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1. fejezet

Bevezetés

A doktori kutatásomban új, az Erlang programozási nyelv szemantikájának
megfelelő, statikus elemzések definiálásával foglalkoztam. A dolgozatom-
ban bemutatom, hogyan adhatjuk meg Erlang programok vezérlésfolyam
és vezérlésfüggőségi gráfját, és hogyan használhatjuk ezeket Erlang prog-
ramok változásának hatáselemzéséhez. Ezen felül megadok egy elemzést,
amely konkurens Erlang programok statikus kommunikációs gráfját állítja
elő. A kommunikációs gráf hozzájárulhat a konkurens forráskód működé-
sének megértéséhez, felhasználható hibakeresésére és további elemzésekhez.
A kommunikációs gráf segítségével pontosíthatjuk például a hatáselemzés
eredményét is.

A funkcionális nyelvek elterjedésével egyre inkább szükségessé vált, hogy a
szoftverfejlesztést támogató eszközök is ezzel párhuzamosan fejlődjenek. Ezek
növelhetik a fejlesztők produktivitását, megkönnyíthetik a kód megértését
és ezzel együtt a karbantartást, illetve segíthetnek az esetlegesen előforduló
hibák felderítésében. A kutatásom során statikus programelemzéssel foglal-
koztam, amely csupán a forráskód elemzésével, annak futtatása nélkül nyer
ki információt. A RefactorErl egy ilyen statikus elemző keretrendszer Erlang
nyelvhez. Az eszköz egy Szemantikus Programgráfban ábrázolja a forráskódot,
amely a lexikális és szintaktikus információk mellett különféle szemantikus
információkat is tartalmaz. Az új elemzéseket erre a keretrendszerre építve
dolgoztam ki. Ezek jól használhatók mind a kódmegértés támogatásban, mind
pedig további elemzésekhez, ilyen például a párhuzamosítható komponensek
felderítése vagy a hatáselemzés.

Dolgozatomban szabályok és relációk segítségével definiálom a statikus
elemzéseket, és az ezeknek megfelelő algoritmusokat megadtam a RefactorErl
statikus elemző keretrendszer eszközkészletével.
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2. fejezet

Elért eredmények

A doktori dolgozat három tézis köré épül:

• 1. tézis Definiáltam Erlang programok vezérlésfolyam-gráfját egy
kompozícionális szabályhalmaz segítségével. A szabályok a nyelv szin-
taktikus kifejezéseihez rendelnek vezérlésfolyam éleket a nyelv szeman-
tikájának megfelelően. Megadtam a vezérlésfolyam-gráf és az ezen
alapuló végrehajtási utak számításának algoritmusát a RefactorErl ke-
retrendszerben. Az elemzések felhasználhatóak függőségi elemzésekben
és párhuzamosíthatóság ellenőrzésében egyaránt.

• 2. tézis Az első tézis eredményeire alapozva megadtam Erlang prog-
ramok vezérlésfüggőségi gráfját. A vezérlésfüggőség és adatfüggőség
információk felhasználásával megadtam a függőségi gráf elkészítésének
algoritmusát és az ezen elvégezhető programszeletelést. Megadtam,
hogyan használható a programszeletelés refaktorálások hatásának az
elemzésére, azaz a transzformációk által érintett, lefuttatandó tesztese-
tek kiválasztására.

• 3. tézis Definiáltam konkurens Erlang programok folyamatainak egy
kommunikációs modelljét és megadtam a felépítéséhez szükséges statikus
elemzések algoritmusait. Megadtam azon további elemzések algoritmusa-
it, melyek segítségével a modell Erlang viselkedési minták információival
bővíthető. Az elemzés eredményeként előállított modell segíti a kód-
megértést, de információinak felhasználásával tovább pontosítható a
konkurens programok hatáselemzése is.

A tézisekben megfogalmazott elemzések validációját úgy végeztük, hogy a
megadott algoritmusokat megfogalmaztuk a RefactorErl által nyújtott Sze-
mantikus Programgráf ra. A megadott elemzések implementációit a [TTB+12]
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publikációban megadott módon teszteltük. Ezen felül a kidolgozott elemzések
eredményit alkalmaztuk más elemzésekben, ilyen például a párhuzamosítható
mintafelismerés [TBK17] vagy a tesztesetek szelekciója [FBT17].

A mintafelismerés esetén nagyméretű alkalmazásokat elemeztünk olyan for-
ráskód részeket keresve, amelyek párhuzamosíthatóak, illetve transzformációk
segítségével párhuzamos futtatásra alkalmassá tehetőek. A mintafelismerés-
hez a vezérlési utakra különböző feltételeket adtunk meg, amelyek teljesülése
esetén a kódrészlet megfelel a vizsgált mintának. Az elemzés által megtalált
forráskód részek az adott párhuzamosítási minta megfelelői voltak.

A tesztesetek kiválasztásánál szintén nagyméretű kódokra alkalmaztuk az
elemzést és a változásokat követve megadtuk az érintett teszteseteket. Az
elemzés által megadott tesztesetek megfelelőek voltak, de az eredmények
rámutattak arra, hogy a folyamatok közötti implicit függőségek figyelembe
vételével tovább javítható/pontosítható az eredmény.

A kommunikációs modellt használati esetek révén validáltuk. Különböző
forráskódra próbáltuk azt ki és az implementáció által előállított eredményeket
a forráskóddal összevetve ellenőriztük.

2.1. Vezérlésfolyam elemzés
A vezérlésfolyam elemzés eredménye egy vezérlésfolyam-gráf, amely a forrás-
kód reprezentációja. A gráf bejárásával statikusan megadhatóak a végrehaj-
tási utak a programban. A vezérlésfolyam információkat számos területen
felhasználják, ilyen a fordító által végzett optimizálás, párhuzamosítható
komponensek keresése vagy éppen a hatáselemzés is.

Tekintve, hogy statikus elemzésről van szó, a gráfban előfordulhatnak
olyan utak is, amely a program kiértékelése során sosem értékelődhetnek ki.
Azaz statikusan a valós végrehajtási utak egy felső becslését adjuk meg.

Az elemzés kiterjedhet csupán egy függvényre és nem lép ki a függvény
törzsén kívülre, ekkor intrafunkcionális elemzésről beszélünk. Amennyiben az
elemzés a teljes programra kiterjed, azaz a függvényhívások mentén követi
a vezérlés átadását a hivatkozott függvénynek, interfunkcionális elemzésről
beszélünk.

A dolgozatban az Erlang nyelv szemantikájának megfelelően a különböző
szintaktikus kategóriákhoz megadtam a vezérlésfolyam formális szabálya-
it. A szabályok kompozícionálisak és intrafunkcionális gráf definiálásához
használhatóak. A szabályokban speciális élek jelölik a függvény törzséből
kimutató vezérlési éleket. Ezen speciális élek valamint egy függvényhívási-gráf
segítségével megadtam egy bejárást a RefactorErl keretrendszerben, amely
segítségével interfunkcionális végrehajtási utak is meghatározhatóak. A bejá-
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rás által meghatározott utakat a párhuzamos komponensek felderítésénél fel
is használtuk.

2.1.1. Kapcsolódó publikációk

A tézis eredményeit bemutató fő publikációk: [TB12b, TB11].
A tézis eredményeihez kapcsolódó további publikációk: [TBK17, BFH+15,
BFH+14, KTBH16, KTB18, TBH+10b, HBT14, BT11, TBH13, BTT+11a,
FBT17, BTT+11b, TTB+12, HBTE10, TBHE11].

Az itt felsorolt publikációkra összesen 30 független hivatkozást jegyez az
MTMT, ebből 8 független hivatkozás a kiemelt, eredményeket alátámasztó
publikációkra történt.

2.2. Hatáselemzés
A hatáselemzés segítségével meghatározható egy szoftver azon pontjai, ame-
lyeket egy forráskód változtatás érinthet, illetve megbecsülhető, hogy egy
változtatás milyen következményekkel jár.

Dolgozatomban előre haladó, statikus programszeletelést használok a
hatáselemzés végrehajtására. A szeleteléshez egy függőségi gráfot adtam meg
Erlang nyelvhez, amely tartalmazza a vezérlési és adatfüggőségi információkat.
A szeletelés kiindulási pontja a gráf azon csúcsa, amelyben a változtatás
történt. Ebből a csúcsából kiindulva a gráfot bejárva meghatározható a
függőségek mentén a gráf azon része, amelyekre a kiindulás csúcsban megadott
kifejezés hatást gyakorol. Ez a részgráf lesz a program egy szelete.

Az elemzési módszert releváns tesztesetek meghatározására használtam
fel. Mindezt úgy, hogy az előállított szeletben lévő csúcsokhoz megad-
tam, hogy azok milyen kifejezésekhez, illetve függvényekhez tartoznak. A
függvényeket pedig tovább szűrtem az alapján az információ alapján, hogy
reprezentálhatnak-e valamely tulajdonság alapú tesztet. Így határoztam meg,
hogy a változtatás hatása, milyen tesztekbe ér el.

Az elemzést nem csak tulajdonságok kiválasztására használható fel, hanem
tetszőleges egységtesztekhez is igazítható.

2.2.1. Kapcsolódó publikációk

A tézis eredményeit bemutató fő publikációk: [HBT14, TB11, BT11, TB12b].
A tézis eredményeihez kapcsolódó publikációk: [TBH13, FBT17, BTT+11a,
BTT+11b, TTB+12, HBTE10, TBHE11, TBH+10b].
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Az itt felsorolt publikációkra összesen 14 független hivatkozást jegyez az
MTMT, ebből 9 független hivatkozás a kiemelt, eredményeket alátámasztó
publikációkra történt.

2.3. Kommunikációs modell
A konkurens programok megértése komoly kihívást jelenthet, amelyhez nagy
segítséget nyújthat egy elemző eszköz.

A kutatásomban olyan elemzési módszereket adtam meg, amely segítségé-
vel kinyerhető a konkurens programok statikus kommunikációs modellje.

Az alap elemzés a hagyományos módon indított folyamatokat deríti fel,
majd az ezek közötti közvetlen és rejtett kommunikációt elemezi. Az elemzések
felhasználják az adatfolyam elemzésből származó információkat.

Az alap elemzést kiegészítettem további elemzésekkel, amely alkalmazás-
specifikus információt használnak a rejtett folyamatok, illetve az indirekt
(interfész mögé rejtett) kommunikáció elemzésre. Rejtett folyamatok alatt a
viselkedési mintákkal megvalósított konkurens folyamatokat értem, amelyek
gyakran használt konstrukciók.

Az elemzés eredménye kódmegértés támogatására és hibakeresésre is hasz-
nálható. Az előállított modellre további elemzések építhetők, amelyek valami-
lyen előre definiált tulajdonságok megsértését vizsgálják. A kommunikációs
gráfban rejlő információk elemzésével tovább pontosítható a hatáselemzés
eredménye is.

2.3.1. Kapcsolódó publikációk

A tézis eredményeit bemutató fő publikációk: [TB14, TB12b, BT16, BKT18].
A tézis eredményeihez kapcsolódó publikációk: [LTB18, BST18, IM14, TB12a,
TBHT10].

Az itt felsorolt publikációkra összesen 9 független hivatkozást jegyez az
MTMT, ebből 6 független hivatkozás a kiemelt, eredményeket alátámasztó
publikációra történt.
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3. fejezet

Összegzés

A funkcionális programozási nyelvek terjedésének velejárója, hogy felmerül az
igény olyan eszközökre, amelyek a fejlesztési folyamatot támogatják. Ezek
lehetnek futási idejű eszközök, vagy olyanok, melyek csupán a forráskód
elemzésével kínálnak hasznos információkat a fejlesztők számára.

Az Erlang ipari környezetben is gyakran használt funkcionális programo-
zási nyelv. A RefactorErl egy statikus elemző és refaktoráló eszköz Erlanghoz,
mely számos transzformációt biztosít a forráskód jelentésmegőrző átalakí-
tására, másrészről kiterjedt statikus elemzőkészlettel segíti a fejlesztőket a
mindennapos tevékenységükben.

Kutatásomban olyan elemzési módszerekkel foglalkoztam, amelyek segítsé-
gével az Erlang programok forráskódjában rejlő összetett összefüggések nyerhe-
tők ki. Ezek az eredmények pedig további magasabb szintű elemzések alapját
képzik. Az ismertetett eredményeim a vezérlés és az Erlang folyamatok közötti
kapcsolatok elemzéséhez kapcsolódnak.

A dolgozatomban Erlang programok vezérlésfolyam-gráfját adtam meg,
amely tartalmazza a programok végrehajtása során előálló lehetséges végrehaj-
tási utakat. A gráfot a nyelv szintaktikus kategóriáihoz rendelt formális szabá-
lyok segítségével definiáltam, amelyek a nyelv szemantikájának megfelelően
adják meg a vezérlésfolyam-gráf éleit. A vezérlésfolyam-gráf felhasználásra
került további elemzésekhez is, mint például a párhuzamosítható komponensek
azonosítása.

A vezérlésfolyam-gráf, illetve a benne foglalt információk felhasználhatóak
a forráskódban történő változások hatáselemzéséhez. A vezérlésfüggőségi gráf
egy kompaktabb reprezentáció, amely a vezérlési utakban lévő szekvenciák
eliminálásával már csak a kifejezések közötti közvetlen függőségeket tartal-
mazza. Megadtam Erlang programokra a vezérlésfüggőségi gráfot, amelyet
adatfüggőségi információkkal egészítettem ki. Az így definiált Erlang függősé-
gi gráf felhasználható gráf alapú statikus programszeleteléshez. A definiált
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infrastruktúrára építve megadtam egy hatáselemzés alapú teszteset szelekciós
módszert. A módszer azon tesztesetek halmazát adja meg, amelyek érintettek
lehetnek a változtatás/transzformáció kapcsán. Azaz a változtatás hatása
elterjedhet a tesztelt funkcionalitásba. Az elemzés nem csak a transzformációk
hatásának elemzésére, hanem tetszőleges változás elemzésére is használható.

Dolgozatomban bemutattam Erlang programok egy statikus kommuniká-
ciós modelljét. Megadtam azokat az algoritmusokat, melyek segítségével
felderíthetőek az elindított Erlang folyamatok és a köztük aszinkron üzenet-
küldésekkel lebonyolított kommunikáció. A modellbe felvettem olyan rejtett
kommunikációs elemeket is, mint a közös osztott memóriának tekinthető
Erlang Term Storage (ets) táblák használata. Megadtam azokat a statikus
elemzési algoritmusokat, melyek felhasználásával kiegészíthető a kommuni-
kációs gráf speciális Erlang folyamatokkal (például generikus szerverek) és
az interfészeiken keresztül történő rejtett kommunikációval. A kommuniká-
ciós gráf kiválóan használható a kódban rejlő összefüggések megjelenítésére,
kódmegértés, konkurenciából fakadó hibakeresés támogatásához. Ugyanak-
kor felhasználható konkurens programok változásához köthető hatáselemzés
pontosításához is.
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