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1. fejezet
Bevezetés
Az ECOOP Európa legrégebbi programozási nyelvekkel foglalkozó konferenciája. A
programozási nyelveket széles körűen értelmezi, és szívesen fogadja ezzel a területtel
kapcsolatos magas színvonalú kutatási témákat.
Ebben az évben a konferencia dedikált publikációs kategóriákat mutat be a következő témákban: reprodukciós tanulmányok, tapasztalati jelentések, reflektáló "gyöngyök"
("pearls") és előretekintő "új ötlet" ("new idea") publikációk számára.
Két olyan kapcsolata is van az ECOOP konferenciának, amelyben elfogadott publikációkról a szerzők automatikusan előadást tarthatnak a konferencián. Ez hasznos mind
a folyóiratok szamara, mind a konferencia szamara, hiszen ismertebbe válhatnak ezáltal
illetve a szerzők számára is csábító, hogy egy publikációval helyet nyernek egy konferencián is. Ezek az ACM TOPLAS és a Science of Computer Programin folyóiratok.
Fontos megemlíteni az OO-t a konferencia nevéből. Az OO az ECOOP-ban hagyományosan az "objektum-orientált" jelentéssel bírt. Manapság, amellett, hogy a konferencia magába foglalja az objektum-orientáltsággal kapcsolatos előadásokat és publikációkat, hatásköre sokkal tágabb és magába foglalja a programozási nyelvek területét is.
Ezért is nevezzük ma már a konferenciát inkább "European COnference On Programming
languages"-nek, (programozási nyelvek európai konferenciája) a korábbi "European Conference on Object Oriented Programming"-al (objektum orientált programozás európai
konferenciája.) helyett.
Az ECOOP keretein belül több workshop is megrendezésre került amelyek szintén
látogathatóak voltak az önkéntesek számára, igy nagyon jó lehetőség nyílt arra, hogy
betekintést nyerjünk a jelenlegi kutatásokba, akár specifikus témákban is.
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2. fejezet
Előadások
A következőkben szeretnék részletesen is bemutatni néhány előadást, amelyek érdekesek,
hasznosak voltak. A YouTube-on van egy ECOOP csatorna, ahol minden eddigi ECOOP konferencián szereplő előadásról készült videófelvétel megtalálható, a link a források
között megtalálható.
A kifejtésemben lényegében az előadáson elhangzottakat írom le, helyenként kiegészítem olyan információval is, ami nem hangzott el az előadásban, de segíti a megértést.

2.1. Keynote: Tiszteletnyilvánítás Laurie Hendren számára - Jan Vitek
Először is fontos megemlíteni, hogy bár ezt az előadást most Jan Vitek tartja, az eredeti
előadó Laurie Hendren lett volna. 2019-ben elnyerte az AITO Dahl Nygraard Prize-t. Ezt
a díjat az ECOOP konferencián szokták odaítálni, azonban sajnálatos módon meghalt a
konferencia előtt, 2019. május 27.-én. A díjat végül postmuálisan ítélték oda.
Az előadó egy rövid bevezetés után különböző emlékeket említett meg az eredeti előadóról, Laurie Hendren-ről, lényegében bemutatta az önéletrajzát, kiemelve azokat a pillanatokat, amelyek a barátaihoz köthetőek.
Megtudtuk, hogy Jan Vitek-el 1992-ben az ICCL konferencián, ami ma már nem létezik. Jan ott mutatta be az első publikációját. Abban az évben Laurie 9 publikációt tudott
felmutatni. Jan megkérte őt, hogy legyen tagja a doktorálási zsűrijének, amelyet Laurie
nem csak elfogadott, de meg is invitálta az ifjú Jan-t, hogy adja elő a munkáját egy másik
konferencián. Ez nagy hatással volt Jan életére és munkásságára. Nagyon gyakran dol3

goztak hasonló projekteken, kutatásokon. Az utolsó alkalom amikor találkoztak 2018-ban
volt az OOPSLA konferencián, Bostonban.
Laurie Canadában, a Kingston University of Canadában végezte az alapképzését, majd
az mesterképzését is. Ezt követően a Cornell University tanulója lett, amely egy magánegyetem fiatal kutatók számára, amely nagyon jó lehetőségeket kínál az alap és mestreképzéssel rendelkező hallgatók számára. Ő volt a második phd diákja Nicolau Alexandru
professzornak.
Jan megkérdezte Nicolaut, hogy mi lenne az, amit szeretne kiemelni Lauriról, ezek
pedig a következők voltak. Az 1980-as években írattak a phd hallgatókkal egy tesztet,
ami 5 részből állt, amelyből legalább 4 részt teljesíteni kellett a sikeres vizsgához. Azokban az években valaki készített egy kártyapaklit, amely valamilyen módon része lett egy
akkori egyetemi titkos társaságnak. A kártyapakli kártyái különböző diákokról szóltak,
szerepelt róluk egy kép, illetve egy rövid leírás. Minden évben volt egy diák aki megkapta
a paklit, és ezáltal 3 feladatot kellett elvégezni. Az egyik az volt, hogy tartsa titokban a
pakli létezését. Nos láthatóan ez nem sikerült túl jól. A másik az volt, hogy amennyiben
szükséges frissítse a paklit az új diákokkal. A harmadik és a legfontosabb feladata pedig az volt, hogy minden évben továbbadja a paklit az egyesülett fiatalabb évfolyamról
egy diák számára. Egy olyan személy számára kell továbbadni, aki valamilyen módon
kitűnik a társai közül, és aki az eredményei alapján megérdemelné, hogy teljesítse a vizsgát, de nem biztos hogy teljesíteni fogja. Alex, a pakli korábbi tulajdonosa korábban a
jövendőbeli feleségétől kapta, és Laurienak adta tovább.
Akkoriban az egyetemen Lauriet úgy is emlegették, mint a "right-wing", ami nem a
politikai jelentésre utal, ez egy jégkorong kifejezés is. Ezt az elnevezést azért kapta, mert
nagyon lelkesedett a jégkorong iránt. Olyannyira, hogy rávette a többi egyetemi diákot,
hogy alapítsanak csapatot, és tartsanak edzést hetente kétszer is, péntek és vasárnap éjszaka. A legtöbb nő az egyetemről elkezdett jégkorongozni, majd csapatot is alapítottak
Flying Discats néven. 1989 egy verseny is nyert a csapat.
A dimplomázása után Laurie csatlakozott a McGill egyetem professzori csapatához,
ami egy nyilvános kutatói egyetem Montrealban (Quebec, Canada). Itt töltötte élete következő 30 évét.
Nagyon híres informatikus és kutató volt, több mint 120 publikáció említhető a neve
mellett.
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Ezen felül nem csak a tudomány, de a tehetséggondozás is fontos volt számára. Sok
időt töltött azzal, hogy tehetséges fiatalokat keressen és mentorálja őket. Halála pillanatában is nagyon sok diáknak volt a mentora, akik nagy számban hozzájárultak az előadáshoz.

2.2. Julia, effektiv algoritmusok uniók és kovariáns tupleök altípusozására - Benjamin Chung
Az előadás a fent említett algoritmusok részletezéséről, és helyességének bizonyításáról
fog szólni.
Mielőtt az altípusokról beszélnénk, nézzük meg, hogy mik is azok a típusok.
Képzeljünk el egy világot amelyben olyan tuple-ök élnek, amelyek integer és boolean
változókból állnak.

Minden típus több értéket vehet fel. Mivel ezeket a típusokat egymásba ágyazhatjuk
így máris végtelen különböző típust tudunk létrehozni. Azt tudjuk, hogy minden érteknek
van típusa, ezért az ilyen tuple-ket egy csoportba tudjuk sorolni. A csoportra osztásnál az
azonos típusú elemek kerülnek ugyanabba a csoportba. Nézzük meg hogyan is működik
ez abban az esetben ha csak integer(I) es boolean(B) típusunk van.
Az ilyen csoportban engedjük meg az uniót. Ekkor az uniót bármelyik szinten végrehajthatjuk, es szeretnénk megállapítani az egyes csoportokról, hogy azok ekvivalensek-e,
illetve azt, hogy az egyes csoportok milyen kapcsolatban állnak egymással, mi minek az
altípusa. Hogyan tudjuk ezt megtenni?
5

A típus rendszerek felépítésének köszönhetően normalizálni tudjuk az egyes uniókat,
igy ugyanolyan formára tudjuk hozni a különböző típusokat. Nézzük meg, hogy ez hogyan is néz ki:

A példán látszik, hogy az első esetben az unió a tuple-on belül található, míg a második esetben két tuple unióát vizsgáljuk, azonban normalizálás után a típusok azonos
alakra kerülnek majd. Ilyen formában pedig összes tudjuk hasonlítani őket, igy meg tudjuk állapítani, hogy milyen összefüggésben állnak egymással.
Nézzük meg, hogy ez a módszer milyen erőforrásokat igényel?

Látható, hogy az algoritmus O(2n ) művelet igényű, ahol n az uniók száma a típusban.
A példában pedig meg mindig csak 2 különböző típussal számolunk. Összetett típusok
eseten ez nem elég hatékony sem tárigény, sem időigény szempontjából. A Julia egyik
célja az, hogy hatékony legyen.
6

Mi lenne akkor, ha valahogy elő tudnánk állítani az összes lehetséges, uniót mar nem
tartalmazó típust? Ezzel is megoldanánk a problémát, hiszen ha minden típust fel tudunk
írni ilyen elemek halmazaként, akkor azokat is össze tudnánk hasonlítani egymással, és a
probléma úgy is meg lenne oldva.
A kérdés mar csak az, hogy elő tudjuk e állítani ezeket az unió nélküli elemeket normalizálás nélkül, és hogy ez hatékonyabb lesz-e a normalizálásnál?
Először nézzük meg, hogy hogyan csökkentjük a memória igényt. Az alapötlet az,
hogy úgy kellene elállítanunk azt a halmazt, amely az unió mentes típusokat tartalmazza,
hogy egyszerre csak egyet, és azt vizsgálni. Ennek az a következménye, hogy valóban
nem is kell eltárolnunk a halmazt, elég egyenként előállítanunk és megvizsgálnunk az
elemeket. Ezzel a tár igény problémája már meg is oldódott.
Nézzük meg, hogyan működik ez az algoritmus. Először is meg kell változtatnunk azt
a reprezentációt, amelyet használtunk a típusok vizsgalatara. Építsünk fát a típusokhoz a
következő módon:

Ebben az esetben minden egyes unió eseten 2 lehetőségünk van arra, hogy hogyan
választjuk meg az egyes unió mentes típusok elemeit. Az a fontos, hogy az a sorrend
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amelyet használunk matematikailag helyes legyen, es minden esetben ugyanúgy működjünk.
A megfelelő sorrend választás az, ha minden szinten balról jobbra haladva választjuk
előbb a bal majd a jobb csúcsot.
Nézzük meg, hogy miről is van szó.

8

Úgy tűnik, hogy az algoritmus helyesen működik, nézzük meg most összesítve, hogy
pontosan milyen elemeket is kaptunk ezt az algoritmust alkalmazva.

9

Látható, hogy az algoritmus valóban helyesen működik, ugyanazokat az unió nélküli elemeket kaptuk, amelyeket a hagyományos normalizálás során kaptuk. Ennek az
előállítása azonban jelentősen hatékonyabb, az egyes típusok generálásakor elég azt megjegyeznünk, hogy az egyes elemeinek milyen döntést hoztunk, tehát a fa magasságával
lesz aranyos a tár igény, ami az uniók számától függ az eredeti típusban.
Ahhoz, hogy bizonyítsuk, hogy az új algoritmus valóban helyesen működik nem elég
az, hogy egy példán keresztül megnéztük, hogy ugyanazokat az eredményeket kaptuk
mindkét esetben, szükségünk van egy formális bizonyításra is.
Ez a bizonyítás teljes mertekben formális, írásban elmagyarázva nehezen lenne érthető, ennek a szakmai tanulmánynak pedig most nem a bonyolult bizonyítások elmagyarázása a célja. A formális bizonyítás látható a következőkben, magyarázatot itt nem füzök
hozzá, azonban a források között ehhez is lesz egy link, ahol megtekinthető az előadás.
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2.3. A kopmozicionalitás újragondolása: Bizonyítékok készítése a program viselkedésére alapozva - Azadeh Farzan
Nézzünk egy rövid idézetet Leslie Lamport-tól: 1997-ben sajnos a valóság az a dolog,
amit a fejlesztők határoznak meg és támasztanak alá abban a rendszerben amelyet építenek.
Úgy tűnik, hogy az érvelés a nyitott rendszerek felépítésének specifikációjáról gyakorlati vonatkozású lesz a következő 15 évben.
Mikor a zavaró nyelvi elemek el lesznek törölve, és a matematikai alapok kiderültek,
a felépítés alátámasztását nem sokat használják majd.
Nézzük meg, hogy eddig milyen eredmények voltak a konkurens programok automatikus bizonyítás generálásában. 1975-ben Edward Ashcroft megalkotott egy formális
rendszert bizonyitások megalkotására, és annak leírására. Azt a rendszer szinte még ma
is használjuk formális bizonyitásokra. Ez a megoldás lényegében azt csinálta, hogy az
egyes konkurens szálakat külön egységekre bontotta, és egyenként minden részegységet bizonyított. Ennek ellenére vannak vele problémák. Bizonyos típusú problémákat
jól tud bizonyitani, azonban az összetett algoritmusok bizonyítása nem olyan egyszerű,
jellemzően helyesség bizonyitására szükség van emberi beavatkozásra a bizonytás formalizálásakor. Valamint az is probléma, hogy az ilyen típusú elemzések nagyon komplexek,
erőforrásigényesek.
Gondoljunk egy kicsit vissza az informális bizonyitásokra a tankönyveinkből. Fontos
észre venni, hogy amit a tankönyvekben formálisnak neveztek, azok gyakran tudományos
szempontból informálisak voltak.
Nézzünk egy példát. Az Euklideszi térben a konvex burok problémát.
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Vegyük sorra azokat a fontos részleteket a bizonyitásban, amelyeket észre kell vennünk az elemzés szempontjából. A bizonyitásban szerepel egy indukciós argumentum,
illetve a bizonyitás többi része lényegében esetszétválasztásra épül. (A részletes problémát és levezetést most nem szeretném ismertetni, a forrásokban található egy link, a
pontos leírásra.)
Ránézve a bizonyitásra, felmerülhet bennünk a következő kérdés: Hasznos lenne-e
az számunkra, ha formális, automatikusan generált algoritmus bizonyitások hasonlóan
lennének megkonstruálva konkurens programok számára is?
Az általános ötlet a következő:
• Egy konkurens program egy szálának a helyességének a bizonyítása relatív egyszerű. ("trace by trace")
• Egy konkurens program akkor helyes, ha minden szála helyes.
• A szálak bizonyításakor figyelembe kell venni az esetszétválasztást is, hiszen a szálak gyakran függenek egymástól, igy minden esetre minden szál helyességét bizonyitanunk kell.
• Remélhetőleg az egy szálhoz több eset is vezet majd, amelyekre onnantól kezdve
csak annak a szálnak a helyességét kell bizonyitanunk.
13

Első lépésben vegyük a szintaktikailag helyes szálak halmazát Ezeket már most két
diszjunkt részhalmazra tudjuk osztani. Vannak azok a szálak, amelyek elérhetőek, és
azokét amelyek nem. Az elérhetetlen szálaknak nem tudunk esetet megfeleltetni, sosem
fognak végrehajtódni, míg az elérhető szálaknak megfeleltethetünk legalább egy olyan
futtatás, amikor végrehajtódnak.
Egy módja annak, hogy bizonyítsák a program helyességét az, hogy bebizonyítjuk,
hogy az összes hiba olyan szálakon következik be amelyek elérhetetlenek, tehát sosem
fognak bekövetkezni, tehát az algoritmus helyes. Ehhez generálok egy algoritmikus hitelesítési rendszert. Ennek az a lényege, hogy keresek egy elérhetetlen szálat, bebizonyítom,
hogy ez hibás, és belátom ugyanezt az összes, valamilyen értelemben hozzá hasonló szálra. ezzel még nem bizonyítottam be az összes elérhetetlen hibás szálra, hogy valóban
ilyen. Keresek egy másik típusú elérhetetlen hibás szálat, és bebizonyítom róla, hogy hibás. Egészen addig csinálom ezt, ameddig az összes hibás szálról be nem láttam, hogy
valóban hibás, de mivel elérhetetlen, ez a hiba nem jelentős.
De honnan tudom, hogy valóban sikerült-e az összes hibás szálat megtalálnom, és
honnan tudom, hogy ezek valóban elérhetetlenek voltak. Ha van még hibás szálam, akkor
képesnek kell lennem arra az esetre generálni egy konkrét példát valamilyen módon. Ha
nem találok ilyen példát, akkor kellő próbálkozás után elfogadhatom az algoritmus helyességét. Ha találok hibás szálat, akkor bebizonyítom arról is, hogy hibás, és folytatom
a folyamatotok onnan, hogy további hibás szálakat keresek.
Arról is tudok információt szerezni, hogy az egyes szálak elérhetőek vagy elérhetetleneke. Ezeknek az információknak a segítségével be kell tudnom látni az algoritmus helyességét.
Ez az algoritmus azonban még mindig szekvenciális elemekre bonra a konkurens
programot és az egyes szekvenciákra generál formális bizonyitást.
A szekvenciákra osztás azonban nem egy ideális módja a konkurens programok vizsgálatának.
Nézzük meg a kulcs lépését annak az algoritmusnak, amely a ciklusokat finomítja.
Ennek a lépésnek két fontos pontja van. Az egyik az, hogy bizonyitásokat generálunk az
egyes szálakra, a másik pedig az, vizsgáljunk a bizonyitások helyességét. Eközben hagyjuk figyelmen kívül a szabályozó folyam (control flow) elemeit, és foglalkozzunk csak a
konkrét adatainkkal. Az is fontos, hogy olyan példákat generáljunk amelyek általánosan
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megfelelnek az azonos típusú szálaknak.
A bizonyitás során fontos, hogy ha a program rendelkezik egy nehezen bizonyítható
kezelhető résszel, akkor azt ne tüntessük el azáltal, hogy egy másik tulajdonságot vizsgálunk a programban, hanem ebben az esetben alakítsuk át a problémát úgy, hogy az adott
szempont alapján is vizsgálható legyen, ugyanolyan eredménnyel. Ezáltal könnyíteni tudjuk az egyes nehezen vizsgálható részeket.
Most, hogy megismertük a témát, és az eddigi megoldási módszereket, nézzük meg,
hogy az előadó és csapa milyen új eredményeket ért el, milyen bizonyítási módszereket
dolgozott ki.
• Állandó folyamú (Fixed-Thread) konkurens program:
– Biztonság = indukciós adat folyam + véges automata
• Bizonyítás végtelen konkurens programr:
– Biztonság: számláló automata + Petri-háló
• Paraméteres konkurenst program:
– Biztonság: PA (Predicated Automata) + bizonyítási pontok
– Tartósság: jól megalapozott bizonyítási pontok + számszerűsített PA
Az algoritmusok, és azok helyességének a bizonyitásai bonyolultak és hosszúak, ezért
azt itt nem szeretném bemutatni, az előadáshoz a link megtalálható a források között.
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3. fejezet
Befejezés
Sajnos nem volt lehetőségem minden előadást részletesen kifejteni, azonban minden előadás amelyiken részt vettem nagyon hasznos volt számomra, rengeteg új dolgot tanultam
a szakma minden területéről.
Fontosnak tartom, hogy tisztában legyünk azzal, hogy jelenleg milyen kutatások vannak folyamatban a programozási nyelvek területén, hiszen ezáltal megtudhatjuk, hogy
mire van igény a jövőben, mi az amivel érdemes foglalkozni, és azt is, hogy mi az amiben
már nagyon sok nagyon jó szakember dolgozik, így jelenleg nem igazán van igény új fejlesztőkre. Így pontosabb képet kapunk arról, hogy mivel érdemes foglalkozni a jövőben,
és mi az ami az érdeklődési körünknek is megfelel, így egészen biztosan hasznos tagjai
lehetünk majd a szakmának.
Azt is szeretném megemlíteni, hogy nem csak szakmai tudást lehet gyűjteni egy ilyen
konferencián, de új embereket is meg lehet ismerni, amely által a későbbiekben könnyebb
lesz az elhelyezkedés.
Már szervezés alatt van a következő ECOOP, amely 2020-ban Berlinben július 1317. között kerül majd megrendezésre. Minden információ elérhető a következő linken:
https://2020.ecoop.org/ . Ajánlom mindenkinek a figyelmébe.
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4. fejezet
Források
• http://drops.dagstuhl.de/opus/volltexte/2019/10816/
• https://hu.wikipedia.org/wiki/Konvex_burok
• https://hu.wikipedia.org/wiki/Petri-h%C3%A1l%C3%B3
• https://www.youtube.com/watch?v=R9ZVqx_5TA&list=PL8n7DQk-CfiLpT2DEeYuXikPcoRsShnj&index=23
• https://www.youtube.com/watch?v=1FD-sRAiyh4
• bechung.github.io/subtype-artifact
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