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1. Bevezetés
A modell alapú megközelítések használatával az utóbbi időben jelentősen javult a minő-
ségi szoftverfejlesztés [BCW12]. A programmodellek alkalmazásával könnyebb ismertetni
a szoftverrendszerek általános felépítését, valamint az egyes komponensek működését is,
ezért hosszú ideje integrált részét képezik a dokumentációs folyamatnak. A fejlesztési
időben használt modellekkel járó magasabb absztrakciós szint megkönnyíti a szoftverek
megértését, és így jobb minőségű alkalmazások készítését teszi lehetővé. Továbbá a jól ki-
dolgozott szoftverkomponensek könnyen újrahasználhatóak különböző alkalmazásokban,
ezáltal lényegesen csökkentik a fejlesztési időt [HC01]. Ez a csökkentett fejlesztési idő
elengedhetetlen a gyors fejlesztési ciklusokban [Lan12] folyamatosan naprakészen tartott
mobil- és webalkalmazások készítése során.

Szoftvermodellezés
Az egyik legszélesebb körben használt modellezési nyelv a Unified Modeling Language
[UML05, RJB04, SP99]. Az UML egy szabványosított, általános célú modellezőnyelv-
család, amely kiemelkedő vizuális modellezési tulajdonságai miatt terjedt el. Az UML
számos diagramtípust tartalmaz, amik lehetővé teszik rendszerek stuktúrális, valamint
viselkedési modellezését is. Például az osztály-, komponens- és telepítési diagramokkal
különböző célokra, különböző absztrakciós szinten tudjuk leírni egy rendszer struktúrá-
ját. Emellett a tevékenység-, használatieset- és szekvenciadiagramok lehetőséget adnak
a komponensek közötti kommunikáció, valamint az egyes funkciók definiálására. A nagy
számú, különböző aspektusok leírására alkalmas jelölésrendszer hamar elterjedt, és máig
de-facto szabványként használjuk szoftverekkel kapcsolatos problémák, ötletek és terve-
zési minták mindenki által érthető kommunikálására.

Az UML széles körben elterjedt az iparban több hibája, gyengesége ellenére. Az utóbbi
években használni kezdett különböző szakterületi modellezési megközelítések (Domain-
Specific Modeling, DSM) [KT08, Kle09, Fow10] többek között ezeket a hibákat is pró-
bálják orvosolni. Az általános célú UML-lel szemben a szakterületi modellezés során egy
testreszabott nyelvet – egy szakterületi modellezőnyelvet (Domain-Specific Modeling Lan-
guage, DSML, DSL) – hozunk létre, amely specifikusan a vizsgált problématér leírására
alkalmas. Ennek következtében az újonnan létrehozott nyelv sokkal lényegretörőbb le-
het, hiszen az absztakciós szintje a megfogalmazott feladathoz illeszkedhet. Szakterületi
modellezés során a vizsgált problémát egy modellel fejezzük ki. Ennek a modellnek a
struktúrális és viselkedési szabályait egy nyelvvel adhatjuk meg, amely nyelvet szintén
leírhatunk egy (meta)modellel. Ennek a szülő-gyerek hierarchiának a tetején általában
egy egyszerűsített UML osztálydiagram áll, ami lehetővé teszi alapvető struktúrák meg-
határozását. Objektumorientált programozási megközelítésben a modellek a metamodell
példányainak felelnek meg, ezért is szokás rájuk példánymodellként hivatkozni. Természe-
tesen a problémákhoz definiált példánymodelleknek nem csak a kis méretük előnyös; az
általuk adott pontos problémaleírás kiváló eszköztámogatást tesz lehetővé. Egy könnyen
alkalmazható és testreszabható DSM eszközben minden modellelem kinézetét, a többi
elemhez való kapcsolatát vizuálisan is meghatározhatjuk, hogy jobban illeszkedjen ah-
hoz a jelölésrendszerhez, amit a szakterület ismerői már korábbról használnak. Ezáltal
egy új, modell alapú rendszer könnyebben bevezethető egy cég már korábban is működő
munkafolyamatába. Végül, az egyik legfontosabb előnye a szakterületi modellek alkalma-
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zásának, hogy biztos alapot adnak pontos, rugalmas és automatikus termékgeneráláshoz.
Ez a termék lehet másik modell, dokumentáció vagy forráskód is.

Ha a modellek használata nemcsak dokumentációs célokat szolgál, akkor érdemes
jobban integrálni azokat a fejlesztési ciklusba is. A modell alapú fejlesztési megközelí-
tések (Model-Driven Engineering, MDE) [BCW12, SVC06] ehhez a modellt helyezik a
fejlesztési iterációk középpontjába. A rendszereket modellekként specifikáljuk, és ezekből
a modellekből automatizáltan generáljuk a programkódot. Az MDE egy megközelítési
módok és ötletek családja: a Model-Driven Software Development (MDSD, MDD) csak
a szoftverfejlesztésre koncentrál, a Model-Integrated Computing (MIC) [SK97] a model-
lek formális leírására, összefogására, analízisére, valamint a fejlesztési folyamat során a
modellek átalakítására is, míg a Model-Driven Architecture (MDA) [MDA13, KWB03]
irányelveket ad arra vonatkozóan, hogyan integráljuk a különböző modell alapú, Object
Management Group által előírt szabványokat a szofverfejlesztési folyamatba.

Felhő alapú rendszerek
A felhő alapú fejlesztés kiemelkedően sok figyelmet kapott az utóbbi időben. Az új szol-
gáltatások kedvező lehetőségeket biztosítanak a cégek számára az adataik tárolására és a
számításaik elvégzésére egy nagy rendelkezésreállású, könnyen skálázható környezetben,
ahol csak azokért az erőforrásokért kell fizetniük, amelyeket valóban használnak. A ha-
gyományos infrastruktúrákhoz képest, a felhő alapú rendszereknek számos előnye van,
amelyeket a cégek könnyen kombinálhatnak a már meglévő architektúrájukkal is, így
hibrid rendszerek [MPF10] kialakításával lehetőség nyílik mindkét megoldás előnyeinek
a kihasználására.

A szolgáltatók szempontjából a felhő alapú rendszerek kiemelkedő profitot termelnek
az eddig kihasználatlan számítási és tárolási kapacitás felhasználásával és a már meglé-
vő belső infrastruktúrák minimális átszervezésével. Továbbá ezen nagy cégek a korábban
megszerzett rendszerépítési és karbantartási tudásukat szolgáltatásként tudják értékesíte-
ni. A legelterjedtebb felhő alapú szolgáltató platformok az Amazon Web Services (AWS)
[Ama14], a Google App Engine (GAE) [Sev09], a The Rackspace Cloud [Rac13], és a Mic-
rosoft Windows Azure [Dav10]. A szolgáltatók különböző architektúrális szinten nyújta-
nak szolgáltatásokat [Bru11, Rho09]. Az infrastruktúraszolgáltatások (Infrastructure as
a Service, IaaS) virtuális gépeket adnak a felhasználóknak, akik maguk installálják és
tartják karban a használni kívánt operációs rendszert és alkalmazás-környezetet. A plat-
formszolgáltatások (Platform as a Service, PaaS) ezeket az időigényes, sok hibalehetőséget
rejtő feladatokat elvégzik a felhasználók helyett, és előre telepített, programozási interfé-
szeken keresztül teszik elérhetővé a szolgáltatásaikat. A PaaS megoldások tipikusan nem
csak számítási, de tárolási megoldásokat is nyújtanak, amik automatikusan skálázódnak
az igényeknek megfelelően. Végül, a szoftver mint szolgáltatás modellben (Software as a
Service, SaaS) a szolgáltatók teljes alkalmazásokat, például webes dokumentumszerkesz-
tőt, nyújtanak a felhasználóknak.

2. Motiváció
A modell alapú fejlesztés szerepe a szoftverkészítési folyamatokban hasonló, mint a gyá-
rakban az automatizálásé: javítja a megbízhatóságot és a minőséget, hatékonyan kezelhe-
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tővé teszi a megnövekedett komplexitást, és csökkenti a gyártási, fejlesztési időt. Az MDE
azonban viszonylag új koncepció a szoftverfejlesztésben, így különböző környezetekben
eltérő sikerrel tudjuk alkalmazni. Az MDE tehát egy ígéretes kezdeményezés az automa-
tizált szoftverfejlesztés irányába, de még számos helyen továbbfejleszthető. A disszertáció
célja, hogy hozzájáruljon az MDE módszerek teljesítményének és megbízhatóságának ja-
vításához, és új funkciókkal egészítsen ki szakterület-specifikus modellező környezeteket.

A vizuális szakterületi modellezés kiváló módot ad szoftverrendszerek – különböző
absztrakciós szinteken történő – statikus struktúrájának megtervezésére. Azonban van-
nak megkötések, amelyeket nem lehet grafikus nyelven kifejezni, vagy sokkal könnyebb
szöveges módon megadni. Továbbá, modelltranszformációk esetén az attribútumváltozta-
tásokat sem célszerű vizuális nyelven megfogalmazni. Ezen megkötések miatt a szöveges
nyelvek fontos kiegészítő szerepet játszanak a vizuális modellezésben. Számos nyelvet
integráltak modellezőeszközökbe, amelyek közül talán az MDA részét képező Object
Constraint Language (OCL) [OCL05, WK03] a legelterjedtebb, vélhetően azért, mert
a kezdetek óta modellezőnyelvek kiegészítésére tervezték.

A disszertáció középpontjában az OCL nyelv vizsgálata, kiegészítése és alkalmazása
áll. Mind korábbi technológiákat, elméleti eredményeket, mint például a fordítók elméle-
tét, mind új algoritmusokat beleszőttem szakterületi modellezőeszközökbe, hogy jobban
integráljam az OCL nyelvet a modellezési folyamatba, és ezáltal jobb modellezési lehe-
tőségeket biztosítsak. Ahogy a szakterületi modellezés terjed a szoftverfejlesztésben, az
automatikusan előállított szoftverrészletek és a fejlesztőeszközök egyre magasabb telje-
sítménymutatókkal kell, hogy rendelkezzenek, máskülönben az ipar nem használja majd
ezeket a megoldásokat. A disszertációban tervezési- és futásidejű teljesítmény-javítást is
megvalósítok, hogy elősegítsem ipari méretű szakterületi modellek kezelését.

Ahogy említettem, a teljesítmény-optimalizáció és a megfelelő eszköztámogatás elen-
gedhetetlen az MDE technológiák elterjedéséhez. Habár az OCL nyelv csak kiegészítő
szerepet játszik a modell alapú megoldásokban, a nyelv kiváló alapot nyújt számos mo-
dellezési funkció és teljesítmény-optimalizáció megvalósítására. Az egyik leghasznosabb
tervezési idejű OCL-re épülő funkció az OCL-SQL fordítóalkalmazás, ami a Dresden OCL
Toolkit [Dre13] része. A disszertációban bemutatott tervezési idejű javítás több hasonló-
ságot mutat általános fordítási technológiákkal, mint amilyen a [Rep82]-ben ismertetett
inkrementális attribútum kiértékelés körmentes attribútum nyelvtanokra. Annak ellenére,
hogy ezek az általános algoritmusok ígéretesnek tűnnek fordítók elemzési folyamatainak
leírására, komplex analízist – mint például egy nyelvfüggő változónév feloldást – csak
nehézkesen lehet kifejezni általános attribútum nyelvtannal, és ezáltal az ezekre építő
megoldásokkal sem lehet elérni optimális teljesítmény-javulást. Futásidejű optimalizáció
megvalósítására a [CT06]-ben bemutatott inkrementális kényszerkiértékelés egyike a leg-
jobbaknak. A szerző alapötlete, hogy a kényszereket egyszer leellenőrzi a modellen, majd
onnéttól fogva csak a változtatott elemeket, illetve az azokkal kapcsolatban lévő csomó-
pontokat validálja újra. A megoldás egyetlen hátránya, hogy megköveteli a változtatások
nyomon követését, ami általában csak az implementációs modellező környezetben tehető
meg. A disszertációban javasolt futásidejű teljesítmény-javítás ezzel ellentétben nem épít
semmi olyan külső funkcióra, amit csak az implementációs környezet tudna nyújtani, az-
az a kényszerek validálásában elért teljesítmény-javulás a modellező rendszeren kívül is
kihasználható.

A modell alapú fejlesztés és a felhő alapú rendszerek kombinálása egy ígéretes új
kutatási terület [BCJ10]. A megközelítéseket két csoportba lehet sorolni: (i) felhő ala-
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pú alkalmazásfejlesztés automatizálása MDE technológiákkal, valamint (ii) modellezés
támogatása felhő alapú technológiákkal. Az első esetben az MDE eszközök rugalmas
kódgenerálási képességeit tudjuk kihasználni. A már létező szakterületi modelljeinket
felhőben futó vagy felhő alapú szolgáltatásokat használó alkalmazássá tudjuk alakítani
új modell-kód generátorokkal. A második esetben a felhő alapú szolgáltatások hatal-
mas számítási kapacitását és tárolási képességét tudjuk kihasználni. Mind a modelleket,
mind a modell transzformációkat a felhőbe tudjuk migrálni, amellyel akár a széles kör-
ben használt mobil vagy beágyazott rendszerek számára is elérhetővé tehetjük az MDE
technológiákat. Továbbá a nagy modellek feldolgozását új számítási megközelítések, mint
a MapReduce alapú [LS10] elosztott gráfalgoritmusok tudják segíteni. A disszertációban
az első megközelítést követem, amelyben a modellezéssel segítem felhő alapú rendszerek
létrehozását.

A felhő alapú megoldások nemcsak új üzleti modellt nyújtanak különböző rendszer-
absztrakciós szinteken, hanem korábban ritkán használt technológiákat tesznek könnyen
adaptálhatóvá a rendszereinkhez. Ezek az újonnan népszerűvé váló technológiák főként
elosztott számítási- és tárolási megoldásokhoz kapcsolódnak. Az ezen területeken rendel-
kezésre álló kevesebb tapasztalatot más technológiákból átvett módszerek használatával
próbáljuk pótolni. A disszertáció is ezt az irányvonalat követi: a relációs adatbázisok ter-
vezésével kapcsolatos tudást ülteti át nem-relációs adattárakra. A nem-relációs (NoSQL)
adattár egy gyűjtő fogalom, ami magában foglalja az egyszerű kulcs-érték párokból ál-
ló tárakat éppúgy, mint a gráf alapú adatbázisokat [Tiw11]. Ugyan a harmadik tézis
eredményei NoSQL tárakra vonatkoznak, a kiválasztott tárfajta leginkább felhő alapú
környezetben jelenik meg. Általános esetben a NoSQL megoldások finomhangolhatóak
az éppen megoldandó problémához, de a felhőszolgáltatók által nyújtott NoSQL meg-
oldások nem változtatható megkötésekkel rendelkeznek, így a tervezés során az adott
problémát kell a NoSQL tárhoz igazítani. A disszertációban arra a kérdésre próbálok vá-
laszt adni, hogy hogyan lehet automatizálni bizonyos NoSQL tárak sémáinak tervezését.
A javasolt megoldás a szakterületi modellezést és az OCL nyelvet használja az adatelérési
réteg formalizálására, elemzésére és átalakítására.

Számos adatbázis optimalizáló megoldás létezik, például az Oracle Tuning Advisor
[Ora12] és a SQL Access Advisor [KAP11], amik az adatbázis sémáját és a lekérdezések
gyakoriságát használva indexek felvételét és denormalizálási opciókat javasolnak. Ezek
az algoritmusok hasonlítanak a disszertációban bemutatottakhoz, azonban az általuk
használt SQL funkcionalitás – mint például a tetszőleges számú index felvétele – nem
érhető el a választott NoSQL megoldásokban, így ezen algoritmusok közvetlenül nem
alkalmazhatóak a kiválasztott környezetekben. Más megközelítések relációs adattárak
funkcionalitásait teszik elérhetővé NoSQL tárakon. Például a SimpleSQL [CdSM12] egy
relációs réteget nyújt az Amazon SimpleDB társzolgáltatás felett. Ezek a megoldások
általában erősen függenek a kiterjesztett tárak egyedi funkcióitól. A disszertáció is ezt a
vonalat követi, egy kiválasztott NoSQL tártípusra tesz elérhetővé korábbi ismereteket.

3. Új tudományos eredmények
A kutatásaim tudományos eredményeit három tézisbe csoportosítottam, amiket további
altézisekre bontottam. Az elméleti eredményeket matematikai és mérnöki módszerekkel
bizonyítottam, és esettanulmányokon mutattam be az alkalmazási lehetőségeiket.
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Az alábbiakban összefoglalom a téziseket.

• Az első tézisben tervezési idejű optimalizációt végeztem egy OCL nyelvű fordító-
alkalmazásban. Ahhoz, hogy csökkentsem az OCL-ről C#-ra való fordítás idejét,
inkrementális szemantikus analízist és kódgenerálást dolgoztam ki. A megközelíté-
sem felhasználja a korábbi fordítási folyamatok által használt belső adatszerkezete-
ket és egy karakter alapú változási listát. Ezen elemekre építve az adatmodell nem
módosított részeit kihagyhatjuk az ismételten végrehajtott ellenőrzéskor, amellyel
javítható a fordító teljesítménye. A kidolgozott algoritmusról beláttam annak he-
lyességét, meghatároztam a komplexitását, és az elkészült inkrementális kódgene-
rálás általánosságát C# és Prolog kódokra való fordítással illusztráltam.

• A második tézisben az OCL fordító által generált kódban futásidejű optimalizációt
valósítottam meg többszálúság bevezetésével. Az OCL végrehajtási szemantikáját
a Communicating Sequential Processes (CSP) nyelvvel formalizáltam. Kétféle CSP
leképzést adtam meg, amelyekből az egyik párhuzamosítva hajtható végre, majd
beláttam ezek felcserélhetőségét. A kidolgozott szekvenciális és párhuzamos CSP
verziók alkalmazhatóságát szimulációval igazoltam.

• A harmadik tézisben nemrelációs, felhő alapú társzolgáltatást használó megoldá-
sokhoz javasoltam automatikus adatséma-generáló algoritmust. A relációs adatbá-
zisokkal ellentétben, amelyek indexek és normalizálás segítségével jól teljesítenek
tetszőleges lekérdezések megválaszolásában, a nemrelációs adattárak sémáit a meg-
válaszolandó lekérdezésekhez kell alakítani az optimális teljesítmény eléréséhez. A
javasolt algoritmus előállítja a költségoptimális nemrelációs sémát három beme-
net – az OCL-lel megadott lekérdezéshalmaz, a kezdeti relációs séma és a becsült
lekérdezések száma – alapján.

Tézis I – Inkrementális szemantikus ellenőrzés és kód-
generálás
Ebben a tézisben egy fordító alkalmazás szemantikus ellenőrzési és kódgenerálási folya-
matainak teljesítményét optimalizáltam. A javasolt megközelítésben korábbi fordítások
eredményeit felhasználva, csak az absztrakt szintaxisfa módosított részeit kell újra fel-
dolgozni. A folyamat kihasználja, hogy a memóriában elérhetőek a korábbi fordítási fo-
lyamatok belső adatszerkezetei, valamint hogy nyomon lehet követni a bemeneti kódban
végrehajtott szövegszerkesztési műveleteket.

Az első tézist a disszertáció harmadik fejezete tartalmazza. Kapcsolódó publikációk:
[46, 43, 36, 38, 41, 37, 24, 22, 44, 45].

A gráfok, fák, attribútált gráfok, absztrakt szintaxisfák (AST) definícióit a disszertáció
tartalmazza, a következőkben az analízishez kapcsolódó főbb definíciókat ismertetem.

1. Definíció (Szintaktikus elemzés). Egy Gr nyelvtan szintaktikus elemzése egy Σ∗ →
AST függvény, ahol ha a Σ∗ bemenet levezethető az S nemterminálisból ( S ?

Gr
+3 Σ∗ ),

akkor a függvény egy nem üres absztrakt szintaxisfát eredményez, ellenkező esetben üres
eredményt ad.
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2. Definíció (Attribútumkiértékelés). Az attribútumkiértékelés egy AST → AST függ-
vény, amely a kiértékelése során az absztrakt szintaxisfa attribútumainak értékeit határoz-
za meg. Ennek részét képezi egy AV attribútummal ellátott csomópont a attribútumának
a kiértékelése (evala : AV → AV ).

1. Megjegyzés. A kiértékelési típusok a következő kategóriákba sorolhatóak [Muc97,
Knu68]:

• Szintetizált: evala(v) = processa(v, children(v)), azaz egy csomópont kiértékelésé-
hez csak a gyerekeinek az attribútumait használjuk,

• Örökölt: evala(v) = processa(v, parent(v) ∪ siblings(v)), azaz a kiértékelt attribú-
tum értéke függhet a szülő, illetve a szomszédos csomópontok értékeitől,

ahol processa : AV × 2AV → AV állítja be az a ∈ A attribútum értékét a v ∈ AV
csomóponton.

Az inkrementális kódgenerálási algoritmus függ a kimeneti nyelv kifejezőerejétől. A kö-
vetkező definíciókkal megkülönböztethetünk fordításokat a nyelvek kifejezőerejének függ-
vényében.

3. Definíció (Kifejezésmegőrző fordítás). A kifejezésmegőrző fordítás egy függvény
C

EGr1 ,EGr2
Gr1,Gr2 : LGr1 → LGr2, amely LGr1 nyelvről LGr2 nyelvre fordít. EGr1 ∈ NGr1 és

EGr2 ∈ NGr2 nemterminális szimbólumokból vezethetőek le a két nyelvben a kifejezések.
Egy fordítás kifejezésmegőrző, ha a bemenet minden EGr1 nemterminálisból levezetett ré-
sze átfordítható egy EGr2 nemterminálisból levezethető kódrészletté.

4. Definíció (Gyengén kifejezésmegőrző fordítás). A gyengén kifejezésmegőrző fordítás
egy függvény C

EGr1 ,EGr2 ,SGr2 ?

Gr1,Gr2 : LGr1 → LGr2, amely LGr1 nyelvről LGr2 nyelvre fordít.
EGr1 ∈ NGr1 és EGr2 ∈ NGr2 nemterminális szimbólumokból vezethetőek le a két nyelvben
a kifejezések és SGr2 ∈ NGr2 szimbólumból az LGr2 nyelv utasításai. Egy fordítás gyengén
kifejezésmegőrző, ha a bemenet minden EGr1 nemterminálisból levezetett része átfordít-
ható egy L

Gr
EGr2
2

nyelvű kifejezéssé és egy rendezett L
Gr

SGr2
2

nyelvű utasítások listájába,
ahol az utóbbi lista a generált kifejezés értékét számítja ki.

Altézis I.1 – Normál (nem inkrementális) szemantikus elemzés
tulajdonságai
Beláttam, hogy a szintaktikus ellenőrzés a következő tulajdonságokkal rendelkezik:

P1. ∀Σ∗ rész-sztringre, ha ∃ OCLExpr
?

OclGr
+3 Σ? , akkor ∃AST a Σ∗ rész-sztringhez, és

val(′V ertexType′, AST ) = ′OCLExpr′,

P2. ha ∃ OCLExpr1
?

OclGr
+3 (Σ ∪N)∗ OCLExpr2 (Σ ∪N)∗, akkor AST 2 ⊆ AST 1, ahol

AST 1 az OCLExpr1-hez és AST 2 az OCLExpr2-höz tartozik,

P3. ha ∃ S ?

OclGr
+3 (Σ ∪N)∗ OCLExpr (Σ ∪N)∗ , akkor AST 2 ⊆ AST 1, ahol AST 1 az

S-hez, az AST 2 az OCLExpr-hez tartozik,
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ahol N a nemterminális szimbólumok halmaza, Σ a terminális karakterek halmaza a
nyelvtanban, és OCLExpr ∈ N az OCL nyelv kifejezéseit reprezentáló nemterminális
szimbólum. Beláttam, hogy a típusellenőrzés nem változtatja meg az absztrakt szintaxis-
fa szerkezetét, csupán a típusinformációt tároló ’Type’ attribútumot értékeli ki. Megmu-
tattam, hogy a típusanalízis során, az OclGr nyelvtanban csak szintetizált attribútum
kiértékelésekre van szükség az OCLExpr nemterminálishoz tartozó csomópontokon.

Altézis I.2 – Inkrementális szemantikus elemzés tulajdonságai
Az I.1 Altézis eredményeire építve, inkrementális fordító algoritmust adtam, amivel lehet-
séges a részben módosított szintaxisfák elemzése. Bebizonyítottam, hogy az algoritmus
ugyanazt az absztrakt szintaxisfa szerkezetet állítja elő, mint a normál fordítási folyamat.
Megmutattam, hogy a nem módosított részfákat a módosított AST

′ fában nem szükséges
újraelemezni, és azokra type(AST

′

part) = type(AST part). Legyen v
′
orig egy nem módosí-

tott csomópont az AST
′ fában, és tegyük fel, hogy létezik p útvonal v

′
orig csomóponttól

egy módosított csomóponthoz (p1 = v
′
orig, pn = v

′
mod és v

′
mod módosított csomópont).

Bebizonyítottam, hogy v
′ ∈ AST

′ csomópontot akkor kell újraelemezni, ha a p út min-
den csomópontjának típusa megváltozott. Beláttam, hogy a normál szemantikus elemzés
aszimptotikus viselkedése a T1b

logL = T1L kifejezéssel adható meg. Valamint megmutat-
tam, hogy az inkrementális verzió a T1(l + logL) + T2(l ∗ logL) összeggel közelíthető, ahol
T1 egy csomópont feldolgozásához, T2 pedig az egyszeri bejárásához szükséges idő; L a
bemenet, míg l a módosítások hossza. Közelítő összefüggést adtam az inkrementális elem-

zés időigényére, ami a T1

(
l + logL

2

)
+ T2

(
l logL

2 + kb logl
4 + 2l

)
kifejezéssel becsülhető, ahol

k a változtatások száma, b a fában az átlagos gyerekcsomópontok száma, és T1, T2, L, l a
korábbiakban definiált változók.

Altézis I.3 – Inkrementális kódgenerálás
Algoritmust adtam inkrementális kódgenerálásra. Megadtam az OCL kifejezések injektív
leképezését a C# megfelelőikre, amivel beláttam, hogy adható COCLExpr,expr

OCL,C# kifejezésmeg-
őrző fordítás. Hasonlóan konstruktív bizonyítással megmutattam, hogy adható gyengén
kifejezésmegőrző COCLExpr,V,C?

OCL,P rolog fordítás OCL és Prolog között, ahol V a Prolog értéktí-
pusoknak (változók és konstansok) felel meg, valamint C a klózok (clause) és összetett
elemek (compound term) nemterminális szimbóluma.

Tézis II – Párhuzamos Object Constraint Language
Ebben a tézisben az Object Constraint Language fordítóalkalmazás kimeneti kódját op-
timalizáltam. A modellellenőrzés teljesítményének javítása érdekében párhuzamos vég-
rehajtást valósítottam meg. Kiterjesztettem az OCL nyelvet párhuzamos végrehajtást
jelző direktívákkal úgy, hogy a szekvenciális és párhuzamos végrehajtású kódrészletek
felcserélhetőek egymással. A két végrehajtási mód ekvivalenciájának bizonyításához a
Communicating Sequential Processes folyamatalgebrával formalizáltam azokat.

A második tézist a disszertáció negyedik fejezete tartalmazza. Kapcsolódó publikáci-
ók: [29, 23, 38, 22, 44].
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5. Definíció (Párhuzamos ekvivalencia). P1 és P2 CSP folyamatok párhuzamosan ek-
vivalensek, ha P1 és P2 CSP akciói ugyanazokat a műveleteket hajtják végre a válto-
zóikon. Továbbá az akciók sorrendje csak akkor cserélhető fel, ha minden P k

i párhuza-
mos folyamatra Pi folyamatban teljesül, hogy var(P j

i ) ∩ var(P k
i ) = acc(P j

i ) ∩ var(P k
i ) =

acc(P k
i ) ∩ var(P j

i ) = {}, ahol acc(X) az X folyamat által olvasott, és var(X) az X által
módosított változókat jelölik.

Altézis II.1 – A végrehajtás formalizálása
Formalizáltam az OCL nyelv végrehajtási szemantikáját szekvenciálisan és párhuzamo-
san végrehajtható módon a Communicating Sequential Processes terminológiáival. Mind
az OCL nyelv típuskönyvtárát, mind a szakterületi modellelemek átalakítását megadtam
CSP nyelven. Kidolgoztam egy rendszert, amiben az érték- és referenciatípusok egysé-
gesen kezelhetőek. Beláttam, hogy a bináris műveletek kétféle leképzése párhuzamosan
ekvivalens, továbbá bebizonyítottam, hogy az iterátorok leképzésének szekvenciális és
párhuzamos végrehajtása is megegyezik. Megmutattam, hogy az általános célú iterate
OCL kifejezés párhuzamosítható, ha a törzse felosztható egy m leképző és egy r redukáló
függvényre úgy, hogy m független az acc akkumuláló változótól és (Tacc, r) egy kommu-
tatív monoidot képez, ahol Tacc a változó típusát adja.

Altézis II.2 – Teljesítmény
A kidolgozott leképezés gyakorlatban való használhatóságát egy OCL kódrészlet elemzé-
sével igazoltam a Process Analysis Toolkit [SLDP09] szimulációs környezetben. Mérések-
kel igazoltam, hogy a generált kimeneti kód teljesítménye nagyban függ a párhuzamosított
programelemektől, és megmutattam, hogy az elérhető teljesítmény-növekedés megközelíti
az elméletben elérhető maximumot; a kényszerellenőrzés 1.75-szoros és 2.8-szeres telje-
sítményjavulást mutat két- és négymagos processzorokon az egymagos végrehajtáshoz
képest.

Tézis III – Automatikus NoSQL séma-optimalizáció
A harmadik tézisben ismertetett algoritmuscsoport relációs adatsémákat transzformál
NoSQL tárbeli megfelelőikre, és a sémákon értelmezett előre definiált lekérdezéseket át-
alakítja úgy, hogy illeszkedjenek az új sémákhoz. A javasolt megoldás több lehetséges
módon, automatikusan denormalizálja a kiinduló sémát. Majd ha az összes lehetőség
rendelkezésre áll, akkor – az átalakított lekérdezéseket is figyelembe véve – adott terhelés
mellett meghatározza a költségoptimális megoldást.

A harmadik tézist a disszertáció ötödik fejezete tartalmazza. Kapcsolódó publikációk:
[30, 32, 31, 9, 19].

6. Definíció (Tartalmazási függőség). Egy IND tartalmazási függőség egy S relációhal-
maz fölött egy olyan R1[A1, ..., Am] ⊆ R2[B1, ..., Bm] kifejezést jelöl, ahol R1, R2 ∈ S; Ai

(1 ≤ i ≤ m) attribútumok az R1 reláció, Bi (1 ≤ i ≤ m) attribútumok az R2 reláció
elemei; és R[AS] az R reláció AS attribútumai fölötti projekciót jelöli.

Habár a definíció megenged több attribútumon értelmezett tartalmazási függőségeket,
ebben a munkában mindig csak egyetlen attribútumot használok. Az irodalomban ezt
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egyértékű tartalmazási függőségnek (unary inclusion dependency) [MLP09] nevezik, és
ezek a tartalmazási függőségek egyetlen relációs adatbázisok által is támogatott verziói. A
külső kulcsok esetén ugyanis a hivatkozott kulcsoszlop tartalmazza az összes hivatkozható
elemet a másik táblából.

7. Definíció (NoSQL reláció). Egy R NoSQL reláció egy R(A1, A2, ..., An), n > 0 reláció
kiegészítve egyetlen AI attribútummal az R relációból, amely mentén hatékonyan (anélkül,
hogy végig kellene olvasni az R reláció összes sorát) lehet egyelemű és intervallumkivá-
lasztást végrehajtani.

Altézis III.1 – NoSQL sémaoptimalizáló algoritmus
Algoritmust adtam, amellyel előállítható egy kezdeti relációs séma összes denormalizált
változata. Kidolgoztam egy algoritmust, amely átalakítja a megfogalmazott lekérdezése-
ket a denormalizálási lépések mentén az új sémákhoz illeszkedőre. Algoritmust adtam az
indexoszlop megválasztására a NoSQL relációban, hogy segítsem a lekérdezések teljesít-
ményének javítását. Az egymásnak ellentmondó indexopciókat két módon is feloldottam:
különböző tárolási és lekérdezési költségekkel. Bebizonyítottam, hogy az indexválasztó al-
goritmusban keletkező új tartalmazási függőségek mentén való denormalizálás nem ered-
ményez új sémákat, ezért az összes denormalizált verziót előállító algoritmus végrehajt-
hatja előbb a denormalizálást, majd az indexválasztást. Az algoritmusokat gyakorlati
példán illusztráltam.

Altézis III.2 – Az algoritmus elemzése
Gráftranszformációval formalizáltam a denormalizálási algoritmust. A formalizált algo-
ritmuson kategóriaelméleti módszerekkel beláttam, hogy az algoritmus irányított köröket
nem tartalmazó bemeneti sémákon terminál. Megmutattam, hogy ha a kezdeti séma tar-
talmaz irányított kört, akkor az algoritmus végtelen sok denormalizált séma verziót állít
elő. A bemeneti lekérdezések alapján felső határt adtam a denormalizálási problématér
mélységére, amivel feloldottam a nemterminálási problémát tartalmazási függőségkörök
esetén.

Altézis III.3 – Költség- és teljesítménykiértékelés
Algoritmust adtam költségbecslésre egy séma, a rajta definiált lekérdezések és a várható
terhelés figyelembevételével. Kiértékeltem mind a maximális, mind az átlagos költséget.
A számításokat gyakorlati példán illusztráltam. A denormalizálás mellett megvizsgál-
tam a lekérdezések teljesítményét különböző entitástípusok egy táblában történő táro-
lása esetén, valamint különböző kulcsválasztási módok mellett. Mérésekkel igazoltam,
hogy általános esetben érdemes a különböző típusú entitásokat külön táblákban tárolni.
Megmutattam továbbá, hogy a kulcsokba kódolt szemantikus információ használatával
nagymértékben javítható a lekérdezések végrehajtási ideje.

4. Az eredmények alkalmazása
A kutatásom elméleti eredményeit a Visual Modeling and Transformation System
(VMTS) [VMT13, LLMC05] rendszerbe integráltam, amellyel az eredményeket ipari és
K+F projektekben kamatoztattuk.
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Az első tézis tervezési idejű teljesítményjavulást eredményez, a modellezési élményt
javítja az OCL kódrészletek fordítási idejének csökkentésével. A tipikus modell alapú
fejlesztés iteratív, a kezdeti modellt OCL nyelvű megkötésekkel egészítjük ki, majd a
modellt a kényszereket együtt folyamatosan javítjuk a rendszer finomhangolásához. Min-
den iterációban apró változásokat végzünk az OCL kódrészleteken, amelyeket a javasolt
inkrementális fordító hatékonyan tud kezelni.

A második tézisben a fordítóalkalmazás által generált kimeneti kódot kiegészítet-
tem párhuzamosan, több szálon végrehajtható elemekkel. Ez az optimalizáció futásidejű
teljesítményjavulást eredményez a modellezőkörnyezetben, hiszen a végrehajtott OCL
kódrészletek képesek kihasználni az általánosan elérhető többmagú processzorok által
nyújtott teljes számítási kapacitást. A modellezőkörnyezeten belül elért javulás mellett,
az eredmények kihasználhatóak a VMTS-en kívül is, mivel a metamodellből készített
programozói API-t egészítjük ki az OCL kényszerek C# nyelvű megfelelőivel, amely API
független a modellező környezettől.

Végül, a harmadik tézisben a VMTS rendszert, mint fejlesztési környezetet használ-
juk, amiben modellezni tudjuk egy alkalmazás adatelérési rétegét, és ezen modellből a
javasolt automatikus generáló folyamat előállítja a költségoptimális, de továbbra is meg-
felelő teljesítményű ekvivalens adatréteget, amely felhő alapú környezetben használható.
A tárolási célplatformok a Windows Azure Table Storage és az Amazon DynamoDB
nemrelációs adattárak, mivel ezek felépítése hasonló és közel azonos megkötésekkel ren-
delkeznek.
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