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1.

Célkit¶zések

Az objektum-elv¶ módon megtervezett és elkészített programok ([21℄, [23℄,
stb.) sok el®nnyel rendelkeznek, hatékonyan karbantarthatók és könnyen újrafelhasználhatók. A hardvereszközök gyors fejl®désének következtében programjainkat egyre többször futtatjuk több pro esszorral rendelkez® hardverkörnyezetben, vagy akár több összekap solt számítógépen. Az objektum-elv¶
szoftvertervezésben így nagy jelent®séget kapott az objektumok párhuzamos
 esetleg elosztott [19℄, [25℄, [26℄  m¶ködésének, illetve szinkronizá iójának
megtervezése, implementálása [16℄, [18℄, [20℄, stb.
Általában a programok szinkronizá iós kódja és kiszámítási kódja szétválasztható [14℄, ezért ezt feltételezve

sak programok szinkronizá iós kódjával

foglalkozunk. A konkurens módon futtatott, egymással kommunikáló objektumok használata nagy mértékben megnöveli a programok bonyolultságát,
áttekinthetetlenségét, megnehezíti a szinkronizá iós kód elkészítését.
Az értekezés

élja egy olyan módszer létrehozása, mellyel adott spe i-

ká ió szerint helyes szinkronizá iós kóddal rendelkez® objektum-orientált
programok állíthatók el® a szinkronizá iós kód automatikus generálásával,
valamint megfelel® eszközöket szolgáltat a szinkronizá iós kód, és kiszámítási kód helyes összekap solására a biztonságosabb és gyorsabb szoftveralkotás érdekében.

A dolgozatban törekszünk a megoldható feladatok körének

tágítására és a módszerek használhatóságának növelésére. Szem el®tt tartjuk
továbbá, hogy az el®állított programkód használható, átlátható és hatékony
legyen, valamint módszert adunk a hatékonyság javítására. Megvizsgáljuk,
milyen módon választható külön a szinkronizá iós kód strukturális szinten, és
milyen körülmények között válik lehet®vé a szinkronizá iós kód újrafelhasználása.

Az értekezésben

sak az osztály alapú objektum-orientált nyelvek

körét vizsgáljuk.
Kutatásaimat Ugron Balázzsal közösen végeztem, eredményeinket együtt
publikáltuk. Az alapok kidolgozása után Ugron Balázs a pipeline rendszerek irányába haladt kutatásaival [29℄, míg jómagam az objektum-orientált
rendszerek területén folytattam kutatásaimat.
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2.

Módszerek

Bizonyítottan helyes programok el®állításának egyik módszere a szintézis
módszer [14℄, [17℄, mely garantálja, hogy az el®állított programkód megfelel a spe iká iónak. A szintézis módszeréhez szükség van egy spe iká iós
nyelvre, valamint egy algoritmusra, mely a spe iká ió alapján el®állítja a
programkódot. Az MPCTL* (Many Pro esses Computational Tree Logi *)
[14℄ nyelvet választottuk a szinkronizá ió spe iká iójához, mely egy elágazó
idej¶ temporális logikai [17℄ nyelv.
A spe iká ió alapján történ® programkód el®állítására Attie és Emerson
által bevezetett Many Pro esses szintézis módszerre [14℄ alapozott eljárást
használtunk, mely Emerson és Clarke tabló alapú módszerének [17℄ egy kiterjesztése.

Attie és Emerson módszere az állapotrobbanás problémáját a

hasonlóság feltételének megkövetelésére alapozva oldotta meg.
A szinkronizá iós kód automatikus el®állításának problémáját objektumorientált környezetben kívánjuk megoldani. Ehhez szükséges a rendszer bizonyos strukturális, logikai tulajdonságainak megtervezése, mely feladatra az
UML-t (Unied Modeling Language) [27℄, [28℄ választottuk.
Az absztrakt programok implementá iójához felhasználjuk a párhuzamos
programozás egy elterjedt eszközét, a szemaforokat [30℄, az elosztott adatbázisok kezelésénél is használatos tokeneken alapuló lo kolás módszerét [24℄,
valamint a feltétel-kiértékeléseknél használható add át a stafétabotot te hnika [13℄ alapelveit.
Példáinkat Java [22℄, [25℄ nyelven mutatjuk be standard eszközök használatával.

3.

Az értekezés felépítése

Tanulmányunkat az alapok tárgyalása után az objektumok közötti szinkronizá iós kap solatok vizsgálatával kezdtük és a 3.2.1 fejezetben megterveztük
a szinkronizá iós kap solatok kezelésének strukturális felépítését objektum-

új eredményünk.

orientált környezetben, mely

kidolgozott módszert

A 3.2.2 fejezetben egy

általunk

adtunk a szinkronizá iós kap solatok spe iká iójára.
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A 3.2.3 fejezetben

módszert dolgoztunk ki

az összeköttetési relá ió implemen-

tálására. A szinkronizá iós spe iká ió objektum-elv¶ környezetben történ®
megadásához az objektumok szinkronizá iós részeinek osztályszerkezetét

niáltuk

a 3.2.4 fejezetben, mely

de-

általunk bevezetett, automatikusan létrehoz-

ható osztályokat tartalmaz. A 3.2.5 fejezetben olyan megszorításokat vezettünk be, melyek segítségével a szinkronizá iós spe iká ió nagyobb fokú átláthatóságát biztosíthatjuk. A 3.2.6 fejezetben meglév® szerkezetekre építve

algoritmust dolgoztunk ki az absztrakt szinkronizá iós kód megvalósítására.
A 3.3 fejezetben újszer¶ módon közelítettük meg a hasonlóság kérdését, módszert adtunk a szinkronizá ió és kiszámítás strukturális szétválasztására, a
nagyszámú állapot hatékonyabb kezelésére, valamint a szintézis algoritmus
több osztályos környezetben történ® alkalmazására. A 3.4 fejezetben módszert adtunk az állapot parti ionálási örökl®dési anomália részleges kezelésére, mely

új eredményünk, továbbá újszer¶ módon alkalmazzuk

az örökl®dés

lehet®ségeit a dinamikus szinkronizá iós viselkedés váltásainak deniálására.
A 3.5 fejezetben

módszert dolgoztunk ki

osztott osztályok szinkronizá iójá-

nak spe ikálására és implementálására, melyet visszavezettünk a párhuzamos objektum-orientált rendszerekre. A 3.6 fejezet a szinkronizá iós kód és
kiszámítási kód automatikus összekap solásának lehet®ségeit tárgyalja kiterjesztett állapotdiagramokra építve, mely

új eredményünk.

A 4.1 fejezetben

téroperátorok kiterjesztésével és a kap solatrendszer egyirányúsításával megnöveltük a módszer alkalmazhatóságát, mely

új eredményünk.

bevehatékonyságának növelésével

a módszer használhatóságának növelését t¶zi ki

zetésével.

A 4.3 fejezet az el®állított program

foglalkozik.

A 4.2 fejezet

élul grakus elemek

Az értekezést a kap solódó témakörök vizsgálata és egy rövid

összefoglaló fejezet után a nyitott kérdéseket tárgyaló rész zárja.

4.

Tézisek

4.1. Objektumok szinkronizá iós kap solatai
Attie és Emerson módszerére [14℄ alapozva az egymással kap solatban lév®
hasonló folyamatok szinkronizá ióját adhatjuk meg. Objektum-elv¶ rendsze-
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rek esetén gyelnünk kell az objektumok dinamikus keletkezésének és megsz¶nésének jelenségére, ezáltal az új objektumok kap solatainak kialakítására,
valamint a megsz¶n® egyedek kap solatainak biztonságos felszámolására.
Az objektumkap solatokat tartalmazó

I

összeköttetési relá ióban [14℄ az

implementált kód könnyebb kezelhet®sége érdekében a folyamat-index párokat objektummutatókból alkotott párokkal helyettesítettük. Ennek segítségével az UML [27℄, [28℄, jelölésrendszerére támaszkodva megterveztük az

I

kezeléséhez szükséges osztályok struktúráját. Az összeköttetési relá ió kezelése központilag valósul meg az ún.

SharedObje t

osztályon keresztül, mely

osztályszint¶ metódusokat támogató nyelvek esetén statikus függvényekkel,
egyéb nyelvek esetén a

Singleton

minta [15℄ szerint példányosított globálisan

elérhet® objektum segítségével valósítható meg.
Az

I objektumpárjainak lehetséges elemeire építve, az MPCTL* [14℄ nyelv

elemeinek felhasználásával spe iká iós módszert adtunk, melyben Attie és
Emerson által deniált téroperátorok kiterjesztésének segítségével a két kapsolódó objektum típusától függ®en tudjuk megfogalmazni a kap solat létrehozásának feltételeit. (Ezen spe iká ió implementálása szintén központilag
használt kódhoz vezet.)
Az összeköttetési relá ió implementálása a spe iká ióban szerepl® els®rend¶ logikai kifejezések kiértékelésének implementá ióján alapul, gyelembe
véve, hogy a téroperátorok miatt az összes lehetséges objektum-pár vizsgálata
szükséges. A kvantorok kezelése performan iális problémákat okoz, ezért az

I

általuk indukált módosításait optimalizáltuk. Az

I

kezelésével kap solatos

többi kód konstans-nak tekinthet®, m¶ködésüket így nagyobb hatékonysággal tudtuk megvalósítani. Az

I

kezelésére adott kód biztonságos viselkedése

az író/olvasó probléma megvalósítása során bevezetett számlálásra épül® szemaforos te hnika [21℄ segítségével adható meg.

Az

I

kezelésére vonatkozó

módszer egy kezdeti verzióját [1℄-ben közöltünk.

Módszert adtunk objektumok összeköttetési relá iójának spe iká iójára, megadtuk az I biztonságos kezeléséhez szükséges kód felépítését, implementá ióját, valamint kijelöltük az objektumkap solatok létének eldöntését
végz® függvény megvalósítási lehet®ségeinek irányvonalát.

1. tézis.
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4.2. Szinkronizá ió spe iká iója
A kap solódó objektumok egymáshoz viszonyított viselkedését spe ikálni
kell. Hogy a spe ikált kód megvalósítható legyen, el®bb a rendszer szinkronizá iós kódjának struktúráját terveztük meg. Ahhoz, hogy egy objektum
eldönthesse, lehet®sége van-e munkájának folytatására, szükséges, hogy a
kap solódó objektumoktól informá iót szerezzen az állapotukról.
Több osztály esetén az osztályok állapothalmazainak összevonása szükséges, hogy Attie és Emerson módszerét [14℄ használhassuk, mert így biztosítható az objektumok szinkronizá iós hasonlósága.
lapotok számát  de

Ez megnöveli az ál-

sak típus szinten; nem olyan mértékben, mint egyed

szinten történne. Az állapotok száma két módon

sökkenthet®. Az egyesí-

tett állapothalmazban állapotok összevonása lehetséges. Sajnos az állapotösszevonás nagyrészt manuálisan történik,

sak néhány spe iális esetben tu-

dunk automatikusan állapotokat egyesíteni (pl. azonos szemantikájú kritikus
állapotok összevonása).

A másik módszer a szinkronizá iós és a kiszámí-

tási kód strukturális szétválasztása, mivel különböz® típusú objektumoknak
gyakran azonos a szinkronizá iós viselkedése:
osztályhierar hiába szervezhet®.

Ez jelent®sen

osztályok, így az állapotok számát.

a szinkronizá iós kód külön
sökkenti a szinkronizá iós

Az örökl®dés lehet®ségeit felhasználva

az objektumok dinamikusan változtathatják a szinkronizá iós viselkedésüket
a szinkronizá iós struktúra különböz® pontjaiba történ®

satlakozással.

A

szinkronizá iós spe iká ió az MPCTL* nyelv használatával adható meg az
összevont állapothalmazon. Objektumok szinkronizá iójának spe iká iós és
implementá iós problémáival kap solatos kezdeti megfontolásainkat [1℄, [2℄ és
[5℄ tartalmazza.
Párhuzamos, osztály alapú programok esetén gyakran fordul el®, hogy
egy osztály kiterjesztése során az ®s szinkronizá iós kódját is módosítani kell.
Azokban az esetekben, mikor az új osztály új állapotai a régi állapotokhoz
hasonlóan viselkedhetnek az ®s osztályra nézve, az állapotok leképezésével
megoldást adhatunk a problémára. Ebben az esetben a leszármazott objektumai osztály szinten beállítják az ®sben az új állapotok lokális leképezését,
mely hatására az ®s szinkronizá iós kódja megtartható. A leképezést UML
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szinten, az osztálydiagramban adhatjuk meg.
Az osztott módon használható er®források spe iális esetei az osztott osztályok.

Osztott osztályok objektumainak bels® viselkedésének tervezését

visszavezettük az osztott objektumokból álló rendszerek esetére.
A szinkronizá iós és kiszámítási osztályhierar hia közötti kap solatot a kiszámítási kódhoz tartozó osztályok állapotdiagramjával adhatjuk meg, melynek kiterjesztettük a szerkezetét, hogy megfelel® módon és átláthatóan lehessen deniálni a kap solatot. A módszer els® változatát [11℄-ben írtuk le.
A szinkronizá iós kód generálásához Attie és Emerson módszerét használjuk, mely által generált köztes kód (ami egy automata) implementá iójához
a tokengy¶jtés [24℄ te hnikáját használtuk fel, hogy az automata állapotátmeneteinek feltételeit a kap solódó objektumok körében köl sönös kizárásos
módon értékelhessük ki. Mivel a tokengy¶jtés az
ezért a

SharedObje t

I

kezeléséhez kap solódik,

osztályban került megvalósításra (konstans kódként).

A változó programkód az osztályok azonos felületen keresztül elérhet®

State

set-

függvényében van implementálva az absztrakt automata alapján.

A

szinkronizá iós kód megvalósításának egy kezdeti verziója található [1℄-ben.

Megoldást nyújtunk több osztályból álló objektum-orientált rendszerek szinkronizá iós felépítésének megtervezésére, leválasztva a szinkronizáiós struktúrát, melyhez kap solódóan az objektumok szinkronizá iója hatékonyan spe ikálható, biztonságos szinkronizá iós kód generálható automatikusan, valamint eszközt adunk a kiszámítási kód szinkronizá iós kódhoz történ®
kap solására, illetve az örökl®dés hatékonyabb kezelésére. Megadtuk továbbá
az osztott osztályok kezelésének egy lehetséges módját, visszavezetve az osztott
rendszerek kezelésére.
2. tézis.

4.3. Kiterjesztések
A módszer használhatóságának növelésére bevezettük az er®s térbeli operátorokat. Az er®s térbeli operátorokkal spe ikált viselkedés implementá iója
akkor is felfüggeszti az objektum futását, ha nin s kap solódó objektum, melyen a feltételeit kiértékelheti. Ennek segítségével le tudjuk írni a több más
objektumot is kiszolgáló egyedek, valamint az egymásnak adatokat továbbító
6

objektumok m¶ködési követelményeit. Ezek mellett az összeköttetési relá ió
antiszimmetrikus, ezáltal sorrendiségek kezelése is lehet®vé válik, valamint
egyes objektumok nagyobb szabadságot élvezhetnek, miközben más hozzájuk
szinkronizálja a m¶ködését.

Az er®s téroperátorok egy másik megközelítés

szerinti bevezetése található [3℄-ban.
A használhatóság növelésének egy másik eszközeként az MPCTL* spe iká ió jelöléseinek leírására egy, az objektum-elv¶ tervezésben megszokott, diagramokra épül® módszert vezettünk be az UML egy kiterjesztéseként, szinkronizá iós diagramok formájában. Ezen diagram típust úgy terveztük meg,
hogy az MPCTL* segítségével leírható fontos tulajdonságokat továbbra is ki
lehessen fejezni.

Azon felül, hogy a szinkronizá iós diagramokkal átlátha-

tóbb formában fogalmazhatók meg a szinkronizá ióra vonatkozó elvárások,
sok sablont is deniál, mellyel a tervezés menete gyorsítható, a spe ikáió átláthatósága pedig tovább n®. A szinkronizá iós diagramokat (sablonok
nélkül) [11℄-ben vezettük be.
Azáltal, hogy a szinkronizá iós diagramban a tervez® egy ismert problémakört jelölhet meg és tárolhat egy sztereotípiával, melyhez saját szinkronizá iós kódot adhat, növelhet® a generált program hatékonysága. Mivel a
szinkronizá ió nagyban függ az összeköttetési relá iótól, a sztereotípia mellett az összeköttetési relá ió formuláit is el kell menteni.
Az antiszimmetrikus kap solatok és az er®s téroperátorok használata hatékony eszközt nyújt a kommuniká iós lehet®ségek növelésében. Ez azonban
gyakran felesleges, esetenként költséges vizsgálatokhoz vezethet

I

kezelésé-

ben. Ezért a felhasználónak lehet®sége van a kivételes esetek megnevezésére,
azaz azon kifejezések megadására, amikor az ilyen vizsgálatok elvégzése nem
szükséges (hiszen

I -t

nem változtathatja meg).

konysága, ha a tokengy¶jtések számát

Tovább javul a kód haté-

sökkentjük, melyet a több paramé-

ter¶ státuszállító függvénnyel értünk el. Az optimalizálási sztereotípiákról és
a több paraméter¶ státuszváltással történ® optimalizálásról [10℄-ben van szó.

A módszer felhasználhatóságát nagyban megnöveltük az összeköttetések antiszimmetrikus kezelésével és a hozzá kap solódó er®s téroperátorok
bevezetésével, mely nagyobb mozgásteret nyújt az objektumok kap solatainak

3. tézis.
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dinamikus alakításában, valamint a struktúrák kezelésének felhasználó által
lehetséges optimalizálásával. A módszer átláthatóságát a grakus jelölésrendszer, azon belül az általánosan használható, bonyolult struktúrák leírására
szolgáló összetett elemek bevezetése segíti, és biztosított annak a lehet®sége,
hogy a felhasználó befolyásolja a generált kód hatékonyságát.
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