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1. Bevezetés

1. Bevezetés
A szoftverfejlesztés során az elkészült termék minősége olyan nem funkcionális
tulajdonságok vizsgálatával mérhető, mint a megbízhatóság, újrafelhasználhatóság,
transzparencia. Ennek megfelelően egyre népszerűbbek az olyan módszerek, melyek
a funkcionális kritériumok mellett, ezeket a kvalitásokat is biztosítani tudják. A
modellalapú megoldások egy megfelelő módszert adnak arra, hogy a problémát a
legalkalmasabb formalizmussal a legmegfelelőbb absztrakciós szinten kezeljük.

Ebben a disszertációban a következő nagy témakörökkel foglalkozom: (i) MatlabR©

SimulinkR© [Sim12] modellek feldolgozása, mely során a feldolgozás folyamatának
absztrakciós szintjét növelem, (ii) egzakt, illetve nem egzakt minták keresése nagyméretű
gráfokban, ahol a keresést MapReduce technológiára alapozva valósítottam meg, illetve
(iii) egy népszerű gráfillesztési algoritmus hatékonyságának növelésével.

Simulink R© modellek feldolgozása
Az elektronikai eszközözök miniatürizálásának fejlődése olyan területek komplexitásának
növekedését eredményezi, mint például a fogyasztói elektronika, a repüléstechnika vagy
az autóipar. Az elektronikai eszközök képességeinek növekedése nem csak az egyre
összetettebb logika implementálását teszi lehetővé, hanem az általa elérhetővé vált
kommunikációs protokollok robusztusságának és hatékonyságának köszönhetően még
inkább összefüggő rendszerek kialakítását is. Ezen rendszerek a kibertér, a fizikai világ,
és az emberi beavatkozás határán működnek. Mostanában, ezeket a következő generációs
beágyazott rendszereket a Cyber-Physical Systems [PCA07] terminológiával illetik. Fontos
tulajdonságuk, hogy jellemzően olyan szoftver-intenzív rendszerekkel működnek együtt,
amelyeknek egy speciális igényét kell kielégíteniük [MZ15a, MZ15b]

Az absztrakciós szint növelése egy fontos eszköz, melynek segítségével a beágyazott
rendszerek új generációjának megnövekedett komplexitása kezelhetőbbé válik. A modell
alapú tervezés (Model-Based Design) [MGF05, MPE04, NM10] új absztrakciós szinteket
jelent a végrehajtható szemantikával rendelkező modellek világában. A különböző
absztrakciós szinteken csak azokat a problémákat jelenítjük meg, amelyek az éppen
aktuális tervezési feladat szempontjából relevánsak, az alacsonyabb szintű aspektusokat
(pl. platform-specifikus vagy alacsonyabb szintű implementációs kérdések) csak a
részletesebb modellek tartalmazzák. A beágyazott rendszerek különböző komponenseinek
tervezése során ezeket a modelleket dolgozzuk fel, hogy azok egyre több implementációs
részletet tartalmazzanak. A feldolgozási folyamat akkor ér véget, amikor elérkezett egy
olyan szintre, hogy az implementáció már automatikusan generálható. Az implementáció
képezheti akár egy szoftver részét például C nyelvű forráskód generálásával vagy hardver
részét is, ha Hardware Description Language (HDL) generálódik.

Az absztrakció támogatása kiemelten fontos annak érdekében, hogy a tervezési
problémákat megfelelően meg lehessen fogalmazni. Ezt követően a tervezés során
a probléma formalizmusából egy megoldási formalizmus kerül előállításra. Ebből a
szempontból nagyon értékes, hogy az eredeti probléma formalizmusa akár mentes is
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lehet a megoldás aspektusaitól. Ez az egyik oka, amiért a szakterület-specifikus mo-
dellezés egyre tudatosabban kerül alkalmazásra a komplex rendszerek leírásakor. A
szakterület-specifikus modellezés egy hatékony, de mégis közérthető technika, melynek
nagy előnye a szakterület-specifikus nyelvek alkalmazása. A szakterület-specifikus nyelvek
olyan nyelvek, amelyeket egy adott problémakörre szabtak, ezáltal hatékonyabban az
általános problémákra kifejlesztett nyelveknél [Fow10, KT08].

A modellfeldolgozáson alapuló megközelítések képesek a szakterület-specifikus tudást
deklaratív módon reprezentálni, ezért szerepük egyre jelentősebb a szoftverfejlesztési
folyamatokban [Den13]. Általuk lehetővé válik, hogy a szoftverfejlesztés különböző lépései
egymástól elkülönítve kerüljenek specifikálásra, melyből olyan előnyök származnak,
mint az újrafelhasználhatóság vagy könnyebb tesztelhetőség. Beágyazott rendszerek
tervezése során a számítási funkcionalitás, ami tulajdonképpen beágyazásra kerül, számos
olyan tervezési lépésen megy keresztül, ahol különböző szoftver-reprezentáció szükséges.
Például, mielőtt a végső kód, ami a céleszközön futtatásra kerül, előáll, addig egy olyan
kódot generálunk, amely különböző monitorozási funkciókat is megvalósít. Egy másik
példa, amikor a szoftver-reprezentáció alapvetően lebegőpontos adattípusokra tervezett,
majd áttranszformálják fixpontos adattípusokra [MPE04].

A SimulinkR© [Sim12] egy, az iparban nagy népszerűségnek örvendő, vezérlő
eszközök tervezésére alkalmas eszköz. Ennélfogva alkalmazhatók a Simulink modelleken
a beágyazott rendszerek tervezésére szolgáló modelltranszformációk, melyeket ezáltal
az ipar is hasznosíthatja. Bár már vannak előrelépések a tekintetben, hogy
modelltranszformációkat lehessen definiálni és modellezni a Simulink rendszerén
belül [DMV14], egy egészen más kihívást jelent egy olyan megközelítés megvalósítása,
mellyel dedikált modelltranszformációs motorok teljes funkciótára elérhetővé válna.
Annak érdekében, hogy felhasználhatók legyenek a hatékony transzformációs
technológiák, egy különálló modellező és modellfeldolgozó keretrendszerre van szükség.
A Visual Modeling and Transformation System (VMTS) [VMT12, AAL+09] egy
olyan szoftvermodellező és modelltranszformációs keretrendszer, melyet a fejlesztők már
korábban felkészítettek a Simulink környezettel való kommunikációra. Ennek megfelelően,
a modellezett modelltranszformációk segítségével a problémák a megfelelő absztrakciós
szinten kerülhetnek megoldásra. Ebben az esetben a megfelelő absztrakciós szint azt
jelenti, hogy a szükséges modelloptimalizáció, módisítás, vagy bejárás a Simulink
értelmezési tartományán belül valósulhat meg. Mivel a VMTS-ben definiálásra került
a Simulink metamodell, mint szakterület-specifikus nyelv, így a modellfeldolgozási
transzformációk tervezése során a Simulink felhasználók a VMTS-ben is hivatkozhatnak
a már általuk jól ismert Simulink nyelvi elemekre. Ez a megközelítés a Computer
Automated Multiparadigm Modeling egy olyan alapvető premisszájára épít, miszerint a
probléma reprezentálására a legmegfelelőbb formalizmust kell használni a legmegfelelőbb
absztrakciós szinten [MV02, MV04].
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1. Bevezetés

Mintaillesztés nagy gráfokban

A felhő alapú fejlesztés kiemelkedő figyelmet kapott az utóbbi időben. Általa az
ipari szereplőknek és a kutatóhelyeknek lehetőségük van az adataik tárolására és
számításaik elvégzésére egy nagy rendelkezésreállású, könnyen skálázható környezetben.
A hagyományos infrastruktúrához képest, melyek csak helyi erőforrásokat használnak,
a felhő alapú rendszereknek számos előnye van, melyeket a cégek kombinálhatnak
a már meglévő architektúrájukkal. Ezáltal lehetőség van hibrid rendszerek
kialakítására [MPF10], melyekkel mindkét megoldás előnyei kihasználhatóvá válnak.

Jelenleg a terabájtok és petabájtok nagyságrendjében lévő adathalmazok
feldolgozása általános igény. Ennélfogva ma a probléma nem az információ
hiányában van, hanem inkább az információtöbbletben, a megfelelő információtartalom
megtalálásában [CGM04]. Az ilyen méretű adathalmazok hatékony analizálásához
megfelelő módszerekre és eszközökre van szükség.

A gráfokat gyakran használjuk különféle adatstruktúrák reprezentálására. A
csomópontok és élek megjelölésével a gráfok olyan különböző célokra is hatékonyan
alkalmazhatók, mint például egy rendszer állapotainak modellezése, forgalmi problémák
definiálása, egy szoftver különböző részei közt fennálló kapcsolatok bemutatása vagy
éppen egy kémiai elem struktúrájának modellezése. A ma oly nagy népszerűségnek
örvendő közösségi hálózatok szintén remek példái annak, hogy a gráfstruktúra nagy
méretű adathalmazok reprezentálására is alkalmas. Ekkora adatmennyiség analizálása
azonban nem lehet hatékony párhuzamosság használata nélkül.

A részgráf izomorfizmus területe azzal a problémával foglalkozik, hogy eldöntse,
egy bizonyos gráf megtalálható-e egy másik gráfban vagy sem, azaz létezik-e injektív
leképezés az egyikről egy másikra. Formálisan, vegyük a következő G = (V,E) és
G

′ = (V ′
,E

′) gráfokat. Akkor létezik egy G-hez izomorf részgráf G′-ben, ha létezik egy
olyan f : V → V

′ függvény, ahol (v1,v2) ∈ E ⇔ (f(v1),f(v2)) ∈ E ′ . A kérdés eldöntése,
illetve a megfelelő f függvény megtalálása bonyolult feladat, melynek komplexitása NP-
teljes [Plu98]. A bizonyítás során a probléma más, szintén NP-teljes problémákra került
visszavezetésre, mint például a maximum klikk problémára, vagy a Hamilton körök
megtalálásának problémájára. Szerencsére, ha a G mérete rögzített, akkor egy megfelelő
f morfizmus polinomiális időben számítható, amelynek az exponensei a keresett G gráf
méretétől függenek [Ull76, CFS+98]. Ezek az exponensek ugyanakkor kifejezetten nagyok
is lehetnek.

A részgráf izomorfizmus keresést számos területen használják intenzíven.
Ilyen például, amikor nagy adatbázisokban, mint a közösségi hálóké, próbálnak
különböző mintákat találni [SPRH06], gráfújraírások során, vagy éppen amikor
hasonlóságokat keresnek különböző kémiai molekulák között [LG07]. Használható
például anyagcsere-folyamatok elemzése során a reagensek atomjainak a termék
atomjaiban való megfeleltetésre, vagy éppen különböző kémiai formák felkutatására
a molekulákban [RBH+09]. Egy másik érdekes felhasználási területe az automatizált
elektronikus áramkörök tervezése [OEGS93], ahol a részgráfok keresésére számos
különböző esetben szükség van.
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Ezek alapján elmondható, hogy különböző minták megtalálása a nagy gráfokban egy
gyakori feladatnak tekinthető. Vannak olyan, kevésbé időkritikus körülmények, amikor az
összes előforduló minta megtalálása a legfontosabb szempont. Tehát az izomorf részgráfok
detektálására használt megközelítés fontos, lényeges tulajdonságai a következők:

• A megközelítésnek az adott minta össze előfordulását meg kell találnia,

• Kezelnie kell tudnia a nagy adathalmazokat,

• Szerencsés, ha különféle heurisztikák alkalmazására is lehetőség van.

Az egzakt minták detektálása mellett a tudományos körökben egyre nagyobb
érdeklődés mutatkozik a nem egzakt minták azonosításának területe iránt is. A
minták megtalálásához szükség van egy nyelvre, amellyel mintákat lehet definiálni,
illetve egy algoritmusra, amely magát a keresést végzi. A nyelv tartalmazhat speciális
funkciókat, melyek segítségével egyszerű gráfokon kívül lehetőség van nem egzakt minták
definiálására is. A nem egzakt minta valójában lehetséges egzakt gráfok halmazát jelenti,
melyeket különböző feltételekkel határoz meg. Bizonyos esetekben kritikus lehet a nem
egzakt minták detektálása. Ilyen, amikor az elemzőnek anélkül kell általános mintákat
illeszteni, hogy ismerne minden részletet, vagy a forrásgráf nem teljesen ismert, esetleg a
keresett minta nem minden aspektusa ismert [CGM04]. Emellett, a nem egzakt minták
használata tömörebb specifikációt tesz lehetővé, ami egy fontos szempont a gráfújraírás-
alapú modelltranszformációk esetében [EEPT06].

A MapReduce keretrendszert nagy adathalmazok feldolgozására tervezték. Ez egy
olyan, viszonylag új formája a párhuzamos adatfeldolgozásnak, mely egyszerűen
programozható, robusztus és skálázható. Bár a paradigmát eredetileg a Google fejlesztette
ki, számos nyílt forráskódú implementációja ismert. Az egyik legismertebb, legnépszerűbb
ilyen verzió a Hadoop [Apa11], melyet nemcsak az iparban használnak előszeretettel,
hanem az egyetemek tudományos kutatásaiban is nagy népszerűségnek örvend [HwPb13].

Nem triviális azonban, miként lehet hatékony algoritmusokat tervezni a
MapReduce keretrendszere [Feh13]. Bár a keretrendszer nagyfokú párhuzamosságot
biztosít, a programozók csak a map, illetve reduce függvényeket működése felett
rendelkezhetnek [DG08].

2. Motiváció
A modell alapú fejlesztési megközelítések (Model-Driven Engineering, MDE) szerepe
a szoftverfejlesztésben hasonló a gyárakban lévő automatizációhoz: általa az elkészült
termék megbízhatósága, illetve minősége növelhető, a komplexitás hatékonyan kezelhető,
és a gyártási/fejlesztési idő csökkenthető. Mivel az MDE még egy formálódó koncepció,
ezért manapság még korlátozott a komplex rendszerekben való sikeres alkalmazottsága. A
disszertáció célja, hogy hozzájáruljon az MDE módszerek elterjedéséhez és megmutassa,
miként lehet sikeresen alkalmazni olyan komplex és népszerű termékekkel összhangban,
mint a Simulink.
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2. Motiváció

Az MDE módszerek gyakran modelltranszformációkon alapulnak, melyek a fejlesztés
több fázisában is használatosak. Ilyenek lehetnek a következők: (i) egy olyan
absztrakciós szint létrehozása a fejlesztési folyamat során, melyen a platform-független
modellek platform-specifikus modelleké transzformálódhatnak, így növelve például az
"okos otthon" rendszerek újrafelhasználhatóságát, és karbantarthatóságát, valamint azok
tesztelhetőségét [CCRE+11]. (ii) Modellek transzformálása különböző szakterületek
között, mint például beágyazott rendszereket leíró modellek átalakítása különböző
matematikai modelleké bizonyos analízisek elvégzése céljából. (iii) Refaktorálási
célból, javítandó a modell jellemzőit, strukturáltságát, megőrizve annak szemantikai
tulajdonságait.

A megfelelő absztrakciós szint megtalálása, annak kialakítása kiemelten fontos
a problémák hatékony és kényelmes kezeléséhez. A Simulink modellfeldolgozási
folyamat absztrakciós szintjének növelésével lehetőség nyílna a magasabb absztrakciós
szint által kínált olyan előnyök kihasználása, mint például az egyes operációk
modularizációjának megindoklása. A disszertáció egyik hangsúlyos eleme annak
vizsgálata, miként lehet ezt a magasabb absztrakciós szintet a különböző
modellfeldolgozási lépések modelltranszformációkkal való helyettesítésével elérni. A
disszertáció számos modelltranszformációval szolgál, melyek segítségével ilyenképp
növelhető a modellfeldolgozás absztrakciós szintje.

A mintaillesztés és a felhő alapú szolgáltatások kombinációja egy izgalmas új
kutatási terület. Egzakt minták összes előfordulásának megtalálása jelentős erőforrást
igénylő feladat, hiszen a résztalálatok, a kizárt és még szóba jöhető csomópontokat
halmazai folyamatos ellenőrzést igényelnek. A felhő alapú szolgáltatások óriási számítási
és tárolási kapacitásának megfelelő kihasználása új mintaillesztési megközelítésekhez
vezet. Az új technológiák, mint a MapReduce keretrendszeren alapuló, erősen elosztott
gráfalgoritmusok segíthetnek a mintaillesztésben is. A disszertáció kiemelten foglalkozik
olyan algoritmusok kialakításával, melyek egzakt minták megtalálását teszik lehetővé
olyan óriási gráfokban, melyeknek milliónyi csúcspontja és éle van.

Gyakran előfordul, hogy a rendelkezésre álló információk nem elég pontosak ahhoz,
hogy egzakt mintaillesztést lehessen végezni. Emiatt szükség van olyan megközelítésre,
amely ezekben a helyzetekben is megoldást nyújthat. A nem egzakt mintakeresés
komplexitása nagy számítási kapacitást igényel, ami egy jelentős érv a felhő alapú
szolgáltatások használata mellett. A disszertáció egy olyan MapReduce technológián
alapuló megközelítést is bemutat, amely segítségével nem egzakt minták keresése is
lehetővé válik a nagy gráfokban. A nyelv, mely lehetővé teszi a nem egzakt minták
definiálását, szintén bemutatásra kerül.

Ugyanakkor fontos észrevenni, hogy a felhő alapú megoldások népszerűségének
növekedése nem szünteti meg az igényt a már korábban bizonyított technikák
teljesítményének növelésére. Ez különösen igaz a gráf-részgráf izomorfiát kereső
algoritmusok esetében. Éppen ezért, a disszertáció olyan új megközelítéseket is tárgyal,
melyekkel a népszerű VF2 algoritmus [CFSV04] hatékonysága növelhető.
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3. Új tudományos eredmények
A kutatásaim tudományos eredményeit három tézisbe csoportosítottam, melyeket további
altézisekre bontottam. Az elméleti eredményeket matematikai és mérnöki módszerekkel
bizonyítottam, és esettanulmányokkal illusztráltam azok alkalmazási lehetőségeit. Az
alábbiakban összefoglalom a téziseket.

• Az első tézisben egy olyan megoldást dolgoztam ki, melynek segítségével
növelhető a Simulink modellek feldolgozásának absztrakciós szintje. A
megközelítés a Visual Modeling and Transformation System-ben (VMTS)
definiált modelltranszformációkon alapul. A modelltranszformációk segítségével
megvalósított olyan fázisok, mint a virtuális alrendszerek kilapítása, Sorted List
elkészítése, adattípusok propagálása, megváltoztatása, beépített megoldások egyéni
algoritmusokra cserélése, a mesterséges előállított algebrai hurkok kockázatának
csökkentése mind-mind olyan lépések, melyekkel az absztrakciós szint az API
programozásról a szoftvermodellezési emelhető. Mind az algoritmusok, mind pedig
a transzformációk részletesen bemutatásra kerültek, valamint a transzformációk
főbb tulajdonságait is megvizsgáltam.

• A második tézisben megoldást adtam arra, hogyan lehet egzakt mintákat keresni
a MapReduce technika segítségével. Mind a heurisztikákkal való bővíthetőséget
támogató, mind pedig az erőforrások minimalizálását szem előtt tartó algoritmus
megtalálja a keresett minta összes előfordulását a forrásgráfban. A bemutatott
algoritmusokat a hely- és memóriaigényük alapján vizsgáltam és hasonlítottam
össze. Ezt követően valós szcenáriókban kísérleti eredményekkel bizonyítottam az
algoritmusok használhatóságát.

• A harmadik tézisben egy olyan megoldást javasoltam, amely a MapReduce
technikán alapulva képes a nem egzakt mintákat megtalálni nagy méretű gráfokban.
A kidolgozott algoritmust megvizsgáltam annak hely- és memóriaigénye alapján,
valamint mérésekkel megmutattam, miképpen hatnak az opcionális részek ezekre
a tulajdonságokra. Emellett a harmadik tézisben olyan optimalizációs módszereket
dolgoztam ki, melyek segítségével növelhető a VF2 algoritmus hatékonysága. A
módszerek hatását mérési eredményekkel igazoltam.

I. Tézis – A Simulink modellfeldolgozási folyamat absztrakciós
szintjének növelése modelltranszformációk segítségével
Ebben a tézisben számos modelltranszformációt készítettem Simulink modellek
feldolgozásának céljából. A transzformációk összekapcsolhatók, a végrehajtási
láncon belüli sorrendjük változtatható, ezáltal a különböző feldolgozási lépések
sorrendiségéből fakadó teljesítménykülönbség vizsgálható. A transzformációk
segítségével a modellfeldolgozás deklaratívan közelíthető meg, ezáltal rendelkezik
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3. Új tudományos eredmények

a modelltranszformációk minden előnyös karakterisztikájával, azaz, többek között
újrafelhasználható, átlátható, platform-független. Tehát a szakterület-specifikus model-
lezés kedvező tulajdonságai mind érvényre juttathatók ezen a magasabb absztrakciós
szinten.

Az I. Tézist a disszertáció harmadik fejezete tartalmazza.
A tézishez kapcsolódó publikációk: [8, 12, 13, 14, 15, 16].

I.1. Altézis

Kidolgoztam egy algoritmust, valamint egy modelltranszformációt, mely kilapít
minden virtuális alrendszert a Simulink modellekben. Bebizonyítottam, hogy a
modell funkcionalitása nem változik, miután a transzformáció kilapította a virtuális
alrendszereket. Megmutattam, hogy a transzformáció minden virtuális alrendszert
kilapít a Simulink modellben, és bebizonyítottam, hogy a transzformáció mindig
terminál. Kidolgoztam egy algoritmust és modelltranszformációt, melyek segítségével
elkészíthető egy, a Simulink modellhez tartozó Sorted List. Bebizonyítottam, hogy a
transzformáció érvényes Sorted List-et generál, mely az elemeket egyszer tartalmazza, és
a megfelelő sorrendben, a megfelelő hierarchiai szinten reprezentálja. Megmutattam, hogy
a transzformáció minden esetben terminál. Kidolgoztam egy algoritmust, valamint egy
hozzá tartozó modelltranszformációt, melyekkel megvalósítható a Simulink modellekben az
adattípusok propagálása, illetve validálása. Bebizonyítottam, hogy a modelltranszformáció
mindig terminál.

I.2. Altézis

Kidolgoztam egy algoritmust és egy modelltranszformációt, melyekkel Simulink
modellek atomi alrendszereit lehet részlegesen kilapítani. A transzformáció minden
olyan blokkot az atomi alrendszeren kívülre mozgat, melyek rendelkeznek a direct
feedthrough tulajdonsággal, sem közvetlenül, sem pedig más, direct feedthrough
tulajdonsággal rendelkező blokkokon keresztül nem kapcsolódik az alrendszer egyik
kimeneti pontjához sem, valamint csak az alrendszer bemeneti pontjaitól kapott jeleket
dolgoz fel. Ezen transzformáció segítségével a mesterségesen létrehozott algebrai hurkok
kialakításának kockázatát lehet csökkenteni. Bebizonyítottam, hogy a transzformáció
minden esetben terminál. Kidolgoztam egy modelltranszformációt, mellyel egyéni
algoritmusokat lehet használni a beépített Simulink megoldások helyett. Bemutattam egy
modelltranszformációt, mellyel adattípusokat lehet konvertálni.

I.3. Altézis

A modelltranszformációk deklaratív mivoltából adódó fontos előnye, hogy a szeparált
funkcionalitások kényelmesen átrendezhetők. Emiatt, a potenciális teljesítménynövekedés
reményében, lehetőség nyílik a különböző alkalmazási sorrendeket vizsgálni. Megmutattam,
hogy a modelltranszformációk különböző alkalmazási sorrendje miképpen hat a
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modellfeldogozás hatékonyságára.

Modelltranszformációk alkalmazása a virtuális alrendszerek kilapítására, Sorted
List generálására, adattípusok propagálására, és megváltoztatására, a mesterséges
algebrai hurkok kialakulásának valószínűségének csökkentésére, valamint a beépített
Simulink megoldások saját algoritmusokra történő cserélésére segít abban, hogy az
absztrakciós szintet az API programozásról a szoftvermodellezés szintjére emeljük. A
megoldásaim tartalmazzák a modelltranszformációk előnyös tulajdonságait.

Mivel a modelltranszformációk egyik előnye éppen azok deklaratív jellege, ezért
az elkülönített funkciókat kényelmesen át lehet rendezni. Ezáltal lehetőség nyílik a
funkcionalitások kontextustól független vizsgálatára, illetve az alkalmazási sorrend
átrendezéséből fakadó potenciális teljesítménynövekedés mérlegelésére.

II. Tézis – Egzakt mintaillesztés MapReduce környezetben
Ebben a tézisben két olyan algoritmust dolgoztam ki, melyek képesek a forrásgráfban
található összes olyan részgráfot megtalálni, melyek izomorfak a keresett mintával. Annak
érdekében, hogy a keresés nagyméretű, azaz csomópontok és élek millióival rendelkező
gráfokban is működjön, az algoritmusokat úgy alakítottam ki, hogy kihasználják a
MapReduce keretrendszer nyújtotta előnyöket. Ezt követően az algoritmusokat azok hely-
és memóriaigénye alapján elemeztem, és hasonlítottam össze.

A II. Tézis a disszertáció negyedik fejezetében található.
A tézishez kapcsolódó publikációk: [2, 4, 9, 10, 17, 18].

[KSV10] alapján, a MapReduce programozási paradigma formális definíciói a következők.

3.1. Definíció. A mapper egy olyan függvény, mely egy sztringet (amely lehet akár egy
<kulcs, érték> pár is) vár bemenetként, és véges számú <kulcs, érték> párt generál
kimenetként.

3.2. Definíció. A reducer egy olyan függvény, melynek bemenete egy sztring, a kulcs
(k), valamint értékek szekvenciája (v1,v2, . . .), melyek szintén sztringek. Kimenetként
a reducer véges számú <kulcs, érték> párt generál <k,vk,1>, <k,vk,2>, <k,vk,3>, . . .
formában. A kulcs a kimeneti párban megegyezik a bemeneti paraméterben kapottal.

Egy MapReduce algoritmus MapReduce jobok sorozataiból állhat, ahol minden egyes
job egy mappert és egy reducert tartalmaz. Abban az esetben, ha több jobból áll az
algoritmus, akkor a λ1 job kimenete (azaz a ρ1 reducer által generált <kulcs, érték>
párok) lesz a λ2 job bemenete (azaz a µ2 mapper által várt sztring) [FVCL13].

3.3. Definíció. Az algoritmusok elemzése során használt jelölések a következők:
L
Mj

i : Az i-edik iterációban a j-edik mapper által generált sorok hossza.
N
Mj

i : Az i-edik iterációban a j-edik mapper által generált sorok száma.
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3. Új tudományos eredmények

L
Rj

i : Az i-edik iterációban a j-edik reducer által generált sorok hossza.
N
Rj

i : Az i-edik iterációban a j-edik reducer által generált sorok száma.
S
Mj

i : Az i-edik iterációban a j-edik mapper által generált fájlok mérete.
S
Rj

i : Az i-edik iterációban a j-edik reducer által generált fájlok mérete.
M∗: A forrásgráf eredeti adatstruktúrája.
s: A forrásgráf reprezentálásához szükséges hely.
m: A forrásgráf által tartalmazott csomópontok száma.
f : Az egy csomópont reprezentálásához szükséges hely, amely nem foglalja magában
a beérkező/kimenő éleket, azaz praktikusan csak a csomópont azonosítója, valamint
a megfelelő szeparációs karakterek.
∆ρ
k: A k-adik iterációban egy darab ρ reducer által felhasznált memória felső

korlátja.

Vegyük észre, hogy a legrosszabb esetben, ami a teljes gráf, s = m ·m · f , hiszen a
szükséges tárhely a csomópont és a szomszédjainak reprezentálásához m · f , ahol (m−
1) · f szükséges szomszédok miatt, f pedig magának a csomópontnak az azonosításához
kell.

Mivel a sorok száma, illetve hossza a sikeresen illesztett csomópontpároktól függ, ezért
mind a tárhely-, mind pedig a memóriaszükségletet tekintve a legrosszabb eset, amikor a
keresett gráf a GT =Km−1, a forrásgráf pedig a GS =Km, aholKi jelöli az i csomóponttal
rendelkező teljes gráfot.

II.1. Altézis

Kidolgoztam egy algoritmust (MRSIH), mely a cél mintával izomorf részgráfokat talál
meg nagyméretű (akár több millió elemet is tartalmazó) gráfokban. Az algoritmus a
VF2 algoritmuson alapszik és a MapReduce keretrendszerre épül. Bebizonyítottam, hogy
az algoritmus az összes, a cél mintával izomorf részgráfot megtalálja. Meghatároztam
a generált kimenetek méretének felső korlátját mind a mapper, mind pedig a reducer
példányok esetében. Meghatároztam a felső korlátját az egy reducer példány által szükséges
memóriának.

Az MRSIH egy MapReduce jobon alapul, ahol a mapper felelős a lehetséges
csomópontpárok generálásáért, míg a reducer meghatározza, hogy a csomópontpárokkal
ki lehet-e egészíteni a korábbi párokat. A MapReduce algoritmusok teljesítményére
jelentős hatással van az I/O operációk száma, illetve a szükséges memória mennyisége.
Minden iterációban a tárhelyigény felső korlátja SMH

k = SRH
k ≤ s+ m!

(m−k)! · (m+ 1) · f ,
valamint a memóriaigény felső határa SMH

k = SRH
k ≤ s+ m!

(m−k)! · (m+ 1) ·f .

II.2. Altézis

Kidolgoztam egy algoritmust (MRSIS), mely a cél mintával izomorf részgráfokat talál
meg nagyméretű (akár több millió elemet is tartalmazó) gráfokban. Az algoritmust

9



úgy terveztem meg, hogy minél hatékonyabb legyen az I/O operációkat, illetve a
memóriaigényt illetően. Bebizonyítottam, hogy az algoritmus minden olyan részgráfot
megtalál, amely a cél mintával izomorf. Meghatároztam a generált kimenetek méretének
felső korlátját minden mapper és minden reducer esetében. Megmutattam a memóriaigény
felső korlátját mindkét MapReduce job reducereinek esetében.

Az MRSIS algoritmus két MapReduce jobot használ minden egyes iterációban.
Az első mapper fázis felelős a korábban megtalált csomópontpárok halmazának új,
érvényes elemmel való bővítéséért. Ezt követően a reducer fázis átstrukturálja az
adatokat. A második mapper fázis új lehetséges csomópontpárokat generál, majd a
hozzá tartozó reducer újra átrendezi az adatokat, hogy a következő iterációban lévő első
mapper fázis meg tudja vizsgálnia a lehetséges csomópontpárokat a már megtalált párok
viszonylatában.

Bár az MRSIS algoritmus két különböző MapReduce jobot használ, mégis
hatékonyabb, mint az MRSIH algoritmus. A struktúrája lehetővé teszi, hogy a
számításigényes feladatokat a mapper fázisok végezzék, ez a megközelítés az ajánlott
paradigma. A tárhelyigény felső korlátja az iterációkban a következő: SM

′
S

k ≤ s+ k ·
m!

(m−k)! · (k+ 1) · f , SR
′
S

k ≤ s+ k2 · m!
(m−k)! · f , S

M
′′
S

k ≤ s+ k · m!
(m−k−1)! · (k+ 1) · f és SR

′′
S

k ≤

s+ m!
(m−k−1)! ·k ·f . A memóriaigény felső korlátja pedig ∆R

′
S

k ≤m ·f+(k · (m−1)!
(m−k)!) ·(k+1) ·f

és ∆R
′′
S

k ≤m ·f + (k · (m−1)!
(m−k−1)!) · (k+ 1) ·f .

II.3. Altézis

Összehasonlítottam az MRSIH és MRSIS algoritmusokat azok tárhely- és
memóriaigényeik alapján. Bebizonyítottam, hogy az MRSIS algoritmus mindkét
aspektusban jobban teljesít abban az esetben, ha az MRSIH algoritmus nem
használ semmilyen heurisztikát. Az elméleti eredményeket alátámasztása végett kísérleti
eredményeket is prezentáltam.

III. Tézis – Nem egzakt mintaillesztés MapReduce környezetben

Ebben a tézisben egy olyan algoritmust dolgoztam ki, amely alkalmas nem egzakt
minták keresésére nagyméretű (akár több millió elemet is tartalmazó) gráfokban. A nem
egzakt minták definíciójához szükséges nyelvet szintén bemutattam. Kidolgoztam kettő
optimalizációs technikát, mellyel a VF2 algoritmus hatékonysága növelhető.

A III. Tézist az ötödik és hatodik fejezet tartalmazza.
A tézishez kapcsolódó publikációk: [3, 4, 9, 10, 11, 17, 18, 19].
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4. Az eredmények alkalmazása

III.1. Altézis

Bemutattam egy új nyelvet, mely alkalmas nem egzakt minták definiálására. Kidolgoztam
egy algoritmust (MRMM), amely képes megtalálni nem egzakt mintákat nagy gráfokban.
Annak érdekében, hogy nagyméretű gráfokban is hatékony legyen a keresés, a módszer a
MapReduce keretrendszerre épül. Meghatároztam a generált kimenetek méretének felső
korlátját, mind a mapperek, mind pedig a reducerek esetében. Megmutattam az egy
reducer által használt memória mennyiségének felső korlátját mindkét MapReduce job
esetében.

Az MRMM algoritmus az MRSIS algoritmuson alapszik. Képes megtalálni az
összes olyan részgráfot, amely az új nyelv által definiált nem egzakt mintával izomorf.
A tárhelyigény felső korlátja a következő: SM

′
M

k ≤ s+ ∑k−1
i=γ

m!
(m−i−1)! · (i+ 1) · (2i+ 2) · f ,

S
R

′
M

k ≤ s + ∑k
i=γ i

2 · m!
(m−i)! · f , S

M
′′
M

k ≤ s + ∑k
i=γ

m!
(m−i−1)! · i · (i + 1) · f , és

S
R

′′
M

k ≤ s + ∑k
i=γ

m!
(m−i−1)! · i · f . A memóriaigények felső korlátja pedig ∆R

′
M

k ≤

m ·f + ∑k−1
i=γ

(m−1)!
(m−i−1)! · (i+ 1) · (2i+ 2) ·f és ∆R

′′
M

k ≤m ·f + ∑k
i=γ

(m−1)!
(m−i−1)! · i · (i+ 1) ·f .

III.2. Altézis

Kidolgoztam egy algoritmust, amely a szükséges megvalósíthatósági szabályok
alkalmazásának számát csökkentve növeli a VF2 algoritmus hatékonyságát. Megmutattam,
hogy az algoritmus nem vezethet több ellenőrzési lépéshez, mint az eredeti megközelítés.
Kidolgoztam továbbá egy olyan algoritmust, amely a szóba jöhető csomópontpárok
rendezésével növeli a VF2 algoritmus hatékonyságát. Megmutattam, hogy a rendezéssel a
VF2 algoritmus a lehető legkorábban visszalép az előző szintre. Egy teljesítményelemzés
kidolgozásával, támasztottam alá az elméleti eredményeket.

4. Az eredmények alkalmazása
Az első tézisben bemutatott elméleti eredményeket a Visual Modeling and Transformation
System (VMTS) [AAL+09, MML08, VMT12] keretrendszerben valósítottam meg. A
kommunikáció a VMTS és a MATLABR© környezet részeként üzemelő SimulinkR© között
már korábban megvalósításra került. A VMTS által futtatott modelltranszformációk
hatékonyan dolgozták fel a SimulinkR© modelleket, ezáltal sikeresen növelve a
modellfeldolgozás absztrakciós szintjét.

A második tézisben bemutatott MapReduce algoritmusok a Windows Azure [WA13]
felhőszolgáltató segítségével kerültek megvalósításra. A 8 csomóponttal rendelkező
klaszteren a 3.1-es Hadoop verzió futott, 40 magot és összesen 48 GB memóriát
tartalmazott. A kísérletek során szintetikus Recursive Matrix (R-MAT) gráfokat [CZF04]
használtam, amelyek a sztochasztikus Kronecker gráfok [LCKF05] speciális esetei.
A megfigyelt eredmények alátámasztották az elméleti eredményeket, azaz mindkét
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algoritmus az összes izomorf részgráfot megtalálta, és az MRSIS algoritmus valóban
jobban teljesített.

A harmadik tézisben részletezett, nem egzakt minták detektálására kidolgozott
algoritmust szintén a korábban definiált klaszteren futtattam. Az MRMM algoritmus
sikeresen megtalálta az összes részgráfot, amely izomorf az új nyelv által definiált nem
egzakt mintával. A megnövekedett tárhelyigény megfelelt az elvárásoknak. A harmadik
tézisben javasolt optimalizációk valóban növelik a VF2 algoritmus hatékonyságát, a
javulás mértékét a kísérletek bizonyítják.
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