp (Expr [Int])

revList vs =

theorem

(at "start" && (exists $ \ps -> heap == list p vs ps))

>>>

(at "end" && (exists $ \ps -> heap == list q (rev vs) ps))

preserves

[\prop -> chgs ‘notIn‘ prop]

requires

(chgs ‘notIn‘ vs)

by

...

where

chgs = [X ip, X heap, X p, X q, X b, X tpair, X tptr]

6.5.4. ábra. A listafordítás specifikációja
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6.5.4. Lista megfordítása

A bevezetett eszközökkel lehetőség nyílik a listafordítás specifikációjának és a
program levezetésének elkészítésére (lásd az A. függeléket). A specifikáció a
6.5.4. ábrán látható, és a következő követelményeket fogalmazza meg:

• A program a start címkétől az end címkéhez jut.

• Ha kezdetben a heap egy, a p mutató által hivatkozott listát tartalmaz,
amely a vs számsorozatot tárolja, akkor végül a heap egy, a q mutató
által hivatkozott listából fog állni, amely éppen a vs sorozat fordítottját
tárolja.

• A programnak minden olyan formula stabil tulajdonsága, amely független
az ip, heap, p, q, b, tpair és tptr változóktól1.

• A specifikáció érvényességének feltétele, hogy a felsorolt változóktól a vs

sorozat független legyen.

A program levezetésének kulcsa egy ciklus bevezetése a következő ciklusinvariáns
felhasználásával:

exists $ \ps rs qs ->

heap == list p todo ps .&. list q rs qs

&& rev todo +++ rs == rev vs

Az invariáns azt fogalmazza meg, hogy a heap két listára bontható: az egyikre p

mutató hivatkozik, és a todo számsorozatot tárolja, míg a másik az rs sorozatot
tárolja, és a q mutatón keresztül érhető el. A sorozatokra további feltétel, hogy
a todo fordítottja és az rs konkatenációjával a vs fordítottját kapjuk. A ciklus
helyességének bizonyítása a todo sorozaton végzett indukcióval valósul meg.

A ciklusinvariánst kezdetben úgy tesszük igazzá, hogy a todo egyenlő a teljes
vs sorozattal, a q mutatót pedig nullpointerré kell beállítani, következésképpen
az általa mutatott lista – így az rs sorozat is – üres.

A ciklus kilépési feltétele, hogy a p nullpointer. Ilyenkor az általa mutatott
lista – így a todo sorozat is – üres, vagyis a q mutató által hivatkozott listában
tárolt rs sorozat valóban rev vs-sel egyenlő.

A ciklus egy iterációja a p által mutatott sorozat első elemét átteszi a q által
hivatkozott lista elejére. Ezáltal az invariáns fennmarad, de eggyel csökken a
todo sorozat hossza, ami biztosítja a terminálást.

A levezetés teljes kódját az A. függelék tartalmazza. A rendszer ellenőrzi,
majd elfogadja a bizonyítást, és az alábbi utasítássorozatot generálja:

start: q = NULL;

lab1: b = p == NULL;

1A kikötések tömörebb megfogalmazásához bevezetjük a notIn operátort, amely az első pa-
raméterében kapott lista minden elemére egy notin kikötést fogalmaz meg. A 2. lábjegyzetben
(110. oldal) említett X csomagoló típus teszi lehetővé, hogy a különböző típusú objektumokat
egy közös listába helyezhessük.
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lab5: b = !b;

lab6: if(b) goto lab7;

lab8: goto lab3;

lab7: tpair = *p;

lab15: tptr = tpair.snd;

lab16: tpair.snd = q;

lab17: *p = tpair;

lab18: q = p;

lab20: p = tptr;

lab21: goto lab1;

lab3: goto end;

end:

A könnyebb érthetőség kedvéért adunk egy, a fenti utasítássorozattal funk-
cionálisan ekvivalens, tömörebb kódrészletet is:

q = NULL;

while(p != NULL) {

tptr = p->snd;

p->snd = q;

q = p;

p = tptr;

}

Ez az esettanulmány demonstrálja, hogy a keretrendszer alkalmas nemtriviá-
lis problémák specifikációjához és implementációjához szükséges eszközkészletet
bevezetésére. Ugyanakkor bemutatja az elválasztó logikára épülő bizonyítási esz-
köztár erejét is. A fejezetben ismertetett módszerek nem közvetlenül használják
az elválasztó logika speciális operátorait, hanem visszavezetik azokat klasszi-
kus elsőrendű formulákra. Ugyanakkor a szakirodalomban számos, közvetlenül
elválasztó logikát használó kutatást is találunk, többek között C/C++ progra-
mok helyességének bizonyítására: a [75] cikkben dinamikus memóriát használó
C programok, a [87] cikkben pedig a C++11-es szabvány elosztott memóriamo-
delljét használó programok verifikációjával foglalkoznak.



7. fejezet

Tárolók és bejárók
bizonyítottan helyes
használata

Ez a fejezet a [38] és [39] publikációk eredményeit mutatja be.
A C++ szabványos sablonkönyvtára (Standard Template Library, STL) egy

széles körben használt programkönyvtár, amely a következő három fő kompo-
nensből épül fel:

• konténerek,

• bejárók,

• algoritmusok.

A konténerek adatokat tárolnak, amelyek lekérdezése, beszúrása, módosítása,
törlése az adott konténertől függő, szabványosított időbonyolultságú. A bejárók
a mutatók absztrakciói: konténerben tárolt adatokra hivatkoznak, és a bejáró
fajtájától függően léptethetők egyik adatról a másikra. Használatuk segítségével
bejárhatók az egyes konténerben tárolt adatok. Az algoritmusok a leggyakrab-
ban előforduló feladatokat (például másolás, keresés, rendezés) valósítják meg.
Az algoritmusok többsége konténerfüggetlen, azaz tetszőleges konténerrel képes
együttműködni. Ez annak a következménye, hogy az algoritmusok bejárókat
használnak, amelyek a konténertől független felületet biztosítanak az adatok
eléréséhez.

A dolgozatnak ebben a részében módszert adunk a konténerek és bejárók
műveleteinek specifikációjára. A bemutatott példák a C++ STL vektor konté-
nerére és ennek bejáróira vonatkoznak, azonban a módszer alkalmazható a C++
STL más konténerei, valamint más nyelvek hasonló elemeinek specifikálására is.

126
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7.1. Konténerműveletek

Ez a rész a következő konténerműveletek specifikációjával foglalkozik:

• clear : konténer ürítése,

• push_back: új adat elhelyezése a konténer végén,

• pop_back: a konténer utolsó elemének törlése.

A műveletek reprezentációjához a 3.5.1. ábra adattípusát új konstruktorokkal
kell kiegészíteni:

Clear :: Expr (c t) -> Instruction

PushBack :: Expr (c t) -> Expr t -> Instruction

PopBack :: Expr (c t) -> Instruction

A c és t típusváltozók rendre egy konténer- illetve az abban tárolt adatok típusát
jelölik.

A specifikációk elkészítéséhez állításokat kell tudni megfogalmazni a tárolók
által tartalmazott értékek sorozatára. Ennek az értéksorozatnak a lekérdezéséhez
bevezetjük a values függvényt, ami egy t típusú értékeket tároló c konténerről t
típusú értékek sorozatára képez.

values :: Expr (c t) -> Expr [t]

fun1 (values)

A values függvény segítségével a három konténerművelet specifikálható. A
megfelelő axiómák a 7.1.1. ábrán láthatóak.

• clear : Az utófeltétel szerint a tárolt értékek sorozata üres sorozat. Az
utasítás az utasításmutató és a konténer értékét változtatja meg.

• push_back: Az utasítás a cont konténer végére helyezi a new változóban
tárolt newVal értéket. A haladási tulajdonság szerint a konténerben tá-
rolt contVal értéksorozat az utasítás hatására kiegészül a newVal értékkel.
Eközben az utasításmutató és a konténer változik.

• pop_back: A specifikációt a push_back műveletével analóg módon kapjuk,
de az elő- és utófeltételek felcserélődnek. Az előfeltétel szerint a tárolt ér-
téksorozat felbontható egy sorozat és egy utolsó elem konkatenációjára.
Az utófeltétel szerint az utolsó elem eltűnik a konténerből. Az utasítás-
mutató és a konténer változik. Az előfeltétel következménye, hogy ez a
művelet csak nem üres konténerre hívható meg.

7.2. Bejárók műveleteinek specifikációja

Bejárókat használó programok helyességének bizonyítása során a 6. fejezetben
a mutatók kapcsán tárgyalt problémák merülnek fel ismét. A 6.2. pontban is-
mertetett megoldás alapötlete, hogy a mutatókból és az általuk hivatkozott



7. FEJEZET. TÁROLÓK ÉS BEJÁRÓK 128

clear :: (Typeable1 c, Typeable t) =>

Expr (c t) -> String -> String -> Axiom Cpp

clear cont label next=

[Cpp (Clear cont) label (Just next)]

guarantees

(at label) >>> (at next && values cont == nil)

preserves

[\prop -> [X ip, X cont] ‘notin‘ prop]

requires

[var cont]

pushBack :: (Comparable t, Typeable1 c) =>

Expr (c t) -> Expr [t] -> Expr t -> Expr t

-> String -> String -> Axiom Cpp

pushBack cont contVal new newVal label next =

[Cpp (PushBack cont new) label (Just next)]

guarantees

(at label && values cont == contVal && new == newVal)

>>> (at next && values cont == contVal +. newVal)

preserves

[\prop -> [X ip, X cont] ‘notin‘ prop]

requires

[var cont, var new]

++ [X ip, X cont] ‘notin‘ [X contVal, X newVal]

popBack :: (Comparable t, Typeable1 c) =>

Expr (c t) -> Expr [t] -> Expr t

-> String -> String -> Axiom Cpp

popBack cont prefix last label next =

[Cpp (PopBack cont) label (Just next)]

guarantees

(at label && values cont == prefix +. last)

>>> (at next && values cont == prefix)

preserves

[\prop -> [X ip, X cont] ‘notin‘ prop]

requires

[var cont] ++ [X ip, X cont] ‘notin‘ prefix

7.1.1. ábra. Konténerműveletek specifikációi
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data Iterator a

data Cell a

(~>>) :: Expr (Iterator (c t)) -> Expr t -> Expr (Cell (c t))

fun2 ((~>>))

end :: Expr t

fun0 (end)

cells :: Expr (c t) -> Expr [Cell (c t)]

fun1 (cells)

7.2.1. ábra. Bejárók modellezéséhez szükséges típusok és függvények

értékekből Heap típusú kifejezéseket építünk, amelyeket egy – az elválasztó kon-
junkciónak megfelelő – operátorral a teljes dinamikus memóriatartalmat leíró
összetett kifejezéssé kapcsolunk össze.

Ez a megoldás adaptálható a jelen problémához is. Bevezetjük a (∼≫) operá-
tort, amellyel az iterátorokból és az általuk hivatkozott értékekből úgynevezett
cellákat építünk. Ezeknek a celláknak – a dinamikus memória egyes szeleteivel
ellentétben – fontos a sorrendje, ezért kommutatív operátor használata helyett
sorozatba szervezzük őket. A konténer tartalmát így lényegében cellák soroza-
tával jellemezzük.

A C++ STL bejáróinak egy fontos tulajdonsága, hogy hivatkozhatnak az
utolsó utáni elemre a konténerben tárolt értékek sorozatában. Ez a bejáró-érték
az egyes konténerek end() tagfüggvényével kérhető le. Az ilyen értékű iterátor
dereferálása nem definiált (egy nullpointerhez hasonlóan), azonban bejárókkal
megadott intervallumok felső határaként gyakran alkalmazzák, összehasonlít-
hatók más bejárókkal, és dekrementálásuk után a (nem üres) konténer utolsó
elemére hivatkoznak. Annak érdekében, hogy az end() bejáró is egységes módon
kezelhető legyen a modellben, a konténerekhez tartozó cella-sorozatok eggyel
hosszabbak a tárolt adatok sorozatánál. Az utolsó cella bejárója az end() ér-
ték, a hivatkozott adat pedig érdektelen, ezért erre a célra bevezetjük az end
konstanst.

A vázolt megoldás alapelemei a 7.2.1. ábrán láthatók:

• Iterator a: a típusú konténer iterátorainak típusa;

• Cell a: a típusú konténer celláinak típusa;

• i ∼≫ x: az i iterátorból és az általa hivatkozott x adatból álló cella;

• end: az end() iterátor által hivatkozott virtuális érték;

• cells c: a c konténer celláinak sorozata.
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valsOfEmpty :: (Typeable t, Typeable1 c) =>

Expr (c t) -> Expr (Iterator (c t)) -> Axiom a

valsOfEmpty cont it = axiom

(cells cont == (it ~>> end) .+ nil)

==> (values cont == nil)

valsOfNonempty :: (Typeable t, Typeable1 c) =>

Expr (c t) -> Expr (Iterator (c t))

-> Expr t -> Expr [Cell (c t)] -> Axiom a

valsOfNonempty cont it first postfix = axiom

(cells cont == (it ~>> first) .+ postfix

&& not (postfix == nil))

==> exists (\cont’ ->

cells cont’ == postfix

&& values cont == first .+ values cont’)

cellsOfEmpty :: (Typeable t, Typeable1 c) =>

Expr (c t) -> Axiom a

cellsOfEmpty cont = axiom

(values cont == nil)

==> (exists (\it -> cells cont == (it ~>> end) .+ nil))

cellsOfNonempty :: (Typeable t, Typeable1 c) =>

Expr (c t) -> Expr t -> Expr [t] -> Axiom a

cellsOfNonempty cont first postfix = axiom

(values cont == first .+ postfix)

==> exists (\it cont’ ->

cells cont == (it ~>> first) .+ cells cont’)

&& values cont’ == postfix

7.2.2. ábra. A cells és values függvények közötti kapcsolat

Egy konténerben tárolt adatokról így már két módon is lehet állításokat meg-
fogalmazni: a values függvény segítségével a bejáróktól függetlenül, és a cells
függvény segítségével a bejárókra vonatkozó információkkal együtt. E két függ-
vény között a 7.2.2. ábrán látható axiómák teremtenek kapcsolatot:

• Ha a konténernek csak az utolsó elem utáni, virtuális cellája van, akkor a
tárolt adatsorozat üres.

• Ha a konténernek legalább két cellája van, akkor az adatsorozat első eleme
az első cellában lévő adat, a sorozat folytatása pedig a maradék cellák által
alkotott konténer adatsorozata.

• Ha egy konténerben nincs tárolt adat, akkor egyetlen cellája van, a virtu-
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endItor :: (Typeable1 c, Typeable t,

Comparable (Iterator (c t))) =>

Expr (Iterator (c t)) -> Expr (c t) -> Expr [Cell (c t)]

-> Expr (Iterator (c t)) -> String -> String -> Axiom Cpp

endItor it cont prefix endIt label next =

[Cpp (End it cont) label (Just next)]

guarantees

(at label

&& cells cont == prefix +. (endIt ~>> end))

>>> (at next && it == endIt)

preserves

[\prop -> [X ip, X it] ‘notin‘ prop]

requires

[var it, var cont]

++ [X ip, X it] ‘notin‘ [X prefix, X endIt]

7.2.3. ábra. Axiómaséma az end() bejáró lekérdezéséhez

ális cella.

• Ha egy konténerben tárolt adatok sorozata szétbontható első elemre és
maradéksorozatra, akkor első cellájában az első elem található, a további
cellák pedig egy olyan konténer cellái, amelynek adatsorozata a maradék-
sorozat.

A bevezetett eszközök segítségével lehetőség nyílik az alapvető iterátorművele-
tek specifikációinak elkészítésére. Egy konténer end() bejárójának lekérdezésére
vonatkozó axiómaséma a 7.2.3. ábrán látható. A haladási tulajdonság előfel-
tétele a cells függvény segítségével nevesíti az end() bejáró értékét: endIt. Az
utófeltétel kimondja, hogy az a változó, amelynek értékül adjuk end()-et, endIt-
tel lesz egyenlő. Az utasítás kizárólag az utasításmutatót és az eredményként
kapott bejáró tárolására használt változót módosítja. A bemutatott axiómasé-
mával analóg módon specifikálható az első elemre hivatkozó begin() bejáró le-
kérdezése is. A különbség annyi, hogy ott az előfeltételnek a cellasorozat legelső
elemének bejáróját kell nevesítenie.

A 7.2.4. ábra egy bejáró inkrementálásának axiómasémáját tartalmazza. Az
előfeltétel kimondja, hogy a léptetendő bejáró egy érvényes helyre mutat egy
konténerben (itVal ~>> val), és az általa hivatkozott elemnek van rákövetke-
zője (nextIt ~>> nextVal). Fontos megjegyezni, hogy a cellasorozat maradéka
(postfix) lehet üres. Ebben az esetben a léptetett bejáró az end() értéket veszi
majd fel. Az utófeltétel fogalmazza meg, hogy a bejáró a következő elemre hi-
vatkozik az utasítás végrehajtása során. Ez az utasítás is az utasításmutatót és
a bejárót módosítja. A dekrementálás utasítás specifikációja abban különbözik,
hogy az előfeltételben nevesített két cella közül a léptetett bejáró kezdetben a
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incItor :: (Comparable (Iterator (c t))

, Typeable1 c, Typeable t) =>

Expr (Iterator (c t)) -> Expr (Iterator (c t))

-> Expr (Iterator (c t)) -> Expr (c t) -> Expr [Cell (c t)]

-> Expr t -> Expr t -> Expr [Cell (c t)]

-> String -> String -> Axiom Cpp

incItor it itVal nextIt container prefix

val nextVal postfix label next =

[Cpp (IncItor it) label (Just next)]

guarantees

(at label

&& it == itVal

&& cells container

== prefix +++ (itVal ~>> val)

.+ (nextIt ~>> nextVal) .+ postfix)

>>>

(at next && it == nextIt)

preserves

[\prop -> [X ip, X it] ‘notin‘ prop]

requires

[var it, var container] ++ [X ip, X it] ‘notin‘ nextIt

7.2.4. ábra. Axiómaséma bejáró léptetéséhez

readItor :: (Comparable t, Typeable1 c) =>

Expr t -> Expr (Iterator (c t)) -> Expr (c t)

-> Expr [Cell (c t)] -> Expr t -> Expr [Cell (c t)]

-> String -> String -> Axiom Cpp

readItor lhs rhs container prefix val postfix label next =

[Cpp (ReadItor lhs rhs) label (Just next)]

guarantees

(at label

&& cells container

== prefix +++ (rhs ~>> val) .+ postfix

&& not (postfix == nil))

>>> (at next && lhs == val)

preserves

[\prop -> [X ip, X lhs] ‘notin‘ prop]

requires

[var lhs, var rhs, var container]

++ [X ip, X lhs] ‘notin‘ val

7.2.5. ábra. Axiómaséma bejáró segítségével történő olvasáshoz
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második cella bejárójával egyezik meg, az utasítás végrehajtását követően pedig
az első cella bejárójával.

Bejáró által hivatkozott adat kiolvasásának axiómasémája látható a 7.2.5.
ábrán. Az előfeltétel szerint a bejáró a konténer valamely elemére hivatkozik, de
nem egyezik meg az end() bejáróval. Ez utóbbi feltételt az biztosítja, hogy az
előfeltétel szerint a cellasorozat maradéka (postfix) nem üres. Az utófeltétel
szerint az értékadás bal oldalán álló változóba (lhs) bekerül az iterátor által
hivatkozott adat (val). Az írás műveletének specifikációja abban tér el, hogy az
utófeltétel is megadja a konténer cellasorozatát, amely a bejáró által hivatkozott
helyen már a konténerbe írt értéket tartalmazza. Értelemszerűen az olvasás és
írás műveletek esetén a módosított változók köre is más: az utasításmutatón
kívül olvasáskor az eredmény tárolására használt változó, míg íráskor maga a
konténer változik meg.

7.3. Bejárók érvénytelenítése

A 7.1. szakasz a konténereket a bennük tárolt értékek sorozatával modellezi. Ez
azonban nem alkalmas iterátorműveletek leírására, ezért a 7.2. szakasz iterá-
tor–érték párok sorozatával fogalmazza meg a konténerekre vonatkozó állításo-
kat. Most megvizsgáljuk, hogy a 7.1. szakaszban megadott konténerműveletek
axiomatizálhatók-e a 7.2. szakaszban használt modell segítségével. Mint látni
fogjuk, ebben szerepe lesz a bejárók érvénytelenítésével kapcsolatos szabályok-
nak.

A C++ STL konténerműveletei különböző garanciákat nyújtanak arra, hogy
a konténer elemeire hivatkozó bejárók biztonságosan használhatóak-e az adott
műveletet követően. A clear művelet – értelemszerűen – minden vonatkozó be-
járót érvénytelenít. Érdekesebb, hogy a vektorokon végzett push_back utasítás
is ezt teszi: ez a művelet ugyanis újrafoglalhatja az elemek tárolására használt
buffert. A pop_back művelet ugyanakkor csak a kivett elem bejáróját érvényte-
leníti.

Vizsgáljuk meg ezek után, lehetséges-e ezen műveletek axiomatizálása a 7.2.
szakaszban használt modell segítségével:

• clear: A 7.1. szakasz szerint a művelet utófeltétele az, hogy a konténer
értéksorozata üres. Erre alkalmazva a 7.2.2. ábra cellsOfEmpty axiómá-
ját, azt kapjuk, hogy a cellasorozatnak csak egyetlen cellája van az end

értékkel és egy egisztenciálisan kvantált bejáróértékkel. Nincs akadálya,
hogy a művelet axiómáját közvetlenül ezzel az utófeltétellel fogalmazzuk
meg. Az utófeltétel a bejárók érvénytelenné válását is helyesen fejezi ki.

• push_back: Mivel ez az utasítás megtartja az eredeti értékeket, de ér-
vényteleníti a bejárókat, ezért az utófeltételében csak az értéksorozatról
tehetünk állításokat, ahogyan az a 7.1. szakaszban szerepel. Ha ismét be-
járókat szeretnénk használni a módosított konténerre, akkor a 7.2.2. ábra
axiómái segítségével egzisztenciálisan kvantált bejáróértékeket kell beve-
zetnünk, hogy újra cellasorozattal dolgozhassunk.
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• pop_back: Ebben az esetben ismét van mód a 7.2. szakaszban bevezetett
modell használatára. Az utófeltételben az előfeltétel cellasorozatából az
end érték előtti cellát kell elhagyni. Ez összhangban van a művelet bejá-
róérvénytelenítési szabályaival is.

Összességében elmondható, hogy nem minden művelet axiomatizálható a 7.2.
szakaszban használt jelölésrendszer segítségével, ezért mindkettő használata szük-
séges. A 7.2.2. ábrán megadott axiómák azonban lehetőséget teremtenek a két
modell közötti átjárásra.

Ez a fejezet bemutatta, hogy a tárolók és bejárók műveletei hogyan axiomati-
zálhatók a bevezetett keretrendszerben. Érdemes kiemelni, hogy a 6. fejezetben
ismertetett, a dinamikus memória és a mutatók leírására alkalmas modellhez
nagyon hasonló megoldások bizonyultak működőképesnek a bejárók esetén is.



8. fejezet

Zárszó

Doktori kutatásomnak azzal a szilárd meggyőződéssel kezdtem neki, hogy a
programok formális helyességének bizonyítására léteznie kell valami egyszerű,
„fájdalommentes” módszernek. Ma úgy gondolom, hogy – sok más problémához
hasonlóan – ehhez sem létezik „királyi út”. A programozási nyelvek eszköztá-
rának felhasználása bizonyítások előállítására azonban mindenképpen ígéretes
lehetőség. A doktori dolgozatom eredményei e köré az alapgondolat köré szer-
veződnek.

A legfontosabb tanulságoknak a következőket tartom: Jó döntés volt a kidol-
gozott formális modellt a lehető legjobban leegyszerűsíteni. Ezáltal könnyen il-
leszthető sokféle programozási nyelvhez, és a rendszer implementációs helyessége
szempontjából kritikus alaprendszer mérete is kellően kicsi maradhat. A kutatás
során lehetőségem volt összehasonlítani ugyanannak a nyelvnek két megvalósí-
tását: az egyik önálló szintaxissal rendelkezik, és C++-ban készült, a másik –
amelyet ez a dolgozat is felhasznál a koncepciók bemutatására – egy beágya-
zott nyelv Haskellben. A funkcionális nyelvek magas absztrakciós szintje és a
beágyazás mint nyelv implementációs technika által biztosított hajlékonyság lé-
nyegesen megkönnyítették a második megoldás kidolgozását. Ugyanakkor a be-
ágyazott nyelvek készítése is akadályokba ütközik, ezek közül az egyik motiválta
a 4. fejezetben ismertetett kutatási irányt. A munkám egyik legérdekesebb ré-
sze az volt, amikor a kidolgozott megoldásokat az 5-7. fejezetekben ismeretetett
nemtriviális problémák megoldására alkalmaztam. Az a tény, hogy ezek során
nem ütköztem különösebb nehézségekbe, meggyőzött arról, hogy a gyakorlatban
is alkalmazható eredményeket sikerült elérnem.

8.1. Köszönetnyilvánítás

Köszönettel tartozom témavezetőmnek, Dr. Csörnyei Zoltánnak útmutatásáért,
tanácsaiért és nem utolsó sorban türelméért. Köszönöm, hogy számos javasla-
tával hozzájárult a dolgozat tartalmának és tipográfiájának javításához. Köszö-
nöm Dr. Aszalós Lászlónak és Dr. Kozsik Tamásnak, hogy a kutatóhelyi vitára
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készített bírálatukban tett konstruktív észrevételeikkel hozzájárultak a dolgo-
zat végleges változatának kialakításához. Előre is köszönöm a végleges dolgozat
bírálóinak munkáját.

Köszönet illeti meg Dr. Horváth Zoltánt, az Informatikai Kar dékánját és
a Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék vezetőjét, aki hihetetlen
munkabírással és kitartással olyan kutatási feladatokat biztosított a tanszéknek,
amelyek szakmailag érdekesek voltak, és eredményeik hasznosultak az iparban.
A tanszék valamennyi munkatársának köszönöm az inspiráló munkakörnyezetet
és az értékes szakmai beszélgetéseket.

Doktori dolgozatom készítése alatt lehetőségem nyílt nemzetközi együttmű-
ködésben megvalósuló kutatási projektekben részt venni. Bár a dolgozat témája
nem kötődik közvetlenül ezekhez a kutatásokhoz, a megszerzett tudás és tapasz-
talat hozzájárult doktori témám kidolgozásához is. Köszönöm ezért az Erics-
son magyarországi, svédországi és finnországi részlegeiben, valamint a göteborgi
Chalmers egyetemen dolgozó kollégáimnak az együttműködést.

Köszönöm feleségemnek és gyermekeimnek a szeretetet, amely nem csak segí-
tője minden munkámnak, de egyben végső célja is. Külön köszönöm szüleimnek,
hogy elindítottak azon az úton, amelynek egyik mérföldkövéhez most elérkez-
tem.



A. függelék

Listafordítás levezetése

p :: Expr (Pointer Elem)
variable (p)

q :: Expr (Pointer Elem)
variable (q)

b :: Expr Bool
variable (b)

tpair :: Expr Elem
variable (tpair)

tptr :: Expr (Pointer Elem)
variable (tptr)

revList :: Expr [Int] -> Theorem Cpp (Expr [Int])
revList vs =

theorem
(at "start" && (exists $ \ps -> heap == list p vs ps))
>>>
(at "end" && (exists $ \ps -> heap == list q (rev vs) ps))

preserves
[\prop -> chgs ‘notIn‘ prop]

requires
(chgs ‘notIn‘ vs)

by
(q == nullPtr) <~ listTac
(list nullPtr nil nil == empty) <~ listTac
use_some (ps) such_that (heap == list p vs ps)

(list p vs ps == list p vs ps .&. empty) <~ heapTac
(heap == list p vs ps .&. list q nil nil) <~ eq
(rev vs +++ nil == rev vs) <~ sq
eliminate (ps,nil,nil) $ \(ps,rs,qs) ->

heap == list p vs ps .&. list q rs qs && rev vs +++ rs == rev vs
loop (exists $ \ps -> heap == list q (rev vs) ps) b chgs vs $ \todo -> LoopData

{ invariant = exists $ \ps rs qs ->
heap == list p todo ps .&. list q rs qs && rev todo +++ rs == rev vs

, condition = do
(p == p) <~ eq
(literal b <-> p == nullPtr) <~ [eqVarValTac (T :: T (Pointer Elem))]
(literal b <-> not (p == nullPtr)) <~ cpp

, final = do
use_some3 (ps,rs,qs) such_that (heap == list p todo ps .&. list q rs qs

&& rev todo +++ rs == rev vs)
(heap == list q rs qs && todo == nil && ps == nil) <~ listTac
(rev nil == (nil :: Expr [Int])) <~ sq
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(nil +++ rs == rs) <~ sq
(rs == rev vs) <~ eq
useAx $ eqRepl rs (rev vs) $ \x -> heap == list q x qs
eliminate (qs) $ \qs -> heap == list q (rev vs) qs

, inductive = sTail todo
, iteration = do

use_some3 (ps,rs,qs) such_that (heap == list p todo ps .&. list q rs qs
&& rev todo +++ rs == rev vs)

(heap == p ~> (sHead todo ¤ sHead ps)
.&. list (sHead ps) (sTail todo) (sTail ps)
.&. list q rs qs) <~ listTac

(tpair == (sHead todo ¤ sHead ps)) <~ listTac
(tptr == sHead ps) <~ listTac
(q == q) <~ eq
(tpair == (sHead todo ¤ q)) <~ listTac
eliminate (sHead todo ¤ sHead ps) $ \x ->

heap == p ~> x .&. list (sHead ps) (sTail todo) (sTail ps)
.&. list q rs qs

(heap == p ~> (sHead todo ¤ q)
.&. list (sHead ps) (sTail todo) (sTail ps)
.&. list q rs qs) <~ listTac

useAx $ heapConjComm (list (sHead ps) (sTail todo) (sTail ps))
(list q rs qs)

useAx $ heapConjAssoc (p ~> (sHead todo ¤ q)) (list q rs qs)
(list (sHead ps) (sTail todo) (sTail ps))

((list p (sHead todo .+ rs) (q .+ qs))
== (p ~> (sHead todo ¤ q) .&. list q rs qs)) <~ listTac

useAx $ heapConjComm (list p (sHead todo .+ rs) (q .+ qs))
(list (sHead ps) (sTail todo) (sTail ps))

(heap == list (sHead ps) (sTail todo) (sTail ps)
.&. list p (sHead todo .+ rs) (q .+ qs)) <~ eq

eliminate (q .+ qs) $ \qs’ ->
heap == list (sHead ps) (sTail todo) (sTail ps)

.&. list p (sHead todo .+ rs) qs’
use_some (qs’) such_that (heap == list (sHead ps) (sTail todo) (sTail ps)

.&. list p (sHead todo .+ rs) qs’)
(p == p) <~ eq
(q == p) <~ listTac
(p == q) <~ eq
useAx $ eqRepl p q $ \x ->

heap == list (sHead ps) (sTail todo) (sTail ps)
.&. list x (sHead todo .+ rs) qs’

(p == sHead ps) <~ listTac
(sHead ps == p) <~ eq
useAx $ eqRepl (sHead ps) p $ \x ->

heap == list x (sTail todo) (sTail ps)
.&. list q (sHead todo .+ rs) qs’

(rev (sHead todo .+ sTail todo)
== rev (sTail todo) +. sHead todo) <~ sq

((rev (sTail todo) +. sHead todo) +++ rs
== rev (sTail todo) +++ (sHead todo .+ rs)) <~ sq

(rev (sTail todo) +++ (sHead todo .+ rs) == rev vs) <~ eq
eliminate (sTail ps, sHead todo .+ rs, qs’) $ \(ps’,rs’,qs’) ->

heap == list p (sTail todo) ps’ .&. list q rs’ qs’
&& rev (sTail todo) +++ rs’ == rev vs

(sTail todo >= nil && sTail todo < todo) <~ sq
}

(at "end") <~ cpp
where

chgs = [X ip, X heap, X p, X q, X b, X tpair, X tptr]
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Összefoglalás

A dolgozat első tézise egy formális programmodellt vezet be haladási és biz-

tonsági kritériumok megfogalmazására alkalmas temporális logikai operátorok-

kal. A modell levezetési szabályai bizonýıtással együtt kerülnek bemutatásra. A

bizonýıtott tételeken alapszik az az algoritmus, amely képes ellenőrizni a modell-

ben feĺırt levezetések helyességét. A formális modell használatát egy Haskellbe

ágyazott nyelv teszi lehetővé. Ennek kapcsán a dolgozat elemzi a Haskellben le-

hetséges nyelvbeágyazási technikákat. A megalkotott nyelv használatát a C++

egyes utaśıtásainak specifikációja és egyszerű C++ programok levezetése de-

monstrálja.

A második tézis a funkcionális nyelvek mintaillesztésének egy hiányosságával

foglalkozik. Részletesen elemezi a beágyazott programokra történő mintail-

lesztés lehetőségeit funkcionális nyelvekben, és megmutatja, hogy ezek egyike

sem nyújt kieléǵıtő megoldást. A megoldás első lépése a korlátozott függvény-

minták fogalmának kidolgozása, amely a Curry nyelvből ismert függvényminták

megszoŕıtása. A korlátozott függvényminták szemantikája és implementációja a

funkcionális nyelvek klasszikus mintaillesztésére visszavezethető. A korlátozott

függvényminták alkalmasak a listaprefix minták, az n+k minták és a polimorf

számliterálokra történő mintaillesztés egységes, konzisztens megvalóśıtására. A

dolgozat bizonýıtja, hogy a korlátozott függvényminta tulajdonság nem eldönt-

hető. Ezért a megoldás második eleme az ellenőrizhető függvényminták be-

vezetése. Ez a fogalom egy döntési eljáráson alapszik, amely a korlátozott

függvényminták egy szigorú részhalmazát fogadja el, és garantáltan terminál.

Az elfogadott részhalmazban valamennyi korábban felsorolt használati eset ben-

ne van, és a döntési eljárás ford́ıtóprogramokba beéṕıthető. A nyelvi kiter-

jesztés használata ford́ıtóprogramba éṕıtett támogatás nélkül is haszálható egy

függvénykönyvtár seǵıtségével.

A harmadik tézis a korábban bevezetett technikákat a formális szoftver-

fejlesztés egyes nemtriviális problémáinak megoldására használja. A dolgozat

megmutatja, hogy a bizonýıtások előálĺıtására használt metaprogramozás biz-

tonságos és hatékony eszköz. Bizonýıtássablonokat ad egyes klasszikus matema-

tikai bizonýıtási technikákhoz és programkonstrukciók levezetési szabályaihoz.

A kidolgozott rendszerben lehetőség nýılik dinamikus memóriát és mutatókat

használó programok levezetésére az elválasztó logika hatékony bizonýıtási st́ılu-

sát használva. Axiomatizálhatók továbbá a C++ Standard Template Library

konténereinek és bejáróinak műveletei.



Summary

The first thesis introduces a formal programming model with temporal logic

operators to express progress and safety criteria. The presented refinement

rules are proved to be sound. These rules form the basis of the algorithm

that can be used to check the correctness of derivation sequences expressed

in the model. A embedded language in Haskell is introduced to facilitate the

practical use of the formal model. In connection with this, the thesis analyse

the language embedding techniques possible in Haskell. Specification of selected

C++ instructions and the derivation of simple, correct-by-construction C++

program fragments demonstrate the use of the system.

The second thesis is motivated by a shortcoming of the pattern matching of

functional languages. Different possibilities of pattern matching on embedded

programs in functional languages are analysed in depth, and it is shown that,

none of these provide satisfactory solutions. The first step of the solution is to

introduce the notion of restricted function patterns, being a limited version of

function patterns known from the Curry language. The semantics and imple-

mentation of restricted function patterns can be based on the classical pattern

matching in functional languages. The restricted function patterns are suitable

to provide list prefix patterns, n+k patterns and polymorphic numeric liter-

als in a consistent way. The thesis proves that the restricted function pattern

property is undecidable. For this reason, the second step of the solution is the

introduction of decidable function patterns. This notion is based on a decision

algorithm, which is guaranteed to terminate, and accepts a proper subset of the

restricted function patterns. All earlier listed use cases fall into the accepted

category, and the decision algorithm could be built into compilers. It is even

possible to use the language extension without proper compiler support via a

library.

The third thesis uses these elaborated techniques to solve non-trivial prob-

lems of formal software development. The thesis argues that metaprogramming

is a safe and performant technique, if used for the generation of proofs. Proof

templates are defined for classical proof techniques and program derivation. The

system is expressive enough to be used to derive programs using dynamic mem-

ory management and pointers in the powerful style of separation logic. Axioms

of selected container and iterator instructions of the C++ Standard Template

Library are also given.






