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DR. FRIEDL KATALIN

EGYETEMI DOCENS

DR. VARRÓ DÁNIEL
EGYETEMI ADJUNKTUS

PROF. DR. RER. NAT. ANDY SCHÜRR
EGYETEMI TANÁR

BUDAPEST, 2008. ÁPRILIS



Varró Gergely PhD tézisek

2



Varró Gergely PhD tézisek

1. A kutatás előzményei

1.1. Modellvezérelt tervezés

Napjainkban a szoftvertervezés vezető irányzatává vált a modellvezérelt tervezés, melynek alap-
elve az, hogy még az implementálás előtt, a tervezés során a szoftver több aspektusát, különbö-
ző absztrakciós szinten megfogalmazott rendszermodellekkel írjuk le, melyekből automatikusan
programkód generálható. A modellvezérelt tervezés folyamatának fő előnyei közé a magas abszt-
rakciós szintű modellek újrahasznosíthatósága és a nagy mértékű automatizálhatóság révén nyer-
hető termelékenységnövekedés sorolhatók.

A modellvezérelt tervezésre egy közismert példa az Object Management Group (OMG) ál-
tal megalkotott modellvezérelt architektúra (MDA) [KWB03, Obj01c], melynek célja, hogy a
szoftver- és az üzleti funkcionalitások tervezése független legyen az azt futtató platformtól.

Az üzleti ill. a szoftverrendszer főbb funkcionalitásai egy ún. platformfüggetlen modell formá-
jában kerülnek megtervezésre, mely egy magas absztrakciós szintű, újrafelhasználható, a megva-
lósítási technológiától és a számítógép architektúrájától független modellt jelent. A platformspeci-
fikus modell szintén a tervezés alatt álló rendszer egy modellje, mely immár szorosan kapcsolódik
valamely implementációs technológiához mint például egy végrehajtási platformhoz, egy szoft-
verarchitektúrához, egy operációs rendszerhez vagy egy adatbázishoz. A platformspecifikus mo-
dellt igen gyakran modelltranszformáció [Béz05] állítja elő a platformfüggetlen modellből, melyet
aztán egy automatikus programkód generálási fázis követ, mely a platformspecifikus modellből el-
készíti a rendszer implementációját.

A modell alapú tervezőeszközöknek [Leo07, TA05] támogatniuk kell (i) a modellek létre-
hozását és szerkesztését, (ii) teljesség- és konzisztenciaellenőrzést, (iii) metrikák számítását, (iv)
modellek más modellekbe és programkódba való transzformálását, (v) több forrásmodell össze-
szerkesztését, (vi) a modell alapú tesztelést, (vii) a modellek által reprezentált rendszerek végre-
hajtásának szimulálását és (viii) már létező rendszerek jól formált modellé való alakítását.

A felsorolt feladatok megoldásához többféle modellezési nyelvet és eszközt is használnak egy
átlagos modellvezérelt tervezési folyamatban. A modern, célterület specifikus (domain specific)
modellező környezetek (mint például az Eclipse GMF csomagja, vagy a Microsoft Visual Stu-
dio DSM keretrendszere) elegendő támogatást biztosítanak szerkesztők és kódgeneráló eszközök
fejlesztéséhez, de a modelltranszformációk tervezése és végrehajtása esetén ez a támogatottság
gyakran hiányzik vagy nem elégséges. A disszertációm elsődleges célja, hogy hatékony segítséget
nyújtson a modellezési nyelvek között és az azokon belül végrehajtott komplex modelltranszfor-
mációkhoz.

1.2. Modelltranszformáció

A modellvezérelt architektúra kulcsfontosságú szerepet szán a modelltranszformációnak, mivel
ennek a feladata biztosítani a modellezési nyelvek közötti és az azokon belüli automatizált átalakí-
tásokat. A modellvezérelt tervezés kívánalmai szerint a modelltranszformációnak (i) magas szintű
specifikációs nyelven megfogalmazottnak, (ii) hatékony algoritmusok és technikák segítségével
automatikusan végrehajthatónak, és (iii) széleskörűen, ipari minőségű eszközök által támogatott-
nak kell lennie.

Az OMG Query/Views/Transformations (QVT) [QVT03] nevű szabványa lehetővé teszi a
több irányú modelltranszformációk specifikálását, és ezáltal teljesíti az első követelményt. Mi-
vel a QVT egy új szabvány, ezért az ezt használó implementációkból csak kezdeti prototípusok
(pl. mediniQVT [KE07], MTF [Alp04]) léteznek, melyek komplex modelltranszformációkat még
nem képesek hatékonyan kezelni.
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Bár QVT-t specifikációs nyelvként használó, hatékony modelltranszformációs eszköz még
nincsen, de számos, más ötleten és technikán alapuló eszköz már létezik, melyekről kitűnő át-
tekintést adnak a [CH03, MG05, MGVK05] publikációk. A gráftranszformáció deklaratív és sza-
bály alapú eszköztára például egy népszerű lehetőség a modelltranszformációk leírására, ahogy
azt számos cikk [CH03, EGdL+05, 1, 4, 5] alá is támasztja.

1.3. Modelltranszformáció gráftranszformációs megközelítéssel

A gráftranszformáció [EEKR99, Roz97] egy deklaratív, grafikus nyelv gráf alapú modellek átala-
kításának leírására. A nyelv szabályokból áll, melynek összetevői a baloldalt és a jobboldalt leíró
gráfok (LHS és RHS), valamint az ún. negatív alkalmazási feltételek (NAC) [HHT96].

A modell átalakítása úgy történik, hogy annak a szabálybaloldalra illeszkedő részét a jobb-
oldal által definált formájúra cseréljük. Ez két lépésben történik. A teljesítmény szempontjából
különösen érzékeny mintaillesztési fázisban hajtódik végre a baloldal illeszkedéseinek a modell-
ben történő megkeresése, majd annak a leellenőrzése, hogy a kiválasztott modellrészben a negatív
alkalmazási feltételek nem teljesíthetők. A frissítési fázisban a kiválasztott részt módosítjuk a bal-
és a jobboldal által definiált eltéréseknek megfelelően.

Elméleti megközelítésben a gráfmintaillesztés problémájának lépésszáma felülről becsülhető
egy olyan polinommal, melynek kitevője lineárisan függ a baloldal méretétől. Ennek következté-
ben gyors algoritmus létezése nem garantálható a gráfmintaillesztés problémájának általános ese-
tére, mivel a bizonyítottan NP-teljes részgráf izomorfia probléma [Ata99] visszavezethető erre. A
gyakorlatban a szabályok tipikusan előzetesen rögzítettek, ezért a felső korlátban szereplő kitevő
is rögzített, de nem feltétlenül kis értékű lesz. Éppen ezért a gráftranszformációs eszközök külön-
böző, heurisztikákra épülő algoritmusokat használnak a mintaillesztési folyamat felgyorsítására.
A legnépszerűbb megközelítések a mintaillesztést (i) vagy kényszerkielégítési problémaként fogal-
mazzák meg, melynél a szabálybaloldal olyan kényszerek halmazából áll, melyeket a modellbeli
illeszkedések elégítenek ki; (ii) vagy pedig lokális keresési feladatként értelmezik, melynél elő-
ször a baloldal egy csúcsára történik illesztés, majd a kapott részleges illeszkedéseket egy rekurzív
vagy iteratív eljárás lépésről-lépésre kiterjeszti a szomszédos mintabeli csúcsok felé, azok lerög-
zítésével. Az utóbbi technika heurisztikái igen gyakran használnak ún. keresési terveket [Zün96],
melyek a szabálybaloldal csúcsainak feldolgozási sorrendjét definiálják.

Számos, lényegesen különböző mintaillesztési stratégiát alkalmazó, eltérő végrehajtási kör-
nyezetekben működő gráftranszformációs eszköz (AGG [Tae00, ERT99], AToM3 [dLV02], BOTL
[MB03], DiaGen [Min02], FUJABA [KNNZ00], GREAT [AKS03a], Groove [Ren04a], PROG-
RES [SWZ99], Tiger [BEK+06], VIATRA2 [BV06], VMTS [LLMC06]) megvizsgálása után az
alábbi problémákat azonosítottam megoldandó kutatási feladatként:

• Objektív mérések hiánya a memóriahasználatra és a futási időre vonatkozóan. A mo-
delltranszformációs eszközök memóriahasználatára és a futási idejére vonatkozóan csak
becslések léteztek, és teljesítménykarakterisztikáikat mérések híján soha nem vizsgálták ob-
jektív módon.

• A transzformálandó modell struktúrájára érzéketlen algoritmusok. Csak a modellezett
probléma általános (metamodellben megfogalmazható) jellemzőit használták fel a minta-
illesztő algoritmusok optimalizálásához, míg a ténylegesen transzformálandó modellből
nyerhető többletinformációkat nem. Ezenkívül a mintaillesztő algoritmusok rugalmatlanok
és érzéketlenek voltak a transzformáció folyamatára, figyelmen kívül hagyva azt a tényezőt,
hogy a modellek mérete és struktúrája jelentősen megváltozhat a transzformáció folyamán.

• Inkrementális transzformációk hiányzó támogatottsága. Az összes megvizsgált eszköz
kötegelt (ún. batch jellegű) transzformációt hajtott végre, mely csak az adott szabály vég-
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rehajtásánál kiszámolt illeszkedéseket használta fel, míg az egymást követő lépések egyező
illeszkedéseinek megőrzését és újbóli felhasználásának hatásait soha nem vizsgálták.

• Transzformációk, létező eszközökbe történő integrálásának hiánya. Bár számos, kifino-
mult módszert használó, egymástól független gráftranszformációs megoldás létezett, ezek
modell alapú tervezőeszközökbe nem voltak beágyazhatók, mivel nem támogattak semmi-
lyen szabványos transzformációs API-t.

2. A kutatás módszere

A fenti észrevételek szabták meg alapvetően a kutatásom irányát és a megoldandó részfeladatokat.

Benchmark keretrendszer megtervezése gráftranszformációs célokra. Már a kutatás első fá-
zisában észrevettem, hogy csak becslések léteznek a gráftranszformációs eszközök futási idejének
meghatározására.

Ezért utánanéztem a szakirodalomban annak, hogy milyen módszerek léteznek a gráftransz-
formációs eszközök összehasonlítására és kategorizálására. Ezen túlmenően a [SEH03] cikk út-
mutatásait alapul véve, megvizsgáltam azt is, hogy a kvantitatív teljesítményértékelési technikákat
hogyan alkalmazták a szoftvertervezés egyéb területein.

Az analízis során észrevettem, hogy a gráftranszformációhoz csak kvalitatív specifikációs pél-
dák léteznek, melyek célja a szóban forgó eszköz vagy megközelítés kifejezőképességének de-
monstrálása. Megfigyeltem azt is, hogy a gráftranszformációs eszközök teljesítményére csak mér-
nöki megfontolások alapján történő becslések elérhetők, de ezeket senki nem igazolta jól definiált
környezetben elvégzett, megismételhető mérésekkel. Ezzel egyidőben a gráftranszformációs kö-
zösség részéről egyre erőteljesebb igény mutatkozott benchmarkok létrehozására, melyek segít-
ségével fel lehet mérni a különböző heurisztikák és implementációk erősségeit és gyengéit, hogy
ezek segítsék a későbbiekben a fejlesztések további irányának meghatározását.

E célból, bevezető lépésként összegyűjtöttem a szakirodalomból a modelltranszformáció ti-
pikus alkalmazási területeit. Minden egyes alkalmazási területhez kerestem egy jellemző problé-
mát, mely a későbbiekben benchmarkként funkcionált. Ezzel párhuzamosan megvizsgáltam né-
hány létező eszközt, azon belül is azok mintaillesztő algoritmusát. A vizsgálataim során azokra
a gyorsítási célra szolgáló technikákra és heurisztikákra koncentráltam, melyek több eszköznél is
előfordultak.

Az 1. tézisben definiáltam egy benchmark keretrendszert, majd kiválasztottam olyan gráf-
transzformációs eszközöket, melyek optimalizációs technikák széles skáláját támogatták. Ezután
definiáltam a mérésekben használni kívánt beállításokat. Végül a transzformációk futási idejét
több körben is megmértem.

Relációs adatbázisra épülő gráftranszformációs motor építése. Amennyiben a modellvezé-
relt szoftverfejlesztés paradigmáját használni akarjuk ipari projektekben is, akkor a modelltransz-
formációknak nagy méretű modelleken is futniuk kell, valamint biztosítanunk kell ezen transzfor-
mációk más, létező eszközbe történő integrálását.

Ezért áttekintettem a kutatásaim kezdetén elérhető gráftranszformációs eszközökben használt
algoritmusokat és technikákat, valamint a kapcsolódó szakirodalom [Béz01] alapján összegyűjtöt-
tem, és megvizsgáltam a modell alapú tervezőeszközök által, a modelltranszformációval szemben
támasztott követelményeket.

Azt vettem észre, hogy mindegyik vizsgált eszköz kizárólag a számítógép memóriáját használ-
va hajtja végre az átalakításokat, viszont nem történtek még próbálkozások olyan méretű modellek
transzformációjával, melyek nem férnek el a memóriában. Ezenkívül észrevettem azt is, hogy ipari
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környezetben több olyan, nagy méretű és elosztott alkalmazás létezik, melyben a modellek reláci-
ós adatbázisokban vannak letárolva.

A memóriakorlátok túllépésének leküzdése céljából javaslatot tettem a háttértáron tárolt mo-
delleken alkalmazott transzformációkra, melyek – lassabb futási időért cserébe – lehetővé teszik
nagy méretű modellek kezelését. A vázolt ötlet egy lehetséges megvalósítását mutatja be a 2. té-
zis, melyben a gráftranszformációt relációs adatbáziskezelő rendszerek fölött hajtjuk végre. Ez a
megoldás a modelltranszformáció funkcionalitásának beágyazását is lehetővé teszi olyan rendsze-
rekbe, melyek a modellt eredetileg is relációs adatbázisban tárolták.

Gráftranszformációs modulok integrálása létező üzleti alkalmazásokba. Megvizsgáltam né-
hány, a kutatásaim kezdetén elérhető modelltranszformációs eszközt, hogy milyen módon támo-
gatják a modell alapú tervezőeszközbe való beépítésüket. Emellett felmértem, hogy moduláris
szerkezetűek-e, valamint megnéztem, hogy megfelelnek-e valamilyen szabványos programozási
interfésznek.

A vizsgálat során azt tapasztaltam, hogy a modell alapú tervezőeszközök a modelleket tipi-
kusan valamilyen szabványos felületen keresztül érik el, mint például az Eclipse Modeling Fra-
mework [EMF] vagy a Java Metadata Interface [JMI] a modellezési eszközökben, míg az üzleti
alkalmazásokban a modellek elérésére inkább az Enterprise Java Bean-ek használata a gyakoribb.
Emellett azt vettem észre, hogy a tervezőeszközök transzformációs egységei ritkán moduláris fel-
építésűek, és a szabványos elérésük sem támogatott.

Éppen ezért a 2. és a 3. tézisben demonstráltam azt is, hogy az új modelltranszformációs
megoldások hogyan építhetők be Java 2 Enterprise Edition [Sun] platformon futó üzleti alkalma-
zásokba Enterprise Java Bean alapú modulként.

A modellt és a transzformáció folyamatát figyelembe vevő gráfmintaillesztő algoritmusok
tervezése. A relációs adatbázisokra épülő gráftranszformációs motor fejlesztése közben észre-
vettem, hogy a mintaillesztési fázisban a relációs adatbázis által használt végrehajtási terv a transz-
formáció előrehaladtával igen gyakran megváltozik az adatbázis tartalmától függően.

Az elérhető gráftranszformációs eszközök forráskódjainak átböngészésével megvizsgáltam,
hogy az ezekben implementált algoritmusok milyen mértékben támogatják a mintaillesztési fázis-
ban használt heurisztikák futási idejű megváltoztatását.

A vizsgálat során azt vettem észre, hogy a használt algoritmusok heurisztikái rögzítettek a
transzformáció teljes végrehajtása során, és teljesen figyelmen kívül hagyják az átalakítandó mo-
dell méretét és szerkezetét.

Ennek következtében a 3. tézisben bevezettem a modellre érzékeny keresési tervek által ve-
zérelt heurisztikák fogalmát, mely a modellből gyűjtött statisztikai adatok alapján megbecsüli a
heurisztika várható teljesítményét. Ezenkívül az algoritmus rögzítettségének feloldása céljából ja-
vasoltam egy új, adaptív megközelítést a gráfmintaillesztés oly módon történő megvalósítására,
melynél az optimális stratégiát az előzetesen legenerált heurisztikák közül futási időben lehet ki-
választani az aktuális modellt is használó becslések alapján.

Az inkrementális gráftranszformáció technikájának kidolgozása. A számítástechnikában a
gyorsítótárakat széles körben használják olyan környezetben, ahol a lekérdezések gyakoribbak,
mint a módosítások. Mivel ez az eset könnyen előfordulhat bizonyos gráftranszformációs problé-
máknál, ezért érdemes megvizsgálni, hogy a napjainkban is növekvő memóriakapacitás lehetővé
teszi-e olyan technikák alkalmazását, mely a gráfmintaillesztés felgyorsításáért megnövekedett
memóriahasználattal és lassabb frissítésekkel fizet.
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Áttekintettem a létező eszközök mintaillesztési algoritmusait, hogy támogatják-e a gyorsító-
tár alapú megoldásokat a transzformációs folyamat felgyorsításához, ezenkívül utánanéztem az
inkrementális módszerek egyéb, számítástechnikai területeken történő felhasználásának.

A vizsgált gráftranszformációs motorok mind ugyanazt az elvet követték. Nevezetesen: elő-
ször a gráftranszformációs szabály baloldalának egy modellbeli illeszkedését keresték meg gráf-
mintaillesztéssel, majd néhány lokális módosítás végrehajtása történt meg, mely csúcsokat és éle-
ket adott hozzá a modellhez, vagy vett el belőle. Ezután az egész eljárás a legelejéről kezdő-
dött újra. Mivel ilyen esetben a korábbi illeszkedések eldobásra kerültek, ezért a soron következő
transzformációs lépésnek a komplex és költséges gráfmintaillesztést elölről kellett kezdenie min-
den alkalommal. Felismertem, hogy ez a viselkedés szűk keresztmetszet lehet olyankor, amikor a
teljesítmény is számít. Hasonló következtetésre jutott később a [KS06] cikk is.

Ennek következtében a 4. tézisben adatszerkezeteket és algoritmusokat javasoltunk az inkre-
mentális gráfmintaillesztés oly módon történő megvalósítására, mely az összes teljes és nem kiter-
jeszthető részleges illeszkedést letárolja. Az illeszkedések ezen halmaza frissül aztán inkrementá-
lis módon minden alkalommal, amikor a modell módosul. A módszer támogatására bevezettünk
egy értesítési mechanizmust is, mely képes gyorsan azonosítani azon részleges illeszkedéseket,
melyek a modell módosulásának következményeként bővülhetnek, vagy eldobásra kerülhetnek.

3. Új tudományos eredmények

3.1. Benchmark keretrendszer gráftranszformációs célokra

Miután áttekintettem a gráftranszformációs eszközök összehasonlítására és kategorizálására már
létező technikákat [CH03, MG05] és az egyéb szoftvertervezési területeken használt bench-
markokat [SEH03], észrevettem, hogy gráftranszformációs eszközökhöz csak kvalitatív, speci-
fikációs példák léteznek, míg teljesítményüket soha nem mérték kvantitatív módon.

1. tézis. Kidolgoztam egy benchmark keretrendszert, mely lehetővé teszi a gráftranszformációs
eszközökben használt heurisztikák kvantitatív teljesítményanalízisét és összehasonlítását.

• Gráftranszformációs példák jellemzőinek definiálása és kategorizálása. A gráftranszfor-
máció tipikus felhasználási területeinek megvizsgálása után, az egyes területekre jellemző
gráftranszformációs példákban azonosítottam és kategorizáltam az olyan tényezőket, mint
például a minták mérete, a csúcsok maximális fokszáma, az illeszkedések száma és a transz-
formációs szekvencia hossza, melyek az eszközök futási idejét nagy mértékben befolyásolják
(5.2.2. fejezet).

• Gráftranszformációs eszközök optimalizációs stratégiáinak azonosítása és kategorizálá-
sa. A legnépszerűbb gráftranszformációs eszközök megvizsgálása során azonosítottam és
kategorizáltam a bennük használt olyan optimalizációs stratégiákat, köztük a párhuzamos
szabályvégrehajtást, az „ameddig lehet” jellegű szabályalkalmazást, a multiplicitás alapú
optimalizálást, és a paraméterátadást, melyek jelentős hatással vannak az eszközök futási
idejére (5.2.3. fejezet).

• Benchmark példák specifikálása. Megalkottam az általános célú benchmarkok definiálásá-
nál használt kifejezések gráftranszformációs megfelelőit, és elkészítettem benchmark példák
specifikációit a gráftranszformáció egy-egy alkalmazási területéhez: a szimulációs jellegű
feladatokhoz és a modelltranszformációhoz (5.3. és 5.4. fejezetek).

• Gráftranszformációs eszközökben használt optimalizációs stratégiák teljesítményjavulás-
ra gyakorolt hatásának kvantitatív vizsgálata. A benchmark keretrendszerben, különböző
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paraméterekkel és optimalizációs stratégia beállításokkal méréseket hajtottam végre több
eszközön. A mérési eredményeket felhasználva megvizsgáltam az optimalizációs stratégiák
teljesítménynövekedésre gyakorolt hatását (5.5. fejezet).

A tézis a disszertáció 5. fejezetén, valamint a [11, 18, 19, 20] publikációkon alapul.

3.2. Gráftranszformáció relációs adatbázisokban

A modell alapú tervezőeszközökkel szemben természetes elvárás, hogy támogassa nagy mére-
tű rendszermodellek transzformácioját is. Miután a kutatásom kezdetén megvizsgáltam számos,
a fejlesztések élvonalát képviselő eszközt [AKS03a, KNNZ00, ERT99, SWZ99, LLMC06], azt
tapasztaltam, hogy mindegyikük kizárólag a számítógép memóriáját használja a modelleken vég-
rehajtott átalakítás során, ami elégtelen működéshez vezethet nagy méretű, ipari modellek esetén,
mivel a transzformáció könnyen memóriatúllépéshez vezethet. Ennek kiküszöbölésére célszerűnek
látszott a transzformációkat háttértáron tárolt modelleken végrehajtani, mely – lassabb végrehaj-
tásért cserébe – lehetővé teszi nagyobb méretű modellek kezelését.

2. tézis. Kidolgoztam egy bizonyítottan helyes módszert gráftranszformáció relációs adatbázisok
fölötti végrehajtására, majd megmértem a javasolt megoldás teljesítményét többféle futtatási kör-
nyezetben, különböző adatbázisokat, paramétereket és optimalizációs stratégiákat használva.

• Gráfmintaillesztés relációs adatbázisokban. Kidolgoztam egy bizonyítottan helyes mód-
szert, mely a gráfmintákhoz automatikusan generál olyan SQL lekérdezéseket, melyek vég-
rehajtása során tapasztalt viselkedés megegyezik a gráftranszformáció mintaillesztési fázi-
sának teendőivel (6.4.2. és 6.4.3. fejezetek).

• A gráftranszformáció módosítási fázisának végrehajtása relációs adatbázisokban. Kidol-
goztam egy bizonyítottan helyes módszert, mely a gráftranszformációs szabályokhoz olyan
SQL utasításokat generál, melyek viselkedése megegyezik a módosítási fázis teendőivel
(6.4.4. fejezet).

• Gráftranszformáció relációs adatbázisok fölötti végrehajtásának kvantitatív teljesítmény-
analízise. Az objektum-relációs leképezést használva benchmark példaként megvizsgáltam
a javasolt technika hatékonyságát többféle futtatási környezetben, melyhez különböző adat-
bázis, paraméter és optimalizációs stratégia beállítást alkalmaztam (6.5. fejezet).

• Gráfmintaillesztés hordozható lekérdezésekkel. Javasoltam egy hordozható és adatbázis-
független megoldást, mely a deklaratív EJB QL nyelven megfogalmazott lekérdezéseket
használja a gráfmintaillesztés megvalósításához (6.6. fejezet).

A tézis a disszertáció 6. fejezetén, valamint a [2, 7, 9, 13] publikációkon alapul.

3.3. Adaptív gráftranszformáció

A kutatásom kezdetén elérhető gráftranszformációs eszközök [AKS03a, KNNZ00, ERT99,
SWZ99, LLMC06] mintaillesztő algoritmusait vizsgálva észrevettem, hogy az ezen algoritmusok
által használt heurisztikák rögzítettek a teljes végrehajtás során, valamint érzéketlenek a transzfor-
málandó modell méretére és struktúrájára.

Célszerűnek látszott bevezetni a modellspecifikus keresési tervek fogalmát, mely képes fel-
használni a tervező által előzetesen definiált, a transzformáció folyamatára jellemző tipikus mo-
dellpéldányokból gyűjtött statisztikai adatokat.
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3. tézis. A gráftranszformáció mintaillesztési fázisának felgyorsítása céljából kidolgoztam egy
adaptív módszert modellspecifikus keresési tervek végrehajtására.

• Modellspecifikus keresési tervek költségei és optimalizációs mechanizmusai. Definiáltam
a modellspecifikus keresési tervekhez egy költségfüggvényt, mely megbecsüli a terv végre-
hajtása során bejárandó keresési tér méretét. Egy létező mohó algoritmus átalakításával
kidolgoztam egy optimalizációs technikát, mely előállít egy, az előbb definiált speciális költ-
ségfüggvény szerint olcsónak számító modellspecifikus keresési tervet (7.3. fejezet).

• Adaptív gráftranszformációs motor. Kidolgoztam egy adaptív gráftranszformációs motort,
mely futási időben képes kiválasztani az optimálisat az előfordított mintaillesztési stratégiák
közül a futási időben elérhető modellstatisztikákat használva (7.4.1. és 7.5.1. fejezetek).

• EJB3 alapú prototípus. Elkészítettem az adaptív gráftranszformációs motor EJB3 alapú
prototípusát a Java 2 Enterprise Edition platformhoz. A prototípuson bemutattam a konkrét
stratégiák mintaillesztési és költségszámítási feladatait megvalósító programkódokat, vala-
mint azt az implementált, nem perzisztens session bean-t is, mely az előfordított heurisztikák
közül futási időben kiválasztja az optimális stratégiát (7.4.2. és 7.5.2. fejezetek).

• A Java, az EJB3 és az EJB QL alapú gráfmintaillesztés kvantitatív összehasonlítása. Egy
benchmark alkalmazás segítségével megvizsgáltam, és összehasonlítottam a közös és elő-
re rögzített keresési tervet használó Java, EJB3 és EJB QL alapú mintaillesztő modulok
hatékonyságát (7.6. fejezet).

A tézis a disszertáció 7. fejezetén, valamint a [3, 10, 12, 15, 16, 17] publikációkon alapul. A
tézis eredményei részét képezik a VIATRA2 modelltranszformációs keretrendszernek [1, 4, 5].

3.4. Inkrementális gráftranszformáció

Miután megvizsgáltam, hogy a létező gráftranszformációs eszközök mintaillesztő algoritmusai ho-
gyan alkalmaznak gyorsítótárakat a transzformáció felgyorsításához, azt tapasztaltam, hogy ezeket
csak egy szabályalkalmazáson belül, a gyakran használt csúcsok és élek gyors eléréséhez használ-
ják, de az egymást követő transzformációs lépések közös illeszkedéseinek újrahasznosítására nem.
A számítástechnika egyéb területeit áttekintve megállapítottam, hogy az inkrementális technikákat
másutt [BGT91, Hud87, GMS93] sikeresen alkalmazták, ezért célszerűnek látszott kidolgozni egy
inkrementális gráfmintaillesztési technikát, mely a részleges illeszkedéseket letárolja a számítógép
memóriájában, majd ezeket a modell változásakor inkrementálisan frissíti.

4. tézis. Kidolgoztam egy értesítési mechanizmust használó inkrementális gráfmintaillesztési mód-
szert. Ezen kívül megmértem a javasolt módszer hatékonyságát, és összehasonlítottam egy nem
inkrementális módon működő gráftranszformációs eszközzel.

• Adatszerkezetek inkrementális gráftranszformációs célokra. Az inkrementális gráftransz-
formáció támogatásának céljából adatszerkezeteket javasoltam a részleges illeszkedések
karbantartásához, hatékony tárolásához, érvénytelenítéséhez és értesítéséhez, valamint a
teljes illeszkedések visszakeresésének felgyorsításához (8.3. fejezet).

• Algoritmusok inkrementális gráftranszformációhoz. Ezen adatszerkezeteket felhasználva
olyan algoritmusokat dolgoztam ki az inkrementális gráfmintaillesztéshez, melyben a sza-
bálybaloldal és a negatív alkalmazási feltételek mintáinak részleges és teljes illeszkedései le
vannak tárolva a memóriában egy, a mintaillesztés folyamatának pillanatfelvételeiből álló
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fában; majd ezek az illeszkedések – természetesen a negatív feltételek illeszkedései által oko-
zott érvénytelenítéseket is figyelembe véve – inkrementálisan frissülnek minden alkalommal,
amikor a modellpéldány módosul (8.4. fejezet).

• Inkrementális gráftranszformáció kvantitatív teljesítményanalízise. Egy benchmark se-
gítségével megvizsgáltam, és összehasonlítottam a hagyományos és az inkrementális gráf-
transzformáció futási idejét (8.5. fejezet).

• Inkrementális gráftranszformáció relációs adatbázisokban. Kidolgoztam egy módszert
inkrementális gráftranszformáció oly módon történő megvalósítására, melyben a szabályok
részleges illeszkedéseit relációs adatbázistáblákban tároljuk, melyek karbantartása és fris-
sítése inkrementálisan módon történik a modellpéldány megváltozásakor (8.6. fejezet).

A tézis a disszertáció 8. fejezetén, valamint a [6, 7, 8, 14] publikációkon alapul.

4. Az új tudományos eredmények hasznosíthatósága

Ebben a fejezetben a disszertációban leírt új elméleti eredmények gyakorlati alkalmazhatóságát
fogom bemutatni.

A VIATRA2 modelltranszformációs keretrendszer mintaillesztő modulja. A 3. tézis eredmé-
nyeit közvetlenül felhasználtuk a VIATRA2 modelltranszformációs keretrendszer fejlesztésekor.
Az adaptív, modellspecifikus technikák a 3-as kiadás mintaillesztő moduljába beépítésre kerültek.

A 4. tézishez összegyűjtött tapasztalatokat felhasználva az egyik végzős diák kifejlesztett egy
Rete alapú mintaillesztőt. Az elkészült prototípus a nem inkrementális mintaillesztő modul alter-
natívájaként szolgál a VIATRA2 keretrendszerben, és számos helyen felhasználható, melyek közül
a jelenlegi fő alkalmazási területet a doménspecifikus szerkesztők jelentik.

Fejlett keresési terveket használó gráftranszformációs eszközök. A teljesítményre vonatkozó
követelmények több gráf- és modelltranszformációs eszköz fejlesztési folyamatának hangsúlyos
tervezési kritériumává váltak.

A MOLA nevű eszköz [KBC04, KCS05] transzformáció végrehajtási környezete szintén relá-
ciós adatbázisokra épül, mely SQL lekérdezéseket és utasításokat generál, majd hajt végre. Annak
ellenére, hogy a MOLA más adatbázissémát használ, az alapkoncepció hasonló a 2. tézisben be-
mutatott megoldáshoz, ahogy azt [KCS06] is említi.

A Graph Rewrite Generator (GrGen) [GBG+06] nevű gráftranszformációs eszköz nemrégiben
újraírt .NET alapú változatában használt optimalizációs technika [Bat05, Bat06] nagyon hasonlít
a 3. tézisben ismertetett, adaptív és modellspecifikus keresési terveken alapuló mintaillesztéshez,
mindössze az alapműveletek költségének definíciójában és a keresési tervek költségszámításában
van eltérés.

A hatékony gráfmintaillesztés implementálásához kapcsolódó kutatások. Az előbbi lista jel-
zi azt is, hogy fellendülés tapasztalható a hatékony gráfmintaillesztési heurisztikák és technikák
fejlesztése területén. Ezek közül számos megoldás épít a disszertációmban bemutatott eredmé-
nyekre.

Mint azt [GBG+06] is említi, az 1. tézisben bemutatott benchmark keretrendszert a GrGen
fejlesztői is felhasználták az eszközük futási idejének méréséhez. Ezenkívül a keretrendszerhez,
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a benchmarkok implementálásához és a mérési módszertanhoz kapcsolódóan számos továbbfej-
lesztést javasoltak [GK07]. A benchmark keretrendszert több publikáció [FMRS07, ZKZ07] és
diplomamunka [Fal05, Kar07, Lil06, Sza05] is említi.

A 3. tézisben bemutatott, adaptív és modellspecifikus keresési tervekre épülő gráfmintaillesz-
tési technika gyakorlati alkalmazhatóságát nemrég igazolták a GrGen fejlesztői, miután végrehaj-
tották az eszközük teljesítményanalízisét [BKG07], melyhez szintén az 1. tézisben definiált bench-
mark keretrendszert használták. A [BKG07] alapján megállapítható, hogy az adaptív megoldás egy
nagyságrenddel gyorsabb tud lenni, mint bármely más ismert gráftranszformációs rendszer.
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