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1. Bevezető 

A technológia rohamos fejlődésében egyre több helyen és egyre nagyobb szerepet kapnak 

a szoftverek. Szoftverek segítségével navigálunk a városokban, tartunk kapcsolatot a távoli 

rokonainkkal, szervezünk munkafolyamatokat és valósítunk meg számos egyéb 

folyamatot. 

Az egyre növekvő igényeknek köszönhetően a szoftvereknek nemcsak a komplexitása, 

hanem a rájuk ruházott felelőssége is nő, így egyre nagyobb szükség van a minél alaposabb 

tesztelésükre. Ennek a munkának az elvégzéséhez, pedig egyre jobb eszközök kellenek. 

Az ETSI
1
 megalkotta a TTCN-3

2
 nyelvet. Ezzel szabványos eszközt biztosított a 

kommunikációs tevékenységet végző rendszerek tesztelésére. 

Az Ericsson pedig kifejlesztette a Titan
3
 eszközkészletet a TTCN-3 –ban történő munka 

megkönnyítésére, amely az Eclipse fejlesztői környezetbe épül be. 

A dolgozat a Titan fejlesztőkörnyezete által nyújtott felhasználói élményt próbálja meg 

javítani a tesztrendszerek elemzésének felgyorsításával. A probléma megértéséhez fontos 

információ, hogy már szabványos tesztsorozatok eseten is találkozunk több százezer soros 

tesztekkel, az iparban pedig előfordulnak 1 millió sornál is több kódot tartalmazó 

rendszerek. Ami egy érdekes helyzet elé állítja a fejlesztőkörnyezetet, hiszen a 

felhasználók igénylik ennek a hatalmas információmennyiségnek a minél precízebb 

elemzését, akár minden billentyűleütés után úgy, hogy ez észrevehetetlenül kis 

időmennyiségbe kerüljön. 

Így egy algoritmus, ami képes ekkora információ mennyiség feldolgozását felgyorsítani, 

közvetlenül is hozzájárul a felhasználói élmény javulásához. 

Ennek a munkának az elvégzéshez a Titan szemantikus fája kerül felhasználásra, melynek 

segítségével a releváns csomópontok vizsgálatát precízebben határozzuk meg a 

jelenleginél, ezáltal a szemantikus elemzési időt gyorsítsuk. 

A jelenlegi algoritmus az újra elemzésre váró csomópontok és a függőségei között levő 

utakon elérhető csomópontokat is újra elemzésre jelöli. A dolgozatban az újra elemzés 

során az elérhető csomópontok, ezáltal az utak csökkentése a cél. A gráf csomópontjai még 

                                                 
1
 European Telecommunications Standards Institute - Európai Távközlési Szabványosító Szervezet 

2
 Testing and Test Control Notation Version 3 

3
 https://projects.eclipse.org/proposals/titan 
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további csomópontokból állnak melyek száma tovább csökkenthető a megfelelő 

ellenőrzéssel. 

A pontosabb meghatározásnak természetesen vannak költségei. Minél precízebb a 

vizsgálat, annál valószínűbb, hogy egy szűkebb állapottéren kell majd a szemantikus 

elemzést lefuttatni. Jól látható az egyensúlyozás a precízebb meghatározás és a 

szemantikus elemzés futás ideje között. A dolgozat az alábbi fő részekből áll. 

A 2. fejezetben a teljes megértéshez egy rövid, általános elméleti háttér kerül ismertetésre, 

amely az egész dolgozat alapjául szolgál. Többek között grammatikákról, automatákról, 

szemantikus fákról, illetve újraírható referencia tulajdonságokról lesz szó. E mellett sor 

kerül a számunkra releváns fordítási fázisok ismertetésére. 

A 3. fejezetben többek között a Titan eszközkészlet, mint gyakorlati alap kerül 

bemutatásra, mely az előbbi elméleti háttérrel szorosan összekapcsolódik. Ismertetésre fog 

kerülni emellett a TTCN-3 programozási nyelv is.  

A 4. fejezetben bemutatásra kerül a jelenlegi szintaktikus és szemantikus elemzés 

működése, illetve néhány alapfogalom, amelyet a későbbi fejezetek során fogunk 

használni. 

Az 5. fejezetben az újonnan létrehozott eszközök, szerkezetek, illetve algoritmusok 

kerülnek bemutatásra. Ismertetése kerül mindegyik algoritmus sajátossága, működése 

esetleges limitációja. 

A 6. fejezetben a használni kívánt algoritmusok rendszerbe integrálásáról és 

konfigurálásáról lesz szó. 

A 7. fejezetben a méréshez szükséges környezet, illetve a mérési eredmények kerülnek 

bemutatásra, melyek a 8. fejezetben kerülnek összegzésre. 

A 9. fejezetben összefoglaljuk az eredményeket és az esetleges továbbfejlesztési ötleteket. 

A dolgozat célja a szemantikus elemzés gyorsítása, az ennek függvényében implementált 

algoritmusok teljesítményének összehasonlítása, az új megközelítést használó 

algoritmusok teljesítményének vizsgálata, illetve vizsgálat arra vonatkozóan, hogy hogyan 

lenne a legcélszerűbb az integrálást elvégezni az eszközkészlet szemantikus ellenőrzésébe. 

Kifejtésre, illetve példán keresztül bemutatásra fognak kerülni az eltérések, a különbségek 

előnyei, esetleges hátrányai. Eredmények alátámasztása, szemléltetése különböző 

bemeneteken.  
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2. Elméleti háttér 

2.1. Formális nyelvek 

2.1.1. Alapfogalmak 

Először is néhány alapfogalmat vezetünk be, melyet a későbbiek során fogunk használni.  

Formális nyelvnek nevezünk egy adott (véges) ábécéből alkotott szavak tetszőleges 

halmazát. 

Ábécé: egy olyan nem üres, tetszőleges és véges szimbólumhalmaz melynek elemeit 

betűnek nevezzük. Példa:        . 

Egy   ábécé feletti szó egy        alakú sorozat, ahol     és          . 

Példa:                    

Amennyiben     akkor ezt üres szónak nevezzük, jele:  . 

Összes szavak halmaza: 

                           , példa:                              

         , példa:                            

2.1.2. Műveletek 

Konkatenáció, összefűzés: az        szavak egymás után írásával kapott      szó. 

Példa: ha           ,                  

Hatványozás: a w szó önmagával való szorzását a szó hatványozásának nevezzük. 

Példa:             ,       

Tükrözés: a   szó tükörképének azt a     –el jelölt szót nevezzük, amely a   betűit 

fordított sorrendben tartalmazza.  

   tetszőleges részhalmazát                                      nyelvek esetén az 

alábbi műveletek vannak értelmezve: 

 unió:       

 metszet:       

 komplementer:   
          

    és    konkatenációja:                       

    iteráltja:   
                    

Minden   nyelv esetén      , illetve       . 
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2.2. Grammatika 

A fordítandó programozási nyelv szerkezetét (környezetfüggetlen) nyelvtannal adhatjuk 

meg. 

2.2.1. Alapfogalmak 

A grammatika más néven generatív nyelvtan adja meg, hogy hogyan generáljuk a 

mondatokat. 

A következő rendezett négyessel jelöljük: 

            ahol: 

   egy ábécé, a nem-terminális ábécé:           szimbólumokkal jelöljük, 

   egy ábécé, a terminális tehát a befejező ábécé, amire teljesül az, hogy     

  ,         szimbólumokkal jelöljük, 

     a kezdő szimbólum (start szimbólum), 

   pedig      alakú átírási – más néven helyettesítési – szabályok véges halmaza, 

ahol                és   –ban legalább egy nem-terminális betű szerepel (  a 

szabály bal oldala,   a jobb oldala).  

Közvetlen levezetés: tetszőleges             esetén      , ha van olyan        

szabály és vannak olyan               szavak, amelyekre fennállnak, hogy         

        . 

Informálisan: kiindulunk egy szóból, amely kezdetben a start szimbólumból áll, majd az 

éppen vizsgált szó rész szavát valamilyen helyettesítési szabály alapján egy másik szóra 

cseréljük ki. Ezt addig ismételgetjük, amíg nem marad más csak terminális jel. 

Egy környezetfüggetlen nyelvtant akkor nevezünk balrekurzívnak, ha van benne olyan 

nem-terminális, amelyből levezethető egy    alakú kifejezés. 

2.2.2. Chomsky nyelvosztályok 

A grammatikák osztályozása a helyettesítési szabályok alapján történik. 

A             nyelvtan: 

 0 típusú, ha rá semmilyen korlátozás nincs, tehát ha a szabályok     alakúak. 

 1 típusú vagy környezetfüggő ha   –ben minden szabály         alakú, ahol 

    . Kivétel az     szabály, ekkor azonban az   nem szerepelhet semelyik 

szabály jobb oldalán. 
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 2 típusú vagy környezetfüggetlen, ha   –ben minden szabály     alakú. 

 3 típusú vagy reguláris ha   –ben minden szabály      vagy     alakú. 

2.3. Automaták 

Az automata egy olyan konstrukció, amely a bemenő szóról képes eldönteni, hogy az 

helyes-e vagy sem. Egy cellákra osztott input szalagból áll, amikben egy-egy karakter van. 

Az input szalag a legtöbb esetben véges, a hosszúsága az input szó hosszával egyezik meg. 

Egy olvasó fej tartozik a szalaghoz, ami mindig egy cella fölött áll és ezen aktuális cellából 

képes kiolvasni a karaktert. Az olvasó fej lépked az input szalag cellái között egyesével 

balról-jobbra. 

Létezik egy output szalagja, amely szintén cellákra van osztva, és minden cellában egy-egy 

karakter lehet. Az output szalag lehet véges, vagy végtelen. Azokban a cellákban, 

amelyekbe még nem írt semmit az automata, egy speciális karakter, a       jel áll. 

Az output szalaghoz egy író-olvasó fej tartozik. Ennek segítségével az automata egy jelet 

írhat az aktuális cellába, vagy olvashat belőle. Az író-olvasó fej léptethető a cellák fölött 

balra-jobbra. 

Az automata belső állapotokkal rendelkezik, melyek között az automata lépkedhet egy 

megadott séma alapján. Az automata egyszerre mindig pontosan egy állapotban van ez az 

aktuális állapot. 

2.3.1. Véges determinisztikus automata 

A 3 –as típusú, azaz reguláris nyelvtanokkal generálható nyelvek osztálya megegyezik a 

véges automaták által felismerhető nyelvek osztályával. 

Véges determinisztikus automatának nevezzük az                rendezett ötöst, 

ahol: 

   egy nem üres, véges halmaz, az állapotok halmaza, 

   az input ábécé, 

      a kezdő állapot, 

     a végállapotok halmaza, 

             egy leképezés, az átmenet függvény. 

Egy                automata akkor determinisztikus, ha teljesül, hogy minden     

és     esetén a        halmaz legfeljebb egyelemű.  
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2.3.2. Veremautomata 

A veremautomaták által elfogadott nyelvek osztálya épp a környezetfüggetlen nyelvek 

osztálya.  

Veremautomatának nevezzük a                     rendszert, ahol: 

   a belső állapotok nem üres és véges halmaza, vagy más néven állapot ábécé, 

   az input ábécé, 

   a verem ábécé, 

      a kezdő állapot, 

      a verem kezdőszimbólum, 

     a végállapotok halmaza, 

                          az átmenet függvény. 

A veremautomata működését az automata állapota, az olvasott jel, és a verem tetején 

található szimbólum határozza meg, ezt a működést konfigurációnak is nevezzük.  

Egy veremautomata minden lépésben a pillanatnyi konfigurációból a   átmeneti függvény 

definíciója értelmében egy vagy több pillanatnyi konfigurációba mehet át (vagy épp nem 

mehet át egybe sem). Az átmenet történhet oly módon, hogy közben a veremautomata nem 

kéri a bemenő jelsorozat következő jelét (λ). 

2.4. Attribútum grammatika 

A következőféleképpen definiáljuk az attribútum grammatikát: 

             egy attribútum grammatika, ahol: 

   a környezetfüggetlen nyelvtan, ez a bázis 

   az attribútumok halmaza 

   az attribútum-számítási szabályok halmaza (    ) 

   pedig a feltételek halmaza (    ) 

Minden terminális és nem-terminális szimbólumhoz rendelhetünk attribútumokat.      

jelöli az   szimbólum attribútumait, az         pedig az   szimbólum      nevű 

attribútumát.  

A kiszámítási szabályokat a következő formában szokás megadni: 

                                

Minden attribútum kiszámítását legfeljebb egy szabály végzi. Az attribútumoknak két 

csoportja van, szintetizált és örökölt. A korábbi jelöléseket használva egy         
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attribútum akkor szintetizált, ha van olyan       levezetési szabály, hogy valamely 

       kiszámítja az         attribútumot. Más szóval az         attribútum egy 

olyan szabályban fog kiszámításra kerülni, ahol az   szimbólum a szabály bal oldalán áll. 

A szintetizált attribútum az információt felfelé közvetíti a szintaxis fában. A részfákból 

számítja ki a fentebbi csúcsok tulajdonságait, mint pl.: névkötések, literálok értéke. A 

terminális szimbólumok speciális esetet képeznek, ugyanis ezek nem rendelkeznek 

részfákkal, itt az értékeket korábbi elemzési fázis (lexikális vagy szintaktikus) állítja be. 

Ezek az értékek legtöbbször az adott terminális szimbólum szöveges reprezentációja.  

Az örökölt attribútum esetében egy olyan         levezetési szabálynak kell lennie, 

ahol        kiszámítja az attribútumot. Ilyenkor az   a levezetési szabály jobb oldalán 

áll, amikor az         kiszámításra kerül. Az örökölt attribútum keresztirányban és lefelé 

közvetít információt, mint pl.: deklarált változók, típusinformációk.  

Egy attribútum nem lehet egyszerre szintetizált és örökölt is. Mindegyik levezetési fa 

gyökerében a kezdőszimbólum áll, ebből kifolyólag ennek a szimbólumnak nincs örökölt 

attribútuma. 

Ezekkel az attribútumokkal, a kiszámítási szabályaikkal és egyéb feltételekkel egy nyelv 

környezetfüggő tulajdonságait tudjuk leírni. Ha egy adott feltétel kiértékelése hamis értéket 

eredményez, akkor ez egyben szemantikai hibát is jelent. Viszont a kiértékelés sem triviális 

feladat, hisz az attribútumok között függőségek állnak fent, amelyeket muszáj figyelembe 

venni. 

Egy attribútum nyelvtan szintaxisfájának kiértékelhetőségének az eldöntése NP
4
 –teljes 

probléma. A megfelelő kiszámítási sorrend megtalálására különféle heurisztikák vannak. 

2.5. Elemzések 

Egy elemzőnek az a feladata, hogy meghatározza, hogy levezethető-e, és ha igen, milyen 

módon az adott bejövő karakterlánc a kezdő szimbólumból a formális nyelvtan 

szabályainak alkalmazásával. Ez lényegében a következő két módon történik: 

 Top-down elemzés – Vagyis a felülről-lefelé elemző a kezdő szimbólumtól indulva 

megpróbálja azt úgy átalakítani, hogy a bejövő jelsorozatot kapja eredményül. A 

megoldáshoz az elemző a legnagyobb elemből indul ki, és próbálja azt egyre kisebb 

darabokra tördelni. Az    elemzők a legjobb példák a felülről-lefelé elemzőkre. 

                                                 
4
 Nem-determinisztikus Polinomidő - https://en.wikipedia.org/wiki/NP-completeness 

https://en.wikipedia.org/wiki/NP-completeness
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 Bottom-up elemzés – Az előbbinek az ellentéte, tehát a lentről-felfelé elemző a 

bejövő karakterláncból indulva próbál eljutni a kezdő szimbólumhoz. A 

megoldáshoz az elemző megkísérli azonosítani az alapelemeket, majd keresi azokat 

az elemeket, amelyek az azonosított elemeket tartalmazzák, és így tovább. Az    

elemzők a legjobb példák a lentről-felfelé elemzőkre. 

Egy másik megkülönböztetés alapján a döntő az, hogy az elemző a legbaloldalibb 

származtatás vagy a legjobboldalibb származtatás elvét követi. Általában az    típusú 

elemzők a legbaloldalibb származtatás és a    típusú elemzők általában a legjobboldalibb 

származtatás elvét követik (bár néha ez fordítva is lehet). 

2.5.1. ANTLR 

Egy fordítóprogram specifikálása és implementálása sok olyan feladattal jár, amely gépies 

és igen időigényes. Nem utolsó sorban pedig a viszonylag egyszerűbb módszereknél, pl. 

   is rengeteg függvényt kellene írni és az általuk adott helyzeteket egyesével 

végiggondolni. Ezek miatt a gyakorlatban ritkán fordul elő, hogy valaki közvetlenül írjon 

elemzőt, sokkal inkább használ erre a célra egy fordítóprogram generáló rendszert, amely a 

gépies részfeladatok elvégzése mellett általában számos kényelmi szolgáltatással teszi még 

hatékonyabbá a fejlesztést. Az ANTLR (Another Tool For Language Recognition) 

szabadon felhasználható, nyílt forráskódú, platformfüggetlen      5
 szintaktikus elemző 

generátor. A vizsgált rendszerben a forráskódról ez az eszköz fog készíteni a 

nyelvtanfájlok alapján egy olyan reprezentációt, amelyen a szemantikus elemzés 

optimalizálása fog történni.  

2.5.2. Lexikális elemzés 

A forráskód tokenizálása
6
, felbontása a szintaktikai elemzőnek értelmezhető 

szimbólumokká, azaz a nyers forrásszövegből készít szimbólumsorozatot, általában 

operátorok, fenntartott szavak, azonosítók stb. formájában. 

A szimbolikus egységek precíz definíciója reguláris kifejezésekkel adható meg. Emiatt 

válik külön a szintaktikus elemzőtől, hiszen az nem adható a Chomsky 3 –as 

nyelvosztállyal. 

                                                 
5
 Bővebb ismertetése a 2.5.3. fejezetben. 

6
 Az a folyamat, melynek során egy karaktersorozatot tokenekre, más néven szavakra vagy más elemi 

objektumokra osztanak lexikális elemzés céljából. 
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A lexikai hibák általában elírásokból adódnak, ezeket legjobb tudásuk szerint elfedik az 

elemzők, sokszor kitalálva, mit is akarhatott írni a programozó. 

A speciális problémák közé sorolható a kulcsszavak és a standard szavak felismerése. 

Leggyakoribb megoldás az, ha egy külön táblázatban tároljuk ezeket. Amikor lexikális 

elemző egy szimbólum beolvasása végére ér, ellenőrzi, hogy ez benne van-e a táblázatban, 

és ha igen, akkor felismeri ezt, ha nincs benne, akkor határozza meg, hogy milyen lexikális 

egység. 

Ha a lexikális elemző egy karaktersorozatnak nem tud egy szimbólumot sem megfeleltetni, 

akkor azt mondjuk, hogy lexikális hiba van a karaktersorozatban. 

Általában két hibaelfedő algoritmus egyikét használják: vagy nem foglalkoznak a már 

beolvasott karakterekkel, az elemzést a következő, még nem vizsgált karakterrel folytatják 

vagy egyszerűen kihagyják, vagy egy tetszőleges karakterrel, általában szóközzel 

helyettesítik a nem megfelelő karaktert. 

A fordítóprogram bemenete egy karaktersorozat, egy program forráskódja. A 

karaktersorozat feldolgozásának első lépése a lexikális elemző, amely a következő 

feladatokat végzi el: 

 Az összetartozó karaktereket összevonja egy tokenné: a tokenek lehetnek egy adott 

programozási nyelv kulcs szavai (pl.   ,      , stb.), vagy számok (   ,     , 

stb.), stb. Az olyan karakterek, amelyek önállóan bírnak jelentéssel, (pl. egy   jel) 

önálló tokenek lesznek. 

 Kiszűri azokat a karaktereket, amelyek az elemzés szempontjából lényegtelenek: 

tipikusan ilyenek pl. a kommentek, új sor vagy             karakterek (szóköz, 

tabulátor, stb.). 

 Felépít egy        táblát a korábban felismert tokenekre, amelyben bizonyos 

információkat tárol róluk (pl. az azonosító neve). 

A lexikális elemző tehát előfeldolgozást végez a bemeneten, és egy token sorozatot ad át a 

szintaktikus elemzőnek. A token saját típusán kívül tárolja az általa képviselt input 

szövegrészletet (egy egész szám esetében pl.   ), a forráskódban elfoglalt helyét (hányadik 

sorban és oszlopban volt) is. A szintaktikus elemző a további feldolgozáshoz a tokeneket 

és a        táblát kapja meg. 
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2.5.3. LL elemzés 

Az elemző elnevezésében első   arra utal, hogy az olvasás balról jobbra történik.  A 

második   pedig az elemzés baloldali voltát jelenti.  

Az       elemzés során a levezetés a startszimbólumból indul. Mivel bal oldali levezetést 

használunk, ezért minden egyes lépésnél kicseréljük a legbaloldalibb nem-terminálist 

(legyen most ez  ) valamelyik   –beli szabály alapján. Ha egyetlen     alakú 

szabályunk van, akkor ez a csere egyértelmű. Ha több ilyen van, akkor pedig a bemeneten 

lévő következő   darab szimbólum alapján döntünk, hogy melyik szabályt alkalmazzuk. A 

      nyelvtanok olyan nyelvtanok, amelyeknél ez az információ bármilyen input esetén 

is elegendő az egyértelmű döntéshez. 

Az       szakít az       elemző fix     előretekintéssel. Az elemző képes a dinamikus 

döntéshozásra a bejövő karaktersorozat alapján. Mivel ez a döntés eredményezhet 

rendkívül messzi előretekintést is, ezért a gyakorlatban az       elemzők csak 1 vagy 2 

tokent lépnek előre, hogy ne kelljen majd szükség esetén túl sokat visszalépkedniük.  

Az       tulajdonképpen olyan    elemző, amely egy döntési folyamat során határozza 

meg a következő lépést. 

Az       típusú elemzők inkább reguláris kifejezéseket használnak, mint sem fix 

konstansokat az előrelépéshez vagy esetleges visszalépést. Az elemzés egy véges 

determinisztikus automatát konstruál meg a nyelvtan minden nem-terminális 

szimbólumához. Ha nincs megfelelő automata, akkor értelemszerűen visszalépés történik. 

2.5.3.1. Példa 

A következő példa a [9] –ben hivatkozott forrásból származik. Célja, hogy bemutassa az 

      előre tekintési mechanizmusát. Adott egy nyelvtan egy szabálytöredéke: 

s : ID 

  | ID ’=’ expr 

  | ’unsigned’* ’int’ ID 

  | ’unsigned’* ID ID 

  ; 

 

2.1. nyelvtanszabály:   nemterminális. 

A szabály szerint   megegyezhet: 

 egy azonosítóval (  ), 

 egy azonosítóval, amelyet egy egyenlőségjel és egy kifejezés követ, 
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 0 vagy több            literállal, amelyet       literál és egy azonosító követ, 

 0 vagy több            literállal, amelyet 2 db azonosító követ. 

A szabály nem feltétlenül konstruál meg értelmes programozási nyelvet, kizárólag az 

előrelépés szemléltetése van fókuszban. Amikor ez a nyelvtantöredék alkalmazásra kerül 

akkor az 2.2 –es ábrán
7
 levő véges determinisztikus automata alapján történik meg a 

bemenő szó vizsgálata.  

 

2.2. ábra:       előrelépéshez konstruált véges determinisztikus automata. 

Előretekintést kell végrehajtani, amikor a 3. és a 4. alternatíva között szeretnénk 

különbséget tenni. Ha van egy          inputunk, akkor az       miatt az automata a 

harmadik alternatívát fogja választani, amely a     –el egyezik meg, tehát csak egyet 

kell előre lepni. Ha pedig van egy   azonosító, amely a       inputból származik akkor az 

automatának 2 tokent kell előre olvasnia, hogy az 1., 2. és a 4. alternatíva közül választani 

tudjon. Ha pedig            token kerül beolvasásra, akkor szintén előre kell olvasni, 

ugyanis utána       vagy    is következhet a 3. és a 4. alternatíva alapján. 

2.5.4. Szintaktikus elemzés, AST 

Egy forráskód feldolgozásának az egyik lépése a szintaktikus elemzés. Többek között ez 

ellenőrzi, hogy az input szintaktikája megfelel-e az elvártaknak, amelyet egy 

                                                 
7
 Az       jelölés az   –edik alternatíva előrejelzését jelenti. 
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környezetfüggetlen nyelvtan formájában fogalmaztunk meg. ANTLR esetében egy 

nyelvtan fájlról van szó melyben az adott nyelvnek megfelelő elemek kerülnek felvételre. 

A definiált szintaktika alapján előkészíti a további feldolgozást egy belső reprezentáció 

felépítésével, az AST –vel, azaz absztrakt szintaxis fával. A szemantikus elemzés ezt a 

reprezentációt használja fel bejárás során. 

Az absztrakt szintaxis fa minden csomópontja egy-egy forráskódban szereplő elemnek 

felel meg. Azért absztrakt, mert nem reprezentálja explicit módon minden részét egy 

forráskódnak, tehát pl. a különböző zárójelezések nem szerepelnek explicit módon ebben a 

fában. Pl. az         vezérlési szerkezet egy csomóponttal és három elágazással van 

reprezentálva (egy feltétel, illetve    és      blokk). 

A szemantikus fa egy olyan további reprezentációja az absztrakt szintaxis fának, amely az 

AST –ből építkezik és absztrakt szemantikus fogalmakkal is dolgozik. 

Lentebb egy egyszerű faktoriális számító függvény és absztrakt szemantikus fája látható 

(az egyszerűség kedvéért csak a természetes számokat kezeli).  

module module1 

{ 

 function factorial(integer n) return integer { 

  if(n == 0 or n == 1) { 

   return 1; 

  } else { 

   return factorial(n-1) * n; 

  }  

 } 

} 
 

2.3. kódrészlet: A faktoriális számoló függvény TTCN-3 nyelven implementálva. 
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2.4. ábra: A faktoriális számoló függvény szemantikus fája. 

Vegyük észre, hogy egy absztrakt szemantikus fából akár az eredeti forráskóddal 

ekvivalens kód is előállítható lenne, legfeljebb a szöveg változna. Ugyan nincsenek 

explicit módon letárolva a zárójelek, viszont pl. a különböző kifejezések határaira beszúrva 

a megfelelő karaktereket, pl. zárójelek megkapnánk az eredeti forráskóddal ekvivalens 

kódot. 

2.5.5. Szemantikus elemzés 

Szemantikus elemzés alatt statikus szemantikus elemzést értünk, tehát olyan tulajdonságok 

elemzése, mint pl. a változók deklarációjának hatásköre, láthatósága, alprogramok formális 

és aktuális közötti kompatibilitás. Ezeknek a tulajdonságoknak a leírása nem lehetséges 

környezetfüggetlen nyelvtanokkal. Ugyanis a statikus elemzés környezetfüggő, a 

szintaxisfában egymástól távol eső csúcsokra tesz bizonyos megkötéseket. Ehhez 

szükséges bizonyos fokú információáramlás a csúcspontok között. A megoldás erre az 
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lesz, hogy a csúcsokra további információt helyezünk el, majd pedig a levezetési 

szabályokat átalakítjuk, hogy ezeket az attribútumokat is kezeljék. 

A szemantikus megkötéseket pedig ezekre az új információkra alapozva tudjuk megtenni.  

Szemantikus hiba lehet például az, ha egy értékadó utasítás baloldali változójának típusa 

nem kompatibilis a jobboldali kifejezés típusával. 

2.6. ReRAG 

Jelen dolgozatot többek között a Rewritable Reference Attributed Grammars [1] 

(Újraírható Referencia Attribútum Nyelvtanok) tanulmány ötlete ihlette meg. Miről is szól 

ez a tanulmány, avagy hogyan kapcsolható össze a Titan eszközkészlettel? 

A Reference Attributed Grammars az előző fejezetben kifejtésre került attribútum 

grammatikának a referenciákkal bővített objektum-orientált megközelítésű változata. Ez 

azt jelenti, hogy egy attribútum értéke lehet egy hivatkozás is az absztrakt szintaxisfa egy 

csomópontjára. Tehát pl. egy azonosítónak lehet olyan attribútuma is, amely ennek az 

azonosítónak a deklarációjára mutat. Ezzel egy újfajta megközelítést kapunk, amely 

túlmutat egy egyszerű AST –n, ugyanis egy újabb réteget kapunk, amely tulajdonképpen 

egy gráfot reprezentál, amely akár köröket is tartalmazhat. Fontos megemlíteni, hogy a 

gráf minden csomópontja olyan csomópont, amely az AST –ben is benne van.  

A Rewritable azt jelenti, hogy ezeket az attribútumokat szükség esetén újra tudjuk írni a 

kiértékelés során. Milyen tipikus esetekben van szükség újra írásra? 

 Szemantikus specifikáció. Sok esetben ugyanazt a környezetfüggetlen szintaxist 

fogják használni a nyelvi konstrukciók, viszont jelentésük a környezetüktől függ. 

Vegyük a következő példát:    ,      . Ezeknek az azonosítóknak ugyanaz a 

szintaktikus alakjuk, viszont többféle különböző dolgot jelenthetnek attól függően, 

hogy milyen kontextusban vannak. Így jelenthet modul, típus vagy akár 

függvényhivatkozást is. A névfeloldás során rájöhetünk arra, hogy az   egy modul, 

míg   valamilyen definíció. Környezetfüggetlen nyelvtant használva kizárólag egy 

     csomópontot használhatunk ezekre az esetekre, ami minden lefed. Mivel 

viszont a hozzárendelési szabályoknak mindent kezelnie kell, ezért bevezetésre 

kerül a szemantikai specializálás, amellyel egy felesleges komplexitás 

elkerülhetővé válik. Ennek köszönhetően az általános      csomópont 

           és                –re lesz kicserélve, így már típus 

ellenőrzésnél, esetleg kódoptimalizálásnál is előnyünkre válhat az újra írás által 
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specializált csomópont. A 2.5 –ös ábrán látható a konkrét szemantikus specializáció 

reprezentálása. 

 

2.5. ábra: Szemantikus specializáció. 

 Implicit tulajdonságok explicitté tétele. Egyes nyelvi konstrukciók lehetővé teszik, 

hogy nem szükséges konstruktort megadni egy osztálynak. Java nyelv esetén 

ilyenkor egy ún. default konstruktor jön létre paraméterek nélkül. Ezt az implicit 

viselkedés explicitté tehető az AST megfelelő csomópontjának az újra írásával. 

Ezzel egyszerűbbé tehetjük a további számításokat, mint pl. kódgenerálás stb. 

 

2.6. ábra: Az   osztály implicit konstruktorának explicitté tétele. 

 Metakarakterek eltávolítása. Szintén van lehetőségünk többek közt Java –ban is 

arra, hogy kifejezéseket konstruáljunk bizonyos metakarakterekkel. Tipikus példa 

erre a karakterláncok összefűzése a bináris összeadó operátorral ’+’, amelynek az 

implementálása a        metódus meghívásával történik        osztályból, pl. 

           . Az AST újra íródik annak megfelelően, hogy ezek a metakarakterek 

a mögöttük levő implementációval látszódjanak. 
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2.7. ábra: Metakarakterek megfeleltetése a mögöttes implementációval. 

A Titan szemantikus fáján másfajta irányból közelítjük meg az újra írást, ugyanis a fában 

nem szerepelnek kifejezetten attribútumok, mindent egy-egy csomópontnak tudunk 

megfeleltetni. Az alkalmazott eljárásokat a későbbiekben fog részletesebb bemutatásra 

kerülni példákon keresztül.  
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3. Gyakorlati háttér, ipari felhasználás 

3.1. TTCN-3 

A TTCN-3 nyelv egy magas absztrakciós szintű, imperatív programozási módszertant 

megvalósító nyelv, melyet elsősorban telekommunikációs rendszerek protokoll megfelelési 

tesztelésére alkalmaznak. A TTCN nyelvcsaládot (kezdetben Tree and Tabular Combined 

Notation) 1984-ben kezdték el fejleszteni. A TTCN-3 megjelenéséig a teszteket egy 

speciális, táblázatos formában fejlesztették. Az új verzió azonban új nevet is kapott, 

Testing and Test Control Notation alatt jelent meg 1997-ben.  

Elődeihez képest jelentős újdonságnak számított, hogy a táblázatok helyét egy, a 

hagyományos programozási nyelvekre hasonlító Core Language vette át. Ezzel egyidejűleg 

nyelvi elemekkel és funkcionalitásokkal is bővült, viszont nem teljesen tartotta meg a 

kompatibilitását az 1 és 2 verzióval. 

A nyelv megalkotásakor fontos szerepet játszott a más nyelvekkel történő együttműködés, 

így már az első verziók is képesek voltan ASN.1
8
 (Abstract Syntax Notation One) nyelvű 

típusdefiníciók feldolgozására. Ez később a C/C++ eljárások externális hivatkozás után 

történő használatával is bővült. 

A nyelv tervezésekor a könnyű használatra és elsajátításra törekedtek. Első ránézésére 

leginkább a C nyelv és egy script nyelv keverékére hasonlít teszt specifikus nyelvi 

konstrukciókkal kibővítve. A platformfüggetlenség mellett többek között tesztkörnyezet 

függetlenséggel is rendelkezik még [3]. 

Számos szabványos tesztcsomag és könyvtár érhető el a hivatalos TTCN-3 oldalról, ezáltal 

az érdeklődők megismerkedhetnek a nyelv gyakorlati használatával [4]. 

A nyelvet az alábbi 3 fő tulajdonsággal lehet jellemezni. 

 Gazdag adat és típusrendszerrel rendelkezik, amely lehetővé teszi az üzenetek 

leírását gyakorlatilag az összes protokoll és alkalmazás programozási interfészei 

között. Lehetőségünk van adattípusokat importálni különféle sémanyelvekből, mint 

pl. XSD
9
 –ből. A Titan –on keresztül különféle kódolási utasításokat is tudunk adni 

a TTCN-3 típusokhoz, így akár bináris vagy akár szöveges (XML, JSON) 

formátumokba is tudunk kódolni. 

                                                 
8
 Szabvány, illetve jelölésrendszer, amely a telekommunikációban, számítógép hálózatban levő adatok 

reprezentálását, kódolását, dekódolását és átvitelét írja le. 
9
 https://hu.wikipedia.org/wiki/XSD 

https://hu.wikipedia.org/wiki/XSD
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 TTCN-3 –ban akár többfolyamatos elosztott teszteseteket (melyeket teszt 

összetevőknek nevezünk) és tesztvégrehajtási logikát is meghatározhatunk. 

Ezeknek a teszt összetevőknek a menedzselése jelen esetben a Titan eszközkészlet 

felelőssége, a felhasználónak nem kell törődni a részletekkel. A tesztkomponens 

típusok és interfészeik másik teszt komponensekkel és a tesztelt entitás definiálása 

TTCN-3 –ban történik meg. A tesztkomponens példányok és a különféle port 

kapcsolatok számát beépített nyelvi szerkezet kezeli dinamikusan. A párhuzamos 

teszt komponensek számos gépre lehetnek szétosztva, így a tesztelési munka 

elosztását, skálázását is lehetővé teszik. A párhuzamos teszt folyamatoknak 

különböző tulajdonságaik lehetnek másrészt tetszőlegesen skálázhatók hardware 

mennyiség növeléssel mivel különböző gépeken futnak. 

 Ez egy olyan procedurális nyelv, amely tesztelésre lett specializálva, tehát 

tartalmazza a hagyományos nyelvi szerkezeteket pl. elágazás, ciklus, stb. és a 

teszteléshez szükséges eszközöket melyek a nyelvbe vannak beépítve. Utóbbira 

példák: üzenetek küldése és fogadása, bejövő üzenet tartalmának ellenőrzése 

(egyfajta reguláris kifejezés koncepciójának átültetése adatszerkezetre), időzítők, 

időtúllépés kezelése, események naplózása stb. 

A TTCN-3 nyelv fejlesztése több főbb szakaszra osztható melyben a közös nevező a 

dinamikusság és a folyamatosság. 

Mivel a TTCN-3 nem egy távközlés-specifikus nyelv, ezért sokféle területen lehet 

alkalmazni: 

 mobil és vezetékes kommunikációban, távközlési hálózatokban (LTE, WiMAX, 3G 

stb.) 

 szélessávú technológiákban (ATM, DSL) 

 autóipar 

 stb. 

3.2. Titan 

Az Ericsson saját fejlesztésű terméke a Titan, eredetileg egy kutatási projektnek indult az 

Internet Protokoll tesztelésére még a 2000 –es évek környékén. 

A fejlesztések kezdetén a cég egy másik eszközt használt a nyelv korai verziójának a 

TTCN-2 –nek a funkcionális tesztelésére, ami még nem volt képes dinamikus tesztelésre. 
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Ugyanebben az időben az ETSI specifikálta a TTCN-3 teszt nyelvet. Az új szabvány 

sokkal modernebb és erőteljesebb volt, mint az elődje, ezért némi vizsgálatot követően a 

TTCN-2 –es tesztcsomagok teljesen le lettek cserélve TTCN-3 –ra. Ez után már a Titan 

további fejlesztése is az új szabványra épült. A fejlődés azóta is folyamatos, ezt támasztja 

alá az is, hogy házon belül az aktív licencek száma meghaladja a 4000 darabot. Mivel a 

projekt nyílt forráskódú, ezért szabadon hozzáférhető [2]. 

A Titan eszközkészlet rendelkezik egy Eclipse alapú felhasználói felülettel, illetve 

parancssoros alkalmazásként is használható. Nem csak funkcionális, hanem performance 

alapú tesztelésre is használható egyfajta integrációs és végrehajtási környezetet biztosít a 

teszteseteknek. 

Érdemes a Titan –nal kapcsolatos főbb publikációkat is áttekinteni: 

 TTCN-3 –as tesztek validációja Titan eszközzel. Ebben a tanulmányban különböző 

szemantikai és szintaktikai problémák kerülnek bemutatásra. Ezek mellett szó esik 

code smell
10

 –ekről és strukturálási problémákról is [6]. 

 1 millió sorosnál is nagyobb ipari projektek szerkezeti vizsgálata [7]. 

 Különböző nemzetközi minőségbiztosítási szabványok, pl. ISO/IEC9126-1, 

ISO/IEC25010 kapcsolata tesztrendszerekkel. Ipari projektek elemzése a definiált 

módszerekkel, code smell –ekkel [8]. 

3.2.1. Titanium 

Jelenleg is aktív kooperációs projekt a Titan keretein belül melyben többek között az 

ELTE is részt vesz az Ericsson felügyeletével. Architektúra szempontjából a Titan 

Designer –re épülő statikus kódellenőrző eszköz. Képes detektálni és javaslatot tenni 

különféle TTCN-3 code smell –ekre, emellett forráskód metrikákat számol, illetve jelenít 

meg akár többféle kimenetben is. Jelenleg a leghatékonyabbnak mondható kódellenőrző 

TTCN-3 nyelvhez mely a piacon elérhető.  

                                                 
10

 Egy olyan figyelemfelkeltő jelenség, ami mögött jó eséllyel strukturális problémák állnak. Vannak 

azonban esetek, amikor a megoldás nem rossz. Az is lehet, hogy a megoldás nem a legelegánsabb ugyan, de a 

megoldandó feladat mérete nem indokolja az elegáns megoldásba fektetendő energiát. A forráskód azon 

részeit nevezzük code smell –nek, amelyek mélyebb problémákat indikálhatnak, a hangsúly viszont azon van, 

hogy nem feltétlenül mindig indikálnak azt. 
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4. Eredeti implementáció 

Ebben a fejezetben a szükséges alapfogalmak kerülnek bemutatásra majd pedig eredeti 

megvalósítása a szintaktikus, illetve szemantikus elemzésnek. Fontos leszögezni, hogy a 

dolgozatnak nem célja a szintaktikus ellenőrzésen módosítani ugyanis a hangsúly a 

szemantikus ellenőrzés optimalizálásán van. A kockázatok minimálisan tartása miatt az 

algoritmusok felé fontos követelmény, hogy ne módosítsák a szintaktikai és szemantikai 

elemzést, illetve a hozzájuk kapcsolódó adatszerkezeteket ugyanis ez egy napi munka 

során használt rendszer így fontos a megbízhatóság fenntartása. 

4.1. Alapfogalmak 

Célszerű a TTCN-3 specifikus, illetve általános alapfogalmak tisztázása, melyeket a 

későbbekben is használni fogok. 

 Modul: A TTCN-3 nyelv alapvető szemantikus és fordítási egysége a modul. 

Ebből kifolyólag egyedi névvel kell rendelkeznie a projektben. A modulnak két, 

szintaktikailag jól elkülönülő része van, a definíciós és a control rész. A TTCN-3 

nyelv legmagasabb szintű egysége, melyet nem lehet almodulokra bontani. 

Bármely modul importálhat definíciókat más modulokból, illetve a moduloknak 

lehetnek modulparaméterei. Globális változók a nyelv elosztottsága miatt 

nincsenek. 

A modul definíciós részében szerepelhetnek: 

 Modulparaméterek: tesztek végrehajtása során felhasznált külső 

paraméterek. 

 Adattípusok: egyszerűek, illetve összetettek, akár felhasználó által 

definiáltak 

 Konstansok. 

 Eljárás szignatúrák: eljárásalapú kommunikáció esetén a kommunikációban 

felhasználható eljárások szignatúrái. 

 Template –ek: egy egyedi értékhalmaz elemeinek küldésére vagy beérkezett 

üzenet megfelelésének tesztelésére. 

 Tesztkomponensek definíciói: portok tulajdonosai, a teszt futtatása során 

egyetlen kommunikációs egységet reprezentálnak. Olyan önálló entitás, 

amin valamilyen tesztviselkedést lehet futtatni, és ami képes más 
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komponensekkel együtt párhuzamosan futni. Lényegében olyan szerepet 

tölt be, mint egy számítógép a hálózaton. 

 Kommunikációs portok definíciói: végtelen FIFO sort modellez, mely a 

beérkező üzeneteket vagy hívásokat tárolja. A tesztkomponensek közötti és 

egy adott tesztkomponens és a tesztelt rendszer interface –e közötti 

kommunikációt valósítja meg. 

 Függvények. 

 Altstep –ek: speciális függvények, melyek módosítják a tesztelés menetét. 

 Testcase –ek: egyetlen fekete-doboz teszteset modellezésére alkalmas 

egység. 

 Definíció: szintén szerkezeti egység, amely típus, függvény stb. definíciókat takar 

az esetünkben. Közvetlenül a modulban levő definíciókra fogunk hivatkozni vele. 

 Függvény: a szokásos függvény konstrukciót jelenti, visszatérési értékkel 

és formális paraméterekkel. A függvények alapelve megegyezik szinte 

minden más programozási nyelvével, abban viszont egyediek, hogy TTCN-

3 –ban megszorításokat tehetünk a komponensek típusaira, amin futni 

fognak. 

 Testcase: egy speciális függvényt takar, amely mindig a Main Test 

Component
11

 –en fut. Függvényekhez hasonlóan ez is paraméterezhető, 

lehet formális paramétere, illetve meghatározhatjuk, hogy milyen típusú 

komponenseken futhat, modulok control részében az           függvény 

segítségével lehet elindítani. 

 Altstep: Az aszinkron üzenetek egyszerű kiküldése és fogadása egy 

komplex Testcase megalkotása általában nem elégséges. Nagyon sokszor áll 

fenn az a helyzet, hogy több típusú üzenet is helyes működést jelenti, vagy 

éppen megadott számú és típusú üzeneteket kell fogadni azonban ezek 

sorrendjére nincs megkötés, illetve amennyiben például nem érkezik üzenet, 

akkor is a teszt megfelelő befejezését szeretnénk garantálni. Ezekre az 

összetett esetekre a TTCN-3 nyelvi elemeket bocsát a rendelkezésünkre 

ilyen többek között az     konstrukció, amelynek használata alternatív 

végrehajtást fejez ki, hogy a felsorolt blokkoló utasítások közül legalább 

                                                 
11

 Minden tesztkonfigurációban pontosan egy MTC, illetve system komponens van jelen, ezek a teszt 

indításakor automatikusan jönnek létre és a teszt központi rendszerét, valamint a külvilágot szimbolizálják 

egy jól meghatározott komponens típus alapján. 
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egy be fog következni az elkövetkezendőkben. Az Altstep –ek eljárásokhoz 

hasonlóan hívhatók, ekkor altként viselkednek. 

 Típus: elsősorban a referencia típusok a fontosabbak a diplomamunka 

szempontjából, melyek leginkább a C típusú struktúrára hasonlítanak. Lehet 

rekord, illetve halmaz szerkezetű is.  

type record MyRecord { 

    MyType myType,   

    integer count, 

    charstring message 

} 
 

4.1. kódrészlet: Rekord adattípus. 

Egy típusra lehetséges akár       –ként is hivatkozni. Ez azt jelenti, hogy 

ha van egy         típusú felhasználó által definiált típusdefiníció, akkor 

ez a definíciót egy másik típusdefiníciónál is használhatjuk az újonnan 

definiálásra kerülő azonosító típusaként. 

type integer myInteger; 

 

type myInteger aliasMyInteger;        
 

4.2. kódrészlet: alias használata. 

 Template: egy olyan minta, amely üzenetek formai és tartalmi alakját 

határozza meg. Két típusra oszthatjuk, üzenetek fogadására és kiküldésére 

használatos template –eket különböztethetünk meg. Az üzenet fogadásra 

használt template az összes elfogadható üzenetet leírja, tartalmazhat például 

reguláris kifejezéseket. 

 Egyéb: minden, a fentebbi kategóriába nem tartozó, az algoritmusok 

szempontjából nem releváns definíció fajtát az egyéb kategóriába sorolunk.  

 Import: utasítás mely egy modult teljes vagy részleges módon beimportál. Nincs 

tranzitív import a modul nevekre, tehát ha egy   modul hivatkozik egy   modulra 

amely hivatkozik egy   modulra, akkor az   modul nem importálja a   modul 

tartalmát, kizárólag csak a   modul tartalmára vonatkozik az utasítás. Típusok 

esetében létezik tranzitív import. Hiszen amikor importálásra kerül egy komplex 

típus definíció, akkor automatikusan elérjük vele az összes beágyazott mező típust 

is rekurzívan. 
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 Definíciók láthatósága: a legfelső szintű modul definíciók és az import definíciók 

láthatósággal rendelkeznek, amelyeket explicit módon megadhatunk. 

Alapértelmezetten mindegyik        láthatóságú, kivétel az importált és        

definíciók. Az importált definíciók alapértelmezetten         láthatóságúak, a 

       definíciók szintén, és ez nem is módosítható. A csoport definíciói        

láthatóságúak. A láthatóság szabályozza, hogy egy legfelső szintű definíció 

valamint egy importállítás importálható más modul által. A        láthatóságú 

definíció importálható más modulok által. A        típusú definíció csak        

modulok által importálható, míg a         láthatóságú nem importálható más 

modulokba. 

 Sérült modul: olyan modul, amely bizonyos okból szemantikus újra elemzésre 

szorul. Többek közt ilyen ok lehet az, ha még nem volt elemezve és ha módosult a 

tartalma. 

 Közvetlenül sérült definíció: amennyiben módosításra kerül egy definíció, arra azt 

mondjuk, hogy közvetlenül sérült.  

 Közvetetten sérült definíció: ha van egy   modul, amely tartalmaz egy   

definíciót, és van egy   modul, amely meghivatkozza az   modult, hogy használja 

a   definíciót, és ha az   modul sérült, akkor azt a részt is sérültnek vesszük, ami 

meghivatkozza ezt a sérültnek nyilvánított definíciót. Ez a szemantikai jelentés 

esetleges megváltozása miatt is fontos, hiszen előfordulhat, hogy a felhasználási 

helyen         helyett már            típusú értéknek kellene lennie, vagy épp 

nem lenne szabad értéket adni egy törölt mezőnek. 

 Referencia: általános értelemben a referencia alatt egy olyan elemet értünk, 

amelyet egy másik elem elérésre használhatunk. A kiinduló csomópontnak van egy 

referencia tulajdonsága, amelynek segítségével el tudunk jutni ahhoz az elemhez, 

amely deklarálja azt az elemet. A referencia alreferenciákból álló hivatkozási lánc 

mely legalább egy elemből áll. 

Kétfajta változata kerül definiálásra: egyik az általános, a másik pedig a tovább 

terjedésre képes referencia. Előbbi csak az adott definícióban képes változást 

előidézni, utóbbi viszont az őt használó definícióra is hatással van, melyre az 

elnevezése is utal.  

 compilationTimeStamp: egy olyan jelzés, ami segít megkülönböztetni egymástól 

a különböző szemantikus elemzéseket. Ha a szemantikus fában egy csomóponthoz 
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többször is el lehet jutni a szemantikai elemzés közben, a compilationTimeStamp 

segít eldönteni, hogy szükség van-e a csomópont elemzésére: ha abban az 

elemzésben már volt érintve, akkor kihagyható, ha egy megelőző elemzésben volt 

utoljára ellenőrizve, akkor újra ellenőrizni kell. Ez a konstrukció többek között azt 

a célt szolgálja, hogy egy adott csomópontot csak egyszer elemezzünk, amennyiben 

többször is érintenénk az elemzés során. Speciális értékként a      értéket veszi fel 

amíg a legelső szemantikus ellenőrzés meg nem történik. 

4.2. Szintaktikus ellenőrzés 

A szintaktikai elemzés azt vizsgálja, hogy a kód, mint mondatok sorozata érvényes-e, 

megfelel-e a nyelvtan szabályainak. A nyelvtanilag érvényes mondatsor azonban nem 

biztos, hogy az elvárt tartalmú tevékenységet végzi el. Emiatt a szintaktikai helyesség nem 

biztosítja a tartalmi, tehát a szemantikai helyességet. 

A Titan eszközkészlet a korábban említett ANTLR szintaktikus elemző generátort 

használja fel a forráskód felolvasására és elemzésére. 

Az elemezni kívánt TTCN-3, illetve ASN.1 forráskódot az Eclipse szerkesztőből vagy 

pedig fájlból olvassuk be melyet a lexikus majd pedig a szintaktikus elemző dolgoz fel. 

A forráskód elemzése a megfelelő nyelvtanfájlok segítségével történik melyet a Titan 

Designer tartalmaz. 

A jelenlegi megvalósítás képes szerkesztőből, illetve fájlból is beolvasni forráskódot. 

Amennyiben a szerkesztőben meg van nyitva a fájl, akkor a szerkesztő tartalma kerül 

továbbításra az ellenőrzésnek. Egy tetszőleges billentyűzet leütés a szerkesztőben nem 

biztos, hogy az adott forráskódot elmenti a fájlba, ugyanis a legtöbb esetben nem követ 

minden karakterleütést azonnali mentés, így az nem kerül be a fájlba. A legfrissebb kód az 

mindig a szerkesztőben van. 

Ha az            ellenőrzés aktív, akkor ez az ellenőrzés azonnal megtörténik, 

amelyet egy tetszőleges karakter leütésével tudunk elindítani a szerkesztőben.  

4.3. Szemantikus ellenőrzés 

A szemantikai helyesség ellenőrzése sokkal összetettebb feladat, mint a szintaktika 

ellenőrzése, hiszen nem áll rendelkezésre olyan szemantikai nyelvtan, amellyel össze 
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lehetne vetni a leírt kódot. A kód ugyan karaktersorozatnak felel meg a forrásállományban, 

de a tartalom szempontjából más egységeknek strukturálható. 

Miután megtörtént a kód felolvasása és szintaktikus ellenőrzése, a következő lépés a 

szemantikus ellenőrzés. A dolgozat a szemantikus ellenőrzés többféle optimalizálásának a 

lehetőségét, illetve megvalósíthatóságát kutatja.  

4.3.1. Eredeti algoritmus 

A jelenlegi sérült részeket kiválasztó algoritmus modulszinten működik, amely annyit 

jelent, hogy a legkisebb és a legnagyobb sérült rész, amit képes meghatározni az a 

modulegység. Ez igazából egyáltalán nem rossz megoldás, viszont a későbbiekben látni 

fogjuk, hogy ennél található optimálisabb megoldás is. 

Az algoritmus a kiválasztást egy ciklusba szervezett függvényhívással valósítja meg. A 

függvény paraméterként kapja meg az ellenőrizendő, illetve kihagyandó modulokat, a 

visszatérési értéke pedig a ciklusmag feltétele. A ciklusnak köszönhetően az eljárás több 

körben gyűjti össze az ellenőrzés szempontjából releváns modulokat. Figyelembe veszi a 

modul compilationTimeStamp értékét is, képes az importhivatkozásokat bejárni, illetve 

észrevenni, ha egy modul beolvasása sikertelen volt. 

A 4.3 –as és 4.4 –es ábrán egy-egy modulstruktúra látható, melyek a Titanium eszközzel 

lettek legenerálva. A zöld csomópontok reprezentálják a modulokat, a nyilak pedig azt, 

hogy melyik modulok között van import kapcsolat. 

A 4.3 –as ábra bővebben kifejtve: 

 az   modul importálja a   és   modult, 

 a   modul importálja a   modult, 

 a   modul importálja a   modult, 

 a   modul importálja az   modult míg 

 az   modul importálja az   modult. 

 

4.3. ábra: Általános modulstruktúra. 
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A rendszer működéséből adódóan a legelső ellenőrzésnél az összes modult le kell 

ellenőrizni szemantikailag, hisz még nem történt ellenőrzés. Miután ez megtörtént a 

további ellenőrzések már másképp fognak zajlani. 

Vegyük a 4.3 –as ábrán levő projektet referenciaként. Az alábbi esetek lehetségesek a 

szemantikai ellenőrzés során miután sikeresen megtörtént a legelső ellenőrzés: 

 ha az   modul nem került még ellenőrzésre szemantikailag, akkor ez azt 

eredményezi, hogy az  ,  ,  ,  ,   és   modul, 

   modul esetén az  ,  ,  ,   és   modul, 

   modul esetén  ,  ,   és   modul, 

   modul esetén  ,   és   modul, 

   modul esetén   és   modul, 

   modul esetén csak az   modul kerül majd újra elemzésre.  

A 4.4 –es ábrán látható körkörös importhivatkozás miatt, ha újra elemzésre jelölünk egy 

modult, akkor az azt fogja eredményezi, hogy az összes modult újra kell majd elemezni a 

hivatkozások mentén. 

 

4.4. ábra: körkörös modulstruktúra. 

4.3.2. Limitáció 

Az előbbi példák alapján észrevehető, hogy ha egy sérült modulunk van és modulszinten 

szeretnénk meghatározni az újra elemezni kívánt modulokat az előbbi modulból kiindulva, 

akkor ez tulajdonképpen az a legbővebb olyan halmaz, ami az importhivatkozások által 

megvalósul visszafele irányba. Tehát, ha van egy sérült modulunk, és egy olyan modulunk, 

amely közvetlenül vagy tranzitívan eléri ezt a sérült modult az importhivatkozásokon 

keresztül, akkor az összes olyan modult újra ellenőrzésre jelöljük, amelyek ezeken az 

utakon elérhetőek. Ez a két példa pontosan rámutat arra a kérdése, hogy vajon az újra 

elemzésre váró részeket lehet-e szűkíteni, ha igen milyen módok vannak erre. A következő 

fejezetben ez a probléma kerül bővebb kifejtésre, mind elemzés és megoldás 

szempontjából.  



SZEMANTIKUS ELEMZÉS GYORSÍTÁSA TTCN-3 KÖRNYEZETBEN 

27 

5. Új algoritmusok 

A vizsgálatok alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a jelenlegi implementáció az 

ellenőrzéshez egy olyan input halmazt használ, amelyet algoritmusokkal lehet szűkíteni. 

Ha egy modulban módosítás történik, akkor úgy vesszük, hogy a benne levő szemantikai 

tartalom sérült. Miután ez megtörtént, megnézzük, hogy hol vannak ezek a sérült részek 

használva és azokat is ezzel a sérült jelzővel látjuk el egészen addig ameddig az 

importhivatkozások segítségével tudunk lépkedni a modulokon keresztül. 

Az új algoritmusokat 2 kategóriába lehet sorolni az ellenőrzésre váró (sérült részek) 

szempontjából: modul és definíció szinten kiválasztó eljárások. 

A modul szinten kiválasztó algoritmusok az 5.1., 5.2. és 5.3. fejezetben kerülnek 

bemutatásra. Helyesség szempontjából elvárás, hogy az eredeti algoritmus által 

összegyűjtött modulok számánál ne jelöljön többet újra elemzésre egyik algoritmus sem. 

Az újra elemzendő modulok importhivatkozásokon keresztül kerülnek kigyűjtésre. 

Az 5.6., 5.7. és 5.8. fejezetben kerülnek ismertetésre a definíció szinten kiválasztó 

algoritmusok, amelyek szintén használják az importhivatkozásokon keresztül elérhető 

modulokat, viszont nem a teljes modult jelölik meg mint újra elemzésre váró rész, hanem a 

modulon belüli definíciókra szűkítik ezt az információt. Szakítunk a korábbi megoldással, 

amely teljes importhivatkozásokon keresztül gyűjtötte össze a szemantikus ellenőrzésre a 

modulokat. 

Ennek kizárólagosan csak előnye lehet abból a szempontból, hogy a szemantikus 

elemzésnek kevesebb csomópontot kell ellenőrizni. A hátrány abból adódhat, hogy 

ezeknek a releváns részeknek el kell végezni a kiszámítását is. A későbbiekben különböző 

bemeneteken, illetve felbontásokon is lesznek tesztelve az új algoritmusok az eredetivel 

összehasonlítva. 

Fontos közölni, hogy az új algoritmusok nem kezelik az ASN.1 típusú modulok részleges 

újra elemzését, a definíció alapján újra elemzést végző algoritmusok kizárólag TTCN-3 

típusú modulokat tudnak bemenetként elfogadni. 

Korábban már részletesen kifejtésre került, hogy a régi megoldás egy-egy sérült modul 

esetén mely további modulokat jelöli meg szemantikus elemzésre. 

A definíció szintű kiválasztás az alábbi 5.1 – 5.6. kódrészleteket felhasználva lesz 

reprezentálva, melyek a 4.3 –as ábrán levő általános modulstruktúrának felelnek meg.  

Az alábbi esetek lehetségesek a szemantikai ellenőrzés során miután sikeresen megtörtént 

a legelső ellenőrzés: 
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 az   modulban történő módosítás során csak az   modul, 

   modul esetén az   modul, 

   modul esetén   és   modul, 

   modul esetén  ,   és   modul, 

   modul esetén   és   modul, 

   modul esetén csak az   modul kerül majd újra elemzésre.  

module a 

{ 

import from c all; 

 import from b all; 

  

function f_functionName() 

{  

log (c_my_const);   

} 

} 
 

5.1. kódrészlet: Az   modul tartalma. 

module b  

{ 

 import from c all; 

   

 const c_integer c_my_const := 5;  

} 
 

5.2. kódrészlet: A   modul tartalma. 

module c 

{ 

import from d all;  

   

type integer c_integer; 

    

const d_integer c_my_int := 5; 

} 
 

5.3. kódrészlet: A   modul tartalma. 

module d 

{ 

import from e all; 

 

type integer d_integer;  

}   
 

5.4. kódrészlet: A   modul tartalma. 
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module e 

{   

 import from f all; 

} 
 

5.5. kódrészlet: Az   modul tartalma. 

module f 

{    

}   
 

5.6. kódrészlet: Az   modul tartalma. 

5.1.                                  implementáció 

Az első algoritmus modul szintű kiválasztást tesz lehetővé az importkapcsolatok 

felhasználásával. Az eredeti algoritmushoz képest egy áttekinthetőbb, jóval rövidebb 

megoldást biztosít.  

5.1.1. Ismertetés 

A megvalósítás két részre osztható: az első rész azokat a modulokat gyűjti ki a bemenő 

listából melyeknek a compilationTimeStamp mezője      értékkel rendelkezek. 

A második részben pedig a megmaradt modulokon iterálunk végig, miközben 

mindegyiknek lekérjük az importált moduljait. Ezen az import halmazon is végig megyünk 

és amennyiben egy importált modul benne van az első körben feltöltött újra ellenőrzésre 

váró listában akkor ebben az esetben az importáló modult hozzáadjuk ehhez a listához. 

Miután ez megtörtént a hozzáadott elemet kivesszük a megmaradt modulok listájából, és 

amíg bővíthető, újrakezdjük a körbejárást ezen a listán. A technikai megvalósítást tükrözi 

az eljárás neve ugyanis a körbejárás újrakezdése az iterátor újra inicializálásával valósul 

meg. Az 5.7 –es ábra reprezentálja a fentebbi modul szinten kiválasztó algoritmus 

pszeudokódját.  
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collectBrokenModulesWithIteratorReset(modules) { 

 

   modulesCopy := modules; 

 

   modulesToReCheck :=  ; 
 

   foreach(modul   modulesCopy) { 

      if(module.CompilationTimeStamp == null) { 

         modulesToReCheck += module; 

         modulesCopy -= module; 

      } 

   } 

 

   for(iterator := 0; iterator < modulesCopy.size; ++iterator) { 

 

      actualModule := modulesCopy[iterator]; 

 

      importedModules[] := actualModule.getImportedModules(); 

 

      foreach(importedModule   importedModules)   { 
 

         if(importedModule   modulesToReCheck and 

              actualModule ∉ modulesToReCheck) { 
 

            modulesToReCheck += module; 

            modulesCopy -= module; 

            iterator := 0; 

            break; 

         } 

      } 

   } 

 

   return modulesToReCheck; 

} 

 

5.7. pszeudokód: modul kiválasztás iterátor újra inicializálással. 

5.2.                             implementáció 

Ez az algoritmus modul szinten képes kiválasztani, amely során ciklus segítségével 

ismételjük meg a sérült modulok keresését. Az eredeti algoritmushoz képest az újra 

elemzendő részeket egy ciklusba szervezett függvényhívással valósítja meg az algoritmus. 

Áttekinthetősége kicsit jobb, mint amellyel a                                  

algoritmus rendelkezik. 

5.2.1. Ismertetés 

A sérült modulokat kiválasztó függvényt hívjuk meg egy ciklus segítségével, majd egy 

adott változóval jelezzük, ha már nem szükséges további függvényhívás. Elegáns, átlátható 



SZEMANTIKUS ELEMZÉS GYORSÍTÁSA TTCN-3 KÖRNYEZETBEN 

31 

megoldást biztosít a sérült modulok kiválasztására. Elsőként itt is azokat a modulokat 

gyűjtjük ki, amelyeknek a compilationTimeStamp mezője      értéket vesz fel. Adott 

találat után nem is megyünk tovább, hanem újra kezdjük az eljárást a „becsomagoló” 

ciklus segítségével. Ha már nincs több olyan modul, amelyet kigyűjthetünk a 

compilationTimeStamp alapján, akkor az importhivatkozásokat felhasználva és az 

importált modulokat lekérve kiválasztjuk azokat a releváns modulokat, melyeket újra kell 

ellenőriznünk. Nagyon fontos lépés minden hozzáadott sérültnek nyilvánított modul után 

az algoritmus újrakezdése. Ha van egy olyan   listánk, amely sérült modulokat tartalmaz és 

egy olyan   modul importált moduljain iterálunk, amelyek közül az egyik már benne van 

a sérült modulok   listájában akkor az   modult is hozzáadjuk ehhez az   listához. Ez után 

újból azon a listán fogunk iterálni ahonnét az   modult vettük ki, hisz nem zárható ki, 

hogy ez a lista tartalmaz még olyan modulokat melyeknek importált moduljai a sérültnek 

nyilvánított, tehát az   listában vannak. Ha így van, akkor ezt a modult is hozzáadjuk, 

amelyet az   modul mellől vettük ki. 

Az 5.8 –as és 5.9 –es ábrán látható a többszörös ciklusvégrehajtással modulszinten 

kiválasztást megvalósító pszeudokód. A teljesség kedvéért az algoritmust ciklusba 

szervező kódrészlet is ábrázolásra került. 

result :=  ; 
haveToRestart := true; 

while(haveToRestart) { 

  haveToRestart = collectBrokenModulesWithMoreLoop(allModules, result); 

} 

 

5.8. pszeudokód: modul kiválasztás többszörös ciklusvégrehajtással. 
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collectBrokenModulesWithMoreLoop(allModules, modulesToReCheck) { 

 

  haveToRestart := false; 

 

  while(!haveToRestart and allModules !=  ) { 
    actualModule := allModules.next(); 

 

    if (actualModule.CompilationTimeStamp == null) { 

      if (actualModule ∉ modulesToReCheck) { 
        modulesToReCheck += actualModule; 

        allModules -= actualModule; 

        haveToRestart := true; 

        break; 

      } 

    } 

 

    importedModules[] := actualModule.getImportedModules(); 

    while(importedModules !=  ) { 
      actualImportedModule := importedModules.next(); 

 

      if(actualImportedModule   modulesToReCheck and 

                 actualModule ∉ modulesToReCheck) { 
        modulesToReCheck += actualModule; 

        allModules -= actualModule; 

        haveToRestart := true; 

        break; 

      } 

    } 

  } 

 

  return haveToRestart; 

} 

 

5.9. pszeudokód: modul kiválasztás többszörös ciklusvégrehajtással. 

5.3.                               implementáció 

Ebben az algoritmusban a modul kiválasztás keverve lett a definíció szintű kiválasztással. 

A célja ennek az algoritmusnak az, hogy rávilágítson a definíció alapú kiválasztás a helyes 

megvalósítására az implementálás során felmerülő problémák alapján. Egyfajta vázat ad a 

későbbi végleges algoritmusnak. Nem képes az összes definíciót kezelni csak a 

függvényeket, típusokat, template –eket és konstansokat, tehát tulajdonképpen csak a 

leggyakoribb definíciókat veszi figyelembe. A definíciók típusa szerinti kezelés, könnyen 

bővíthető minden más releváns típusra. 



SZEMANTIKUS ELEMZÉS GYORSÍTÁSA TTCN-3 KÖRNYEZETBEN 

33 

5.3.1. Ismertetés 

Alapvetően két részre van osztva a számunkra releváns részek kigyűjtése. Külön 

komponens gyűjti össze a függvény és külön a típus, template és konstans definíciókon 

belüli referenciákat. Ezt a két feldolgozó komponenst tároljuk egy harmadik komponensbe 

melyben azt a modult is letároljuk, amiben a fentebb említett definíciókat feldolgozzuk. 

Mindegyik feldolgozó komponensben külön változóval jelezzük, hogy melyik definíció 

sérült, tehát melyiket kell majd újra elemezni. Az algoritmus először azokat a modulokat 

gyűjti ki és tárolja le, amelyeknek a compilationTimeStamp értéke     . Ezzel egyúttal fel 

is dolgozzuk a benne levő definíciókat. Mint ahogy az előző két algoritmusnál, itt is erősen 

támaszkodunk az importhivatkozásokra. Annyi plusz jön be, hogy egy új komponensben 

tárolása kerül egy adott modul és két lista, amelyekben azok a feldolgozó komponensek 

vannak, amelyek a modulban levő definíciókat tárolják, majd dolgozzák fel. Az egyik 

listában olyan komponensek vannak, amelyek a függvényeket kezelik, a másikban pedig a 

típus, template és konstans definíciók feldolgozását végző komponensek kerülnek 

letárolásra. A számunkra releváns csomópontokból egy saját struktúrát, adatbázist építünk 

fel, minden definícióhoz kiszámoljuk és a definícióhoz tartozó feldolgozó komponensben 

eltároljuk a definícióban található referenciákat. Ha találunk olyan modult, ami importál a 

feldolgozott sérült modulok közül, akkor ezt a modult is letároljuk, majd a szükséges 

definícióinak a referenciát kiszámoljuk. A következő lépésben a fentebb kiszámolt 

referenciákat összehasonlítjuk azokkal a referenciákkal melyek a már feldolgozott sérült 

modulok listájából érhető el. 

Miért is fontos a referenciák összehasonlítása, avagy mi alapján mondjuk egy definícióra 

azt, hogy sérült? 

A projekt első elemzésekor még nincsenek feloldva a referenciáink. Egy referencia a 

legtöbb esetben több alreferenciából áll, ezek alkotják azt az útvonalat, amely mentén majd 

a meghivatkozott elemhez el tudunk jutni. 

Az általános algoritmus erre az, hogy ha van egy   definíció, ami sérült, és ha van egy 

másik   definíció, aminek a referenciái között a sérült definíció neve megtalálható, akkor a 

  definíciót is úgy vesszük, hogy sérült. 

Ezt az általános ötletet alkalmazzuk ebben az algoritmusban, ami csak egyszer fut le, nincs 

ciklusba szervezve, nem úgy, mint az előző. Ennek érdekében az ellenőrzésre váró listán az 

iterálás újrakezdését a korábban említett                                  

implementációnál kifejtett iterátor újra inicializálással valósítjuk meg.  
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collectBrokenModulesViaDefinitions(allModules) { 

  defHandlers :=  ; 
  foreach(actualModule   allModules) 
    if(actualModule.CompilationTimeStamp == null) { 

 if (!isAlreadyProcessed(actualModule)) { 

        defHandler := processDefinitionsFrom(actualModule); 

        defHandlers += defHandler; 

      } 

      allModules -= actualModule; 

    } 

  } 

  foreach(actualModule   allModules) { 

    foreach(actualImportedModule   actualModule.getImportedModules()) { 
    if (isAlreadyProcessed(actualImportedModule) and 

         !isAlreadyProcessed(actualModule)) { 

        actualDefHandler := processDefinitionsFrom(actualModule); 

        foreach(defHandler   defHandlers) {   
          haveToCheckActualType := true; 

          haveToCheckActualFunction:= true; 

          foreach(relevantDefHandler   defHandler.relevantDefs) { 
            if(haveToCheckActualType) { 

              foreach(actualType   actualDefHandler.relevantDefs) { 

                if(relevantDefHandler.name   actualType.refs) { 
                  actualType.setBrokenFlag(true); 

                  haveToCheckActualType:= false; 

                  break; 

                } 

              } 

            } 

            if(haveToCheckActualFunction) { 

              foreach(actualFunction   actualDefHandler.functions) { 

                if(relevantDefHandler.refs   actualFunction.refs) { 
                  actualFunction.setBrokenFlag(true); 

                  haveToCheckActualFunction:= false; 

                  break; 

                } 

              } 

            } 

            if(!haveToCheckActualType and 

               !haveToCheckActualFunction) { 

              break; 

            } 

          } 

        } 

        defHandlers += actualDefHandler; 

        allModules -= actualModule; 

        break; 

      } 

       

    } 

  } 

  return defHandlers; 

} 

 

5.10. Pszeudokód: modul és definíció alapú kiválasztás első megvalósítása. 
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5.4. Invertált importstruktúra 

A Titan Designer lehetővé teszi az importhivatkozásokon keresztül a modulok bejárását. 

Ez egy olyan hivatkozás amely nem tranzitív, tehát ha van egy   modulunk amely 

meghivatkozza a   modult, ami pedig a   modult hivatkozza meg, akkor az   modulból 

kizárólag a   modul tartalmát érhetjük el. Jelenleg nincs implementáció arra, hogy 

automatikusan megnézzük, hogy egy adott modult hol használnak. A Titan Designer az 

importált modulokat AST segítségével teszi bejárhatóvá. Ez azt jelenti, hogy ugyanúgy 

tudjuk bejárni a modulok importjait, mint bármelyik más konstrukciót pl.       ciklust a 

forráskódban. Az importstruktúra megfordításának kiszámolása azért is célszerű, mert ez 

egy egyszeri művelet, amely meggyorsítja a keresést. Miután kiszámítottuk ezt a 

szerkezetet a teljes modullista bejárása során, sokkal gyorsabban lehet megtudni, hogy hol 

importálnak egy adott modult. 

5.4.1. Ismertetés 

A 4.3 –as és 4.4 –es ábrán részletesen ki lett fejtve, hogy a modulimportálásnál mit hogyan 

kell értelmezni. A későbbiekben ezen a két példán keresztül lesz bemutatva, hogy az 

invertált modulhivatkozást hogyan kell értelmezni.  

A 4.3 –as ábra alapján létrejövő invertált importstruktúra: 

   –ből   –be, 

   –ből   –be, 

   –ből   –be, 

   –ből   –ba és   –be, 

   –ből   –ba juthatunk el, 

 míg   –ból nem jutunk el sehova sem. 

A 4.4 –es ábra alapján létrejövő invertált importstruktúra, amely egy körkörös 

hivatkozással bővült az előbbihez képest: 

   –ből   –be, 

   –ből   –be, 

   –ből   –be, 

   –ből   –ba és   –be, 

   –ből   –ba, 

   –ból   –be juthatunk el. 
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A struktúra egy egyszerű kulcs érték páros segítségével kerül implementálásra. Első 

lépésként minden modul hozzáadásra kerül kulcsként. Majd a bemenő listát végig járva 

megnézzük, hogy egy adott   modulnak mik az importjai: 

 Amennyiben az újonnan felépített struktúra nem tartalmaz ilyen kulcsot, akkor az 

importot hozzáadjuk kulcsként és értékéhez egy listát társítunk, melyben az   

modul szerepel, jelenleg egyedüli elemként.  

 Ha pedig tartalmaz, akkor az ehhez a kulcshoz társított modullistához hozzáadjuk 

ezt az   modult. 

Az 5.11 –es ábrán pedig a fentebbi algoritmus releváns részeinek reprezentálása látható 

pszeudokódként. 

buildInvertedImportStructure(allModules, startModules) { 

 

  invertedImports :=  ; 
 

  foreach(actualModule   allModules) { 
    if(actualModule.CompilationTimeStamp == null) { 

      startModules += actualModule; 

    } 

 

    if(actualModule ∉ invertedImports) { 

      invertedImports.put(actualModule,  ); 
    } 

 

    foreach(actualImportedModule   actualModule.getImportedModules()) { 
 

      if(actualImportedModule ∉ invertedImports) { 
        invertedImports.put(actualImportedModule, [actualModule]); 

      } else { 

        dependentModules[] = invertedImports.get(actualImportedModule); 

        if(actualModule ∉ dependentModules) { 
          dependentModules += actualModule; 

        } 

      } 

    } 

  } 

 

  return invertedImports; 

} 

 

5.11. Pszeudokód: fordított importstruktúra felépítése. 

5.5. Definíció alapú kiválasztás 

A kialakított fordított import struktúrát felhasználva meghatározásra kerül, hogy melyik 

meghivatkozott definíció melyik importáló modul definíciója által van használva. 
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Tekintsük az 5.12 –es ábrán levő modul struktúrát melyen a betűk a modulok neveit, míg a 

számok az adott modulban levő definíciókat reprezentálják. Az   modult hivatkozza meg a 

 , illetve   modul, a   modult hivatkozza meg a  , illetve   modul, az   modult 

hivatkozza meg a   modul, a   modult hivatkozza meg az   és az   modul. A definíciók 

közötti élek pedig a köztük levő hivatkozási kapcsolatot reprezentálják. Ez egy fajta 

szűkítése a modulok közötti importhivatkozásoknak. 

 

5.12. ábra: modulimportok közötti definícióhivatkozások. 

Az importálttól az importáló modul felé haladó kapcsolatoknak köszönhetően az 

elemzések során kizárólag olyan modulok kerülnek összehasonlításra egymással, amelyek 

tényleges importkapcsolatban állnak egymással. Tehát ha van egy   modul, ami 

hivatkozva van  ,   modul által, akkor az összehasonlítás során első körben kizárólag 

ezekben a modulokban levő definíciók kerülnek ellenőrzésre. Az alábbi ábrán a definíció 

alapú kiválasztást megvalósító algoritmus pszeudokódja látható. 

Érdekességként felmerülhet az a kérdés, hogy az importstruktúra sérülése okoz-e 

bármilyen problémát, mellékhatást? 

Az importstruktúra változása nem jelent gondot, mert ahol módosításra kerül az import, az 

a modul megsérül, de mire oda ér a kiválasztó algoritmus addigra már megint használható 

állapotban van az import struktúra, csak valószínűleg kicsit másképp függnek már a 

modulok egymástól. 
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5.5.1. Kiválasztás finomítása 

A definíció alapú kiválasztásnál lehetőségünk van a definíció típusától függő feldolgozási 

eljárás megválasztására. Más feldolgozási mód szükséges a rekord típus, függvény, 

Altstep, Testcase stb. esetében. 

Az alábbiakban a legrelevánsabb definíció fajtákon keresztül kerül bemutatásra a 

futásidőben megvalósuló definíció típusától függő feldolgozási mód kiválasztása. 

Amikor egy definícióinak a referenciát kiszámoljuk, akkor beszélhetünk lokális és terjedő 

részekről. A lokális sérülés az adott definícióban marad. Tipikusan ilyen definíció lehet a 

függvény, az Altstep és a Testcase. Az előbbi definícióknál amennyiben kizárólag csak az 

utasításblokkokban hivatkozunk sérült részre, akkor az adott definíció nem képes tovább 

terjedni sérülés szempontjából. Minden az utasításblokkon kívüli referencia képes a sérülés 

tovább terjesztésére amennyiben a referenciái között egy sérült definíció neve 

megtalálható. 

Rekord, halmaz típusnál a referenciákat terjedő részként tároljuk le. Ez által, ha egy sérült 

definíció referenciái között egy másik definíció neve megtalálható, akkor azt a definíciót is 

sérültnek tekintjük. 

Komponens esetében másfajta feldolgozás kell az eddigiektől. Egy komponens típusú 

definíció közvetlenül akkor képes sérülést terjeszteni amennyiben saját maga kerül sérült 

állapotba. A komponens belseje feldolgozható definíciónként, így ha egy adott definíció 

sérült definícióra hivatkozik, akkor letároljuk a nevét egy listában. A komponenseken 

kizárólag függvény, Altstep és Testcase futtatására van lehetőség. Ha az előbbi definíció 

típusokból egy mező egy sérült definícióra hivatkozik a komponensből, akkor elegendő az 

adott meghivatkozó definíciót, tehát függvényt, Altstep –et vagy Testcase –t sérültnek 

nyilvánítani. Az előnye ennek a finomított feldolgozásnak az, hogy a komponensben levő 

adott definíciónak a sérülése nem jelenti azt, hogy a magába foglaló komponens is 

közvetlenül sérült állapotban van, így nem tud közvetlenül sérülést terjeszteni. 

Jelenleg a többi definíció típusban található referencia alapértelmezetten terjedő részként 

van értelmezve a feldolgozás során. 

Bármelyik definíció típushoz létrehozható tetszőleges feldolgozási módot megvalósító 

komponens. 
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collectBrokenParts(startModules, invertedImports) { 

 

  moduleAndBrokenDefs :=  ; 
 

  // Have to process startModules’s definitions. 

  // Set isAbleToSpread, isBroken flags in definitions. 

  // Map to module and put them into moduleAndBrokenDefs. 

  processStartModules(startModules, moduleAndBrokenDefs); 

 

  foreach(startModule   startModules) { 
    startDefinitions[] := moduleAndBrokenDefs.get(startModule); 

 

    if(startDefinitions !=  ) { 
      whereStartModuleUsed[] := invertedImports.get(startModule); 

 

      foreach(dependentModule   whereStartModuleUsed) { 
        dependentDefinitions[] := moduleAndBrokenDefs.get(startModule); 

 

        brokens[] :=  ; 

        notBrokens[] :=  ; 
 

        foreach(startDef   startDefinitions) { 
 

          foreach(dependentDef   dependentDefinitions) { 
 

            dependentDef.check(startDef); 

 

            if(startDef.isAbleToSpread and dependentDef.isBroken) { 

              if(dependentModule ∉ startModules) { 
                startModulesCopy += dependentModule; 

              } 

              brokens += dependentDef; 

            } else { 

              notBrokens += dependentDef; 

            } 

          } 

        } 

 

        // Have to post check of local definition of modules. 

        // A definition can reference an other definition too. 

        // Run the same check method in this function. 

        checkLocalDefinitions(brokens, notBrokens); 

      } 

    } 

  } 

 

  return moduleAndBrokenDefs; 

} 

 

5.13. Pszeudokód: sérült részek összegyűjtése definíciószinten. 

5.6.                               implementáció 

Ebben az algoritmusban a definíció szintű sérültség kiválasztása lehetővé teszi, hogy ne a 

teljes modul legyen kiválasztva, hanem csak a sérültként meghatározott definíciók, ez által 
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csökkentve a szemantikus elemzési időt. A sérült definíciók meghatározása után ezek a 

releváns részek átadásra kerülnek egy függvénynek mely továbbra is modulszinten fog 

elemezni, annyi különbséggel, hogy nem az összes definíciót elemzi újra, hanem csak a 

listában szereplő definíciókat. 

5.6.1. Ismertetése 

A fordított importstruktúra felépítésével egyúttal kapunk egy másik olyan listát is, amely a 

közvetlenül sérült modulokat tartalmazza. Ezt a következő lépésnél fogjuk felhasználni, 

ugyanis ezek segítségével tudunk elindulni a felépített struktúrán. Innentől a végrehajtási 

szerkezet egyszerűbb és áttekinthetőbb utasításokkal ellenőrzi a definíciókat. Kezdeti 

lépésként az összes közvetlenül sérült modul definícióit eltároljuk egy segéd 

komponensbe, mely később a referenciák kigyűjtését és összehasonlítását fogja elvégezni. 

Az algoritmus a közvetlenül sérült modulokból elindul, majd a fordított importstruktúra 

segítségével végig iterál azokon az elemeken ahol a sérült modul használva van. A sérült 

modul definíciói és a sérült modult importáló modulok definícióinak a referenciái és nevei 

kerülnek egymással összehasonlításra. Amennyiben egy sérült definíció neve megtalálható 

az őt használó definíció referenciái között akkor azt a meghivatkozó definíciót sérültnek 

vesszük.  

Az alábbi példával kerül szemléltetésre a modulok és definíciók közötti hivatkozás, illetve 

a sérült részek tovább terjedése. 

module module1 

{ 

 type integer IntegerType1;     

} 
 

5.14. kódrészlet:         tartalma. 



SZEMANTIKUS ELEMZÉS GYORSÍTÁSA TTCN-3 KÖRNYEZETBEN 

41 

module module2 

{ 

 import from module1 all; 

  

 public type integer IntegerType2; 

 

 function function2_1(IntegerType1 integerPar1) { 

  log(integerPar1); 

 } 

  

 function function2_2(IntegerType2 integerPar2) { 

  log(integerPar2); 

 } 

  

 function function2_3() { 

  function2_1(0); 

 } 

} 
 

5.15. kódrészlet:         tartalma. 

module module3 

{ 

 import from module2 all; 

 

 function function3_1() { 

  function2_1(2); 

 } 

  

 function function3_2(IntegerType2 integerPar2) { 

  function2_2(integerPar2); 

 } 

} 
 

5.16. kódrészlet:         tartalma. 

Az fentebbi modulokról, illetve a bennük levő definíciók közötti hivatkozásról pedig az 

alábbi egyszerűsített reprezentáció ad információt.  

 

5.17. ábra: modulok és definíciók közötti referenciák tovább terjedése. 



SZEMANTIKUS ELEMZÉS GYORSÍTÁSA TTCN-3 KÖRNYEZETBEN 

42 

Az 5.17 –es ábra azt reprezentálja, hogy a         –ben levő              típus 

sérülése esetén melyik definíció sérül meg, illetve képes-e a definíció sérülése tovább 

terjedni. A modulok közötti zöld nyíl az importkapcsolatokat reprezentálják. 

A definíciók közötti: 

 piros vonal azt jelzi, hogy a meghivatkozott definíció sérült és képes a tovább 

terjedésre, 

 sárga vonal azt jelzi, hogy a meghivatkozott definíció sérült viszont a hivatkozó 

definíció sérülése már terjed tovább, 

 fekete vonal a szimpla meghivatkozást jelöli. 

Természetesen a definíciók között nem csak 1-1 hivatkozási kapcsolat lehet, hanem az 

importált modulok függvényében több is. 

Az              sérülése hivatkozásokon keresztül indukálni fogja a         –ben 

           , illetve a         –ban a             definíciók sérülését is, tehát ez a 

három definíció kerül majd újra elemzésre. Ha pl. az              típusát átírjuk a 

jelenlegi         típusról            –re akkor a             –ben szemantikai hibát 

kell jelezni, mert a             függvény már szöveget fog várni paraméterként. 

5.6.2. Limitációk 

Az algoritmus az alábbi limitációkkal rendelkezik. 

5.6.2.1. Láthatósági kör priorizálása 

Jelenleg nem tesz különbséget prioritás szempontjából lokális definíció és importált 

definíció között az összehasonlítás során. A TTCN-3 szemantikája szerint egy lokális 

definíció mindig prioritást élvezne az importált modulból származó definícióval szemben. 

Az alábbi példával szemléltetem ezt a tulajdonságot. Az algoritmus szempontjából 

kizárólag azzal a definícióval van probléma, amely ugyanazzal a névvel rendelkezik, mint 

ami az importált modulban is szerepel. 

module module1 

{ 

 type integer module_Type;     

} 
 

5.18. kódrészlet: a module1 tartalma. 
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module module2 

{   

    import from module1 all; 

    type integer module_Type; 

    type module_Type module2_Type;         

} 
 

5.19. kódrészlet: a module2 tartalma. 

Amennyiben a         –ben a             definíció sérültté válik, akkor a         

–ben a              típusdefiníció az algoritmus szerint szintén sérültté válik, amely 

téves jelzés, hisz a              a             lokális típusdefinícióra hivatkozik. 

Amennyiben ilyen eset áll fenn, akkor a tévesen sérültté nyilvánított definíció, illetve 

függőségei is sérültnek jelölődnek. 

Mérés lett végezve egy több mint 1.000.000 soros ipari projekten is, melynél azt 

vizsgáltam, hogy mennyi olyan eset van, hogy a hivatkozott modulban ugyanaz a nevű 

definíció szerepel, mint amilyen a hivatkozó modulban is deklarálásra került. A vizsgálat 

során nem lett figyelembe véve a definíció típusa és láthatósága sem. 

85 esetben fordult elő olyan helyzet, hogy a hivatkozott és a felhasználó modulban is 

ugyanolyan definíció szerepelt az importkapcsolatok mentén. Viszont a legtöbb esetben a 

hivatkozó modulban csomagoló definícióként szerepelt az az adott definíció mely a 

hivatkozott modulban levő definíciót meghívta a törzsében. 

5.6.2.2. Definíció átnevezés 

Egy definíció átnevezése jelenleg nem frissíti azokat a definíciókat, amelyek 

meghivatkozzák az átnevezett definíciót. Ha egy definíció átnevezésre kerül és az új neve 

nem frissítődik a meghivatkozott helyen, akkor szemantikai hibának kellene jelzésre 

kerülnie a szerkesztőben. Jelenleg erre nem kerül sor, ez a lenti példa segítségével kerül 

szemléltetésre. 

Amennyiben a                  nevét megváltoztatjuk, akkor azt kapjuk, hogy az újra 

elemzésre jelölt definíció az kizárólag csak ez a függvénydefiníció. Látható, hogy a 

        –ben hivatkozásra kerül a                  –ben az átnevezett függvény, 

tehát ezt is újra kellene elemezni, viszont ez nem fog megtörténni, ugyanis a kiválasztást 

végző algoritmus semmilyen kapcsolatot nem talál a régi és az új nevű definíció között, 

köszönhetően a névváltoztatásnak.  
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module module1 

{                        

 function module1_Function() { 

 }        

}   
 

5.20. kódrészlet: a module1 tartalma. 

module module2 

{ 

 import from module1 all;  

 

    function module2_Function() { 

  module1_Function();      

 } 

} 
 

5.21. kódrészlet: a module2 tartalma. 

Ugyan ez a helyzet áll fenn akkor is, ha a meghivatkozott definíciót töröljük. Viszonylag 

ritkán fordul elő egy-egy definíció törlése, illetve definíció átnevezésére pedig a Titan 

eszközkészlet biztosít egy                    opciót így az adott definíció átnevezése 

egységes lesz a teljes kódban. 

A legtöbbször egy felhasználó a függvény törzsét, fejlécét módosítja így a néhány száz 

vagy esetleg ezer elemzés alatt csak néhányszor jön elő a fentebbi limitáció. Ha van egy   

modul, amelyben van 1000 db definíció, illetve egy függő   modul, amely importálja az 

előbbit, amiben pedig 500 db definíció van, akkor ez 1000 * 500 db összehasonlítást jelent 

az elemzés során. Ha az   modulban átnevezünk egy definíciót, amelyet az   modulban 

használunk akkor tulajdonképpen 1 * 500 db összehasonlítás feleslegessé válik. Viszont az 

algoritmus nem tudja előre meghatározni, hogy melyek azok a definíciók, amiket biztos, 

hogy egymással össze kell hasonlítanunk így a nem létező referenciát használó definíció is 

ugyanolyan kategóriába kerül, mint a többi. Ugyanúgy lehet felesleges ellenőrzés a többi 

között is, a különbség a szóban forgó definíciónál az, hogy szemantikai hiba miatt 

egyáltalán nem kellene az ellenőrizendő definíciók közé bevenni. 

5.7.                                             

implementáció 

Az előző (                             ) algoritmustól abban tér el ez az 

algoritmus, hogy a definíciók összehasonlításánál a láthatóságuk is ellenőrzésre kerül. 

Külön algoritmusként van kezelve hisz más lehet a teljesítményének a karakterisztikája. 
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5.7.1. Ismertetés 

Az algoritmus optimalizálásához, finomításához hozzátartozik a definíciók láthatóságának 

az ellenőrzése. Eddig minden definícióról azt feltételeztük alapértelmezetten, hogy        

láthatóságúak, ekkor az őt tartalmazó modul importálásánál az importáló modulban 

bármiféle megkötés nélkül tudtuk használni ezt az adott definíciót. További elérhetőséget 

módosító kulcsszavak a         és a       . Előbbivel egy definíciót kizárólag lokálisan 

tehát az őt tartalmazó modulban tudunk használni. Míg        kulcsszóval ellátott 

definíciót csak abban a modulban tudunk használni, amelyet a definíciót tartalmazó 

modulban szintén        –ként tüntettünk fel. A         definíciókat kizárólag a többi 

lokális definícióval kell összehasonlítanunk, hisz a modulon kívül nem használhatja semmi 

sem viszont a modulon belül használhatja más definíció is. Tipikus példa erre a különböző 

egymásba ágyazott típusdefiníciók, típus alias –ok. Az alábbi kódrészletek a láthatóságot 

reprezentálják a TTCN-3 nyelvben. A         –ben definiált típusok mindegyikét 

meghivatkozzuk a         –ben. A module1_Type és                    típusokat 

akadályok nélkül hivatkozhatjuk meg a         –ben. A                    

használatához friend modulként kell megadni a         –t a         –ben. 

Amennyiben ez nem így lenne, akkor nem láthatnánk a         –ben a 

                   definíciót. A         láthatósággal ellátott 

                    pedig csak lokálisan hivatkozható. 

module module1 

{   

 friend module module2;    

 type integer module1_Type;             

 public type integer module1_PublicType; 

 friend type integer module1_FriendType;  

 private type integer module1_PrivateType;      

} 
 

5.22. kódrészlet: a module1 tartalma. 

module module2 

{ 

 import from module1 all;  

 const module1_Type c_m2t := 1; 

 const module1_PublicType c_m2tp := 1; 

   const module1_FriendType c_m2tf := 1;   

   const module1_PrivateType c_m2tpr := 1; // type not visible    

} 
 

5.23. kódrészlet: a module2 tartalma. 
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Megkérdőjelezhető a láthatóság vizsgálatának szükségessége. A         típusú definíció 

másik modulban való használatakor a Titan szerkesztőjében szemantikai hibaüzenetet 

kapunk, miszerint ilyen definíció nem található a         –ben. A legtöbb esetben a 

felhasználó nem próbál olyan definíciót használni, illetve meghivatkozni, amelyet nem 

érhet el. Így ez az optimalizálás csak azt a célt szolgálja, hogy az importált modulból csak 

olyan definíciókat érjünk el a meghivatkozó modulban, amelyet tényleg el tudunk érni (ez 

még nem jelenti azt, hogy ténylegesen használjuk is). 

Többféle forgatókönyv is lehetséges: 

 Az importáló modulban csak olyan definíciók vannak, amelyek közvetlenül 

használják az adott importált modulból az összes definíciót, amelyek publikus 

láthatóságúak és ezeken kívül más definíciót nem tartalmaz.  

Ez a legrosszabb eset a fentebbi algoritmus szempontjából, ugyanis ekkor a 

láthatóság vizsgálat feleslegessé válik. Mivel az összes meghivatkozott definíció 

publikus, ezért biztos, hogy el tudjuk érni őket az importáló modulból. 

 Az importáló modulban vannak olyan definíciók, amelyek nem használják az adott 

importált modulból a definíciókat. Fontos kérdés az, hogy miért is nincs 

használatban egy meghivatkozott modulból egy definíció? Azért mert a láthatóság 

miatt nem használhatjuk, vagy csak épp nincs szükségünk arra a definícióra? 

 Ha láthatóság miatt nem használhatjuk, akkor nyerünk az algoritmusunkkal. 

Ekkor olyan definíciók is ellenőrzésre kerülnek az importált modulból, 

amelyeket nem hivatkozunk meg közvetlenül az adott importáló modulból. 

 Ha        láthatóságú, tehát ha használhatnánk, akkor feleslegesen 

növeljük a futásidőt az ellenőrzéssel, amely szintén nem optimális eset.  

 Az utolsó eset pedig az, amikor szemantikailag hibás a definíció. Ilyenkor az 

ellenőrzés miatt szintén kihagyjuk a további műveleteket. 

5.8.                          implementáció 

Az eddigi megoldások a referenciák neveit használták a megfelelő sérült részek 

azonosításához. Ebben a fejezetben bemutatásra kerül egy olyan megoldás, amely magát a 

referenciát és az általa meghivatkozott definíció nevét használja a sérült függőségek 

feltárására.  
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5.8.1. Ismertetés 

Ez a megoldás ugyanúgy a fordított import struktúrákat használja a definíciók bejárása és 

ellenőrzése során. A lényegi változás a referenciák feldolgozásában van. Az első ellenőrzés 

során még nem vagyunk képesek feloldani a referenciánkat, kizárólag egy vagy több 

összefűzött hivatkozásunk van. Ez a lánc tartalmazhat az algoritmus számára nem releváns 

részeket, amelyeket felesleges letárolni így a később végrehajtásra kerülő ellenőrzés 

gyorsulhat. A hivatkozási láncból egy darab megfelelő azonosító kerül kiválasztásra, amely 

a meghivatkozott definíció azonosítója. 

Amennyiben megtörtént az első ellenőrzés akkor lehetőségünk van arra, hogy a referencia 

által meghivatkozott definíciót érjük el. Ezzel az előzőhöz képest pontosabb, biztosabb 

információkhoz jutunk, hiszen biztos, hogy azt a definíciót érjük el, amelyre a referencia 

hivatkozik. Ez után is történhet pontosabb információ lekérés, hisz elképzelhető, hogy még 

csak egy definiált változóhoz jutottunk el. Aminek szintén lekérhetjük a referenciáját és a 

referencia által meghivatkozott definíciót. Ha pl. van egy komponens típusunk, akkor ez 

olyan definícióval is rendelkezhet, amely már egy korábban definiált típust használ fel egy-

egy definíciójának a típusához, ebben az esetben a komponensben levő definíció 

referenciáját is le kell kérdezni a pontosabb típus meghatározásához. 

5.9. Inkrementális elemzés 

Inkrementális elemzésnél nem feltétlenül van szükségünk a teljes forráskód újra 

elemzésére. Ezáltal ha módosítás történik a forráskódban, akkor csak a releváns rész, 

illetve függőségei újra elemzése szükséges. 

 Az inkrementális elemzés aktiválása a Titan felületén keresztül történik a megfelelő 

beállítási lapon. Ez tulajdonképpen ugyanaz a szintaktikai elemzés, mint a legelején, csak 

nem az egész projektre, illetve modulra, hanem a modul egy jól meghatározott részére. A 

jól meghatározott rész kiszámításáért szintén már egy meglévő komponens a felelős. 

Feladata, hogy meghatározza mi az a legkisebb rész, amelyet mindenféleképpen szükséges 

újra elemezni a módosítás következtében. A kód frissítésének az elvégzése szintén 

automatikus. A Titan eszközkészletben megvalósított inkrementális elemzésről további 

információ ennek a publikációnak a keretein belül érhető el: [5]. 
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5.9.1. Eredeti megoldás 

Az inkrementális szintaktikai elemzés úgy lett kitalálva, hogy később lehessen használni az 

eredményeit, a vizsgált pillanatban csak a parse –olandó szövegmennyiség 

minimalizálására volt használva, a szemantikus elemzés gyorsítása még nem volt 

megoldva. Ennek értelmében az eredeti inkrementális szemantikai elemzést megvalósító 

algoritmus modulszinten működik. A szemantikailag újraellenőrzött modulok bekerülnek 

egy listába, az újonnan ellenőrzésre választott modulok a lista tartalmával kerülnek 

összehasonlításra. Amennyiben a lista tartalmazza ezt a modult, akkor az adott modul 

importjaival bővítjük az ellenőrizendő modulok listáját. Az eredeti megoldást a modul 

szinten kiválasztó algoritmusok használják:  

                                   

                              

                               

5.9.2. Új megoldás 

Ha egy modulban egy definíciót módosítunk, akkor elegendő ezt a definíciót sérültnek 

megjelölni és megkeresni az őt hivatkozókat. Amikor a szintaktikus vizsgálat egy olyan 

definícióhoz ér, amelyben sérülést detektál, akkor az az adott definíció sérültnek lesz 

nyilvánítva. Ezt az adott definíció compilationTimeStamp      értékre való állításával 

jelezzük melyet a későbbi ellenőrzés során használunk fel. Inkrementális elemzésnél 

kizárólag azokkal a definíciókkal foglalkozunk, amelyek a korábbi szintaktikai ellenőrzés 

során sérültnek lettek jelölve (ezek lettek újra olvasva, a többi definíció adatai nem 

változtak). Innentől az eddigi módszert használjuk. Az invertált modul struktúrát 

felhasználva bejárjuk a sérült definíciókat, illetve azokat a modulokat ahol ezek 

meghivatkozásra kerülnek. A fentebbi új megoldást az inkrementális elemzés során az 

alábbi algoritmusok használják fel: 
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6. Algoritmusok konfigurálása 

Érdemes szót ejteni az elkészült algoritmusok rendszerbe integrálásával és 

konfigurálásával kapcsolatban. A 6.1 –es ábrán látható pirossal jelölve a számunkra 

releváns beállítási lehetőségek az algoritmusok szempontjából. 

 

6.1. ábra: kiválasztó algoritmusok és konfigurálási lehetőségeik Titan beállítások alatt  

A                  résznél a megfelelő algoritmust tudjuk kiválasztani az elemzéshez. 

A megjelenített szövegek az alábbi algoritmusoknak felelnek meg: 

 Original – Eredeti megoldás 

 With Iterator reset –                                  

 With More loop –                             

 Via Definition –                               

 Modules via inverted imports –                               (Modulszinten) 

 Defs. via inverted imports –                               (Definíciószinten) 

 Defs. with visibility via Inverted imports –                                             

 Broken parts via references –                          



SZEMANTIKUS ELEMZÉS GYORSÍTÁSA TTCN-3 KÖRNYEZETBEN 

50 

                                         beviteli szövegdobozzal kerül 

szabályozásra, hogy amennyiben a megadott értéket eléri a sérült modulok száma, akkor ne 

definíció alapú kiválasztás legyen végrehajtva, hanem modulszinten történjen az elemzés. 

1 és 100 százalék közötti értéket adhatunk meg. Az újra elemzendő modulok 

meghatározása a fordított import struktúra alapján fog végrehajtásra kerülni. Ez az opció 

csak az utolsó 3 kiválasztó algoritmus esetén érhető el. 

                                               kapcsoló már egy meglévő opció, 

amely eredetileg csak az inkrementális szintaktikai elemzést aktiválta. Ez a funkcionalitás 

került bővítésre az inkrementális szemantikai elemzés aktiválásával adott algoritmuson 

belül.  



SZEMANTIKUS ELEMZÉS GYORSÍTÁSA TTCN-3 KÖRNYEZETBEN 

51 

7. Mérési módszertan 

A mérések egy laptop segítségével kerültek végrehajtása. A mérések megkezdése előtt a 

háttérben kizárólag a rendszer, illetve az Eclipse fejlesztőkörnyezet által igényelt releváns 

folyamatok futottak. 

7.1. Hardveres környezet 

Az algoritmusok vizsgálata az alábbi hardverekkel rendelkező hordozható számítógépen 

zajlott: 

 Processzor: Intel Core i5-2410M, 2900 MHz 

 Memória: 2×4 GB 

 Háttértár: 640GB, 5400RPM 

7.2. Szoftvereszközök 

A méréshez az Eclipse fejlesztőkörnyezet Mars.1 (4.5.1) 64 bites verzióját használtam fel 

melyet Windows 10 Pro (Version 1511) 64 bites operációs rendszeren futtattam. A Java 

JDK 1.8.0.51 –es verzióját használtam futtatókörnyezetként. 

7.3. Szoftveres konfiguráció 

A mérés során egy „fő” Eclipse környezet fut, mely alfolyamatként indít egy további 

Eclipse környezetet melyben a Titan eszközkészlet fut. Előbbi környezetbe a Titan 

releváns projektjei, forráskódjai találhatóak meg, míg utóbbiban a TTCN-3 specifikus 

projektek melyeket a mérés során használunk fel. 

A mérés során az utóbbi Eclipse környezetünket speciális paraméterekkel indítjuk: 

          : az induláskor rögtön lefoglalt memória mennyisége, érdemes 

megegyező értékre venni az       –el, hogy a későbbiekben ne menjen az idő a 

foglalással. 

          : a lefoglalt memória felső határát állítja be, jelen esetben 7GB. 
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7.4. Mérések 

Teljesítményteszteknél mindig lesznek kiugróan jó vagy rossz eredmények, amik nem 

tükrözi a normál körülményeket. Ahhoz, hogy valós képet kapjunk, többféle finomítást 

alkalmazunk az mérésekre, illetve eredményekre. 

A futásidejű fordítás
12

 és futás közbeni optimalizálásnak köszönhetően nem feltétlenül 

kapjuk meg ugyanazt az eredményt minden egyes lefutás után. Ezért minden tesztelendő 

algoritmusnál az első 5 futás eredményét eldobjuk. Majd pedig 20-20 mérés következik 

ugyanolyan méretű inputokra. A futásidők a                             eljárással 

kerülnek mérésre. 

Az így létrejövő értékekből átlag, medián, minimum, illetve maximumérték lesz 

kiszámítva. A mérések több különböző méretű projekteken lesznek végrehajtva. 

7.4.1. Projektméretek 

Az alábbi ábrákon növekvő komplexitás szempontjából három féle kategóriába sorolható 

projekt található. 

A 7.1 –es ábrán a 3GPP_IMS_36523 (a későbbiekben IMS) szabványos tesztsorozat 

látható, amely 101 db modulból, illetve 41.724 sornyi kódból áll. A tesztsorozat innen 

tölthető le: [11]. 

A 7.2 –es ábrán látható a 3GPP_EUTRA (a későbbiekben EUTRA) szabványos 

tesztsorozat modulstruktúrája. A projekt szerkezetét 249 db modul, illetve 246.316 sornyi 

kód alkotja. A tesztsorozat innen tölthető le: [10]. 

A 7.3 –as ábrán egy ipari projekt modulstruktúrája látható, amely 898 db modullal és 

983.556 sorral rendelkezik. A komplex szerkezetet jól tükrözi, hogy a Titan eszközkészlet 

segítségével kirajzolt struktúrán a modulok tényleg csak apró pontok formájában jelennek 

meg. (Természetesen a Titan eszközkészlet segítségével tetszőleges méretre tudjuk 

nagyítani a képet.) 

                                                 
12

 A futásidejű fordítás (angolul just-in-time compilation, azaz JIT), a bájtkód-fordított rendszerek 

teljesítményének növelésére szolgáló technika. A bájtkódot futási időben fordítja natív kódra. 
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7.1. ábra: 3GPP_IMS_36523 szabványos tesztsorozat modul struktúrája.  
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7.2. ábra: 3GPP_EUTRA szabványos tesztsorozat modul struktúrája.  
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7.3. ábra: ipari projekt modul struktúrája. 

A fentebbi ábrák alapján látható, hogy mennyire komplex modul struktúrát képes alkotni 

egy-egy projekt. A mérések a fentebbi projekteken lesznek végrehajtva.  
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7.4.2. Mérési eredmények 

A könnyebb áttekinthetőség érdekében az algoritmusok és a mérések szétválasztásra 

kerülnek az alapján, hogy modul, illetve definíciószintű elemzésről van-e szó. 

7.4.2.1. Modulszintű mérés 

A modulszintű kiválasztásnál egy-egy adott hivatkozási lánc kiválasztása alapján történt 

mind három projektnél a mérés. Egy átlagos és egy sok függőséggel rendelkező modul 

kerül módosításra, hogy az átlagos és az extrém felhasználást szimuláljuk.  

Az algoritmusoknál az újra elemzésre jelölt modulok száma eltérő lehet. Minden 

projektben 2 db modulban történik olyan változtatás, amely újra elemzést fog indukálni. 

 Az IMS projektnél az első esetnél a módosított modul 3 importtal és 16 

meghivatkozó modullal rendelkezik. A második esetnél a hierarchiában magas 

helyen levő modul kerül módosításra, így ennek nincs importja viszont közvetlenül 

hivatkozásra kerül 66 modulból. 

 Az EUTRA projektnél az első esetnél a módosított modul 35 importtal rendelkezik, 

és 64 modulból kerül meghivatkozásra. A következő esetnél olyan modul kerül 

módosításra, amely a hierarchiában a legmagasabb helyen helyezkedik el, tehát 

importja nincs, viszont 190 modulból kerül meghivatkozásra. 

 Az ipari projektnél első körben olyan modul kerül módosításra, amelyet 4 helyről 

hivatkoznak meg, illetve 3 importtal rendelkezik. Második körben olyan modul 

kerül megváltoztatásra, amely 4 db importtal rendelkezik, és 161 helyről 

hivatkozzák meg. 

Az alábbi táblázat kizárólag a sérült modulok kiválasztási idejét reprezentálja 

másodpercben.  
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Algoritmus Projekt 
Modulok 

száma
13

 

Kiválasztási idő 

Átlag Medián Min. Max. 

Eredeti algoritmus 

IMS 
26 0,0005 0,0005 0,0004 0,0009 

85 0,0005 0,0005 0,0003 0,0009 

EUTRA 
66 0,0034 0,0031 0,0018 0,0075 

230 0,0030 0,0028 0,0014 0,0094 

ipari 
149 0,0152 0,0140 0,0090 0,0380 

397 0,0110 0,0090 0,0070 0,0280 

                
                  

IMS 
26 0,0004 0,0004 0,0002 0,0009 

85 0,0004 0,0004 0,0001 0,0009 

EUTRA 
66 0,0058 0,0056 0,0044 0,0096 

230 0,0021 0,0013 0,0007 0,0073 

ipari 
149 0,0540 0,0515 0,0403 0,0890 

397 0,1092 0,1072 0,0886 0,1680 

                
             

IMS 
26 0,0008 0,0008 0,0005 0,0029 

85 0,0004 0,0004 0,0001 0,0008 

EUTRA 
66 0,0045 0,0039 0,0031 0,0086 

230 0,0015 0,0014 0,0007 0,0029 

ipari 
149 0,0530 0,0474 0,0419 0,0940 

397 0,1212 0,1129 0,0901 0,3880 

                
               

IMS 
26 0,0194 0,0188 0,0123 0,0425 

85 0,0844 0,0824 0,0745 0,1461 

EUTRA 
66 0,0630 0,0610 0,0569 0,0823 

230 1,3436 1,1684 0,9909 3,2016 

ipari 
149 0,2891 0,2772 0,2437 0,4132 

397 1,1352 1,0753 0,9665 1,8913 

            
                  14

 

IMS 
24 21,327 20,671 20,336 26,703 

81 175,44 175,10 173,88 179,81 

EUTRA 
65 1,3126 1,2135 1,1604 2,6751 

227 2271,7 2280,6 2227,2 2324,1 

ipari 
5 0,0783 0,0768 0,0725 0,0948 

234 2090,6 2086,6 2074,8 2117,3 

7.4. táblázat: modul szintű kiválasztás mérési eredményei. 

  

                                                 
13

 Az újra elemzendő modulok száma az algoritmus szerint. 
14

 A modulokban levő sérült definíciók alapján került meghatározásra az újra elemzésre váró modulok száma. 
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Algoritmus Projekt 
Modulok 

száma
15

 

Elemzési idő 

Átlag Medián Min. Max. 

Eredeti algoritmus 

IMS 
26 0,1557 0,1547 0,1301 0,1848 

85 0,2092 0,2070 0,1924 0,2291 

EUTRA 
66 1,5422 1,5449 1,4799 1,5935 

230 2,3249 2,2926 2,1247 2,4991 

ipari 
149 76,386 77,419 71,699 81,502 

397 82,277 82,317 82,141 82,371 

                
                  

IMS 
26 0,1302 0,1273 0,1111 0,1822 

85 0,1978 0,1943 0,1767 0,2274 

EUTRA 
66 1,5303 1,5123 1,4209 1,6832 

230 2,1919 2,1888 2,1035 2,3104 

ipari 
149 75,054 76,390 72,499 77,609 

397 85,740 86,271 82,665 88,284 

                
             

IMS 
26 0,2255 0,2265 0,2043 0,2626 

85 0,1943 0,1943 0,1781 0,2106 

EUTRA 
66 1,4888 1,5022 1,3868 1,5917 

230 2,2813 2,2682 2,2075 2,3896 

ipari 
149 75,941 77,065 73,529 81,502 

397 83,740 84,721 82,013 90,719 

                
               

IMS 
26 0,1259 0,1209 0,1112 0,1568 

85 0,1949 0,1917 0,1666 0,2879 

EUTRA 
66 1,5275 1,4913 1,4172 1,6893 

230 2,3821 2,3988 2,2585 2,5338 

ipari 
149 76,920 77,391 72,719 85,487 

397 82,385 83,881 82,397 88,863 

            
                  16

 

IMS 
24 0,1211 0,1266 0,1091 0,1291 

81 0,2206 0,2163 0,2155 0,2295 

EUTRA 
65 1,3406 1,3272 1,2991 1,4405 

227 2,1279 2,1489 2,1124 2,5022 

ipari 
5 9,0687 9,1303 8,7401 9,2741 

234 68,714 71,239 67,038 76,448 

7.5. táblázat: modul szintű elemzés mérési eredményei. 

                                                 
15

 Az újra elemzendő modulok száma az algoritmus szerint. 
16

 A modulokban levő sérült definíciók alapján került meghatározásra az újra elemzésre váró modulok száma. 
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A 7.4 –es táblázat alapján a kiválasztás futási idejére hatással van a projekt mérete és az is, 

hogy a módosított modul milyen mélyen van a modul hierarchiában. 

Viszont nincs ezek között egyértelmű kapcsolat, mert valójában nem a nyers méret, hanem 

a kapcsolatok bonyolultsága határozza meg a futási időt. A modulok darabszáma sem ad 

pontos becslést a tartalom nagyságára es elemzés bonyolultságára.  

A fentebbi táblázatból látható, hogy a                             algoritmus 

bizonyos helyzetben megközelítette az eredeti algoritmus kiválasztási teljesítményét. 

Elfogadható teljesítményt nyújtott még a                                  

algoritmus is. 

A 7.5 –ös táblázat eredményeiből megállapítható, hogy az algoritmusok szinte ugyanúgy 

teljesítettek minden esetben elemzési idő szempontjából. A legtöbb esetben kimondható, 

hogy minél magasabb az újra elemzendő modulok száma, annál magasabb a szemantikus 

elemzés ideje is. Viszont itt sincs egyértelmű kapcsolat, amire jó példa a 

                              algoritmus EUTRA projekten és az többi algoritmus 

ipari projekten való futtatása.  

Mivel a mérések alapján úgy tűnt, hogy a modul szintű kiválasztással nem érhető el 

jelentős javulás, így elkezdtem definíció szinten vizsgálni a kérdést. 

7.4.2.2. Definíció szintű mérés 

A definíciószinten kiválasztó algoritmusoknál is projektenként két féle módosítás lesz 

végrehajtva. Itt viszont már az szemantikus elemzési idő is összehasonlításra kerül, hiszen 

jó eséllyel eltérő mennyiségű modul és definíció kerül majd újra elemzésre. Az 

elemzéseket 20 –szor fogjuk lefuttatni. A definíció szinten kiválasztó algoritmusok az 

eredeti algoritmussal kerülnek összehasonlításra. 

 Az IMS projektnél az első esetnél a módosított modul 3 importtal és 16 

meghivatkozó modullal rendelkezik. A második esetnél 1 importja van a modulnak 

és 19 helyről hivatkozzák meg. 

 Az EUTRA projektnél az első esetnél olyan modul kerül módosításra, amely 4 

importtal rendelkezik, és 8 modulból kerül meghivatkozásra. A második esetnél a 

módosítandó modul 35 importhivatkozással rendelkezik és 64 olyan modullal, 

amely meghivatkozza. 

 Az ipari projektnél elsőként olyan modul kerül módosításra, amelyet 4 helyről 

hivatkoznak meg, illetve 3 importtal rendelkezik. Második körben olyan modul 
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kerül megváltoztatásra, amely 8 db importtal rendelkezik, és 2 helyről hivatkozzák 

meg. 

Az alábbi táblázat a sérült definíciók kiválasztási, illetve elemzési idejét reprezentálja 

másodpercben. 

Algoritmus Projekt 
Modulok 

száma
17

 

Definíciók 

száma
18

 

Kiválasztási idő Elemzési idő 

Átlag Medián Átlag Medián 

E
re

d
et

i 

IMS 
26 összes 0,0005 0,0005 0,2394 0,2445 

38 összes 0,0003 0,0003 0,2812 0,2786 

EUTRA 
10 összes 0,0023 0,0024 0,4563 0,4544 

66 összes 0,0034 0,0031 1,5577 1,5593 

ipari 
94 összes 0,0141 0,0148 74,353 74,677 

149 összes 0,0152 0,0140 78,185 78,490 

 
  

 
  

 
 
  

  
 
  

  
 
  

  
 
  

 
 
  

  

IMS 
24 589 21,327 20,671 0,2664 0,2708 

36 506 2,9792 2,8859 0,2188 0,2134 

EUTRA 
9 250 1,7445 1,7298 0,2017 0,1994 

65 668 1,1956 1,1790 1,3135 1,3071 

ipari 
5 36 0,0822 0,0800 9,1106 9,1411 

84 1587 649,84 644,12 54,709 54,837 

 
  

 
  

 
 
  

  
 
  

  
 
  

  
 
  

 
 
  

  
 

  
 
 
  

  
  
  
 

 

IMS 
24 589 20,945 20,770 0,1631 0,1631 

36 506 2,7718 2,7353 0,1522 0,1509 

EUTRA 
9 250 1,7612 1,7351 0,1964 0,1930 

65 668 1,2473 1,2238 1,3120 1,3149 

ipari 
5 36 0,0804 0,0804 9,5154 9,4996 

84 1563 504,59 508,47 50,418 50,874 

 
  

 
  

 
 
  

  
 
  

 
  

  
 
 
  

  IMS 
23 585 22,478 22,234 0,1299 0,1208 

36 505 2,8770 2,8150 0,1537 0,1534 

EUTRA 
8 194 1,1994 1,2026 0,0626 0,0621 

65 650 1,2679 1,2557 1,2738 1,2986 

ipari 
5 30 0,0712 0,0668 5,3927 5,3818 

49 506 11,081 11,035 47,628 46,796 

7.6. táblázat: definíció szintű kiválasztás mérési eredményei. 

                                                 
17

 Az újra elemzendő modulok száma az algoritmus szerint. 
18

 Az újra elemzendő definíciók száma az algoritmus szerint. 
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A 7.6 –os táblázat alapján kimondható, hogy az eredeti algoritmushoz képest, ha csak az 

elemzési időket vesszük figyelembe akkor a                          algoritmussal 

sikerült csökkenteni az eredeti szemantikus elemzés idejét. Érdemes figyelembe venni nem 

csak az elemzési, hanem a kiválasztási időt is. Ez alapján elmondható hogy a 

                         algoritmus teljesítménye akkor a legészrevehetőbb egy 

felhasználó számára ha nagyméretű, ipari projekten van alkalmazva. Kisméretű 

projekteken úgy tűnik, hogy sokkal jobban megéri a modulszintű újra elemzést alkalmazni 

az importhivatkozásokon keresztül. 

7.4.2.3. Inkrementális elemzés 

Vegyük észre, hogy inkrementális elemzésnél a kiválasztási, illetve elemzési idő arányosan 

kevesebb lesz nem csak a modulszintű, de a definíció szintű kiválasztáshoz képest is. 

Előbbi kiválasztásoknál az összes definíciót sérültnek nyilvánítottuk kezdetkor, míg 

inkrementális elemzésnél a sérült definíciók száma legfeljebb ugyanannyi lehet, mint 

amennyi definíció egy adott modulban van. Tipikusan 1-2 sérült definíció keletkezhet az 

első elemzés utáni módosítás következtében, amely nagyságrendekkel csökkenti a 

kiválasztási, illetve elemzési időt.  
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8. Eredmény 

A fentebbi táblázatok közelítőleges eredményt tartalmaznak. Látható, hogy egy-egy 

algoritmus teljesítménye nagymértékben függ az állapottértől, melyen a műveleteket végzi. 

Az eredeti algoritmus és az új algoritmusok bármelyike tud jó, illetve elfogadhatatlan 

futásidőt adni, amely az importáló modulok mentén bejárható definícióktól és 

meghivatkozásuktól függ. Más-más algoritmust célszerű használni eltérő méretű, illetve 

komplexitású projektek esetén. 

Modulszintű kiválasztásnál közelíteni tudtuk az eredeti algoritmus teljesítményét, 

helyenként jobbnak is bizonyult némelyik új algoritmus. 

Definíciószintű kiválasztásnál látható az egyensúlyozás a precíz kiválasztás és az elemzési 

idő között. Minél pontosabban akarjuk meghatározni az újra elemezni kívánt részeket, 

annál több időbe kerül, cserébe viszont újra elemzésnél nyerhetünk némi időt az eredeti 

algoritmussal szemben. 

Egy fajta finomítása a definíciószintű kiválasztásnak az inkrementális elemzés. A definíció 

szintű kiválasztás egy részhalmazán dolgozik, így mind a kiválasztás és az elemzés 

legfeljebb ugyanolyan nagyságrendű lehet, mint a definíció, illetve a modulszintű 

kiválasztás esetében. 

Ebből kiindulva a definíciószintű kiválasztás inkrementális elemzéssel kombinálva egy 

elfogadható válasz a kitűzött célra, a szemantikus elemzés gyorsítására. 

8.1. Helyesség 

Mindegyik algoritmus képes volt detektálni modul, illetve definíció szinten, hogy mely 

sérült részeket kell újra elemezni, figyelembe véve az adott algoritmus limitációit. Ebből 

kifolyólag nem maradt sérült rész a szemantikus fában.   
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9. Összefoglalás 

A dolgozat megvalósította a kitűzött feladatot, a szemantikus elemzés az adott 

körülményeket figyelembe véve gyorsításra került. További fejlesztési ötletekkel lehet még 

fokozni a kiválasztás precizitását mellyel az elemzésre váró mennyiséget csökkenthetjük. 

9.1. További fejlesztési ötletek 

9.1.1. Inkrementális elemzés 

Az egyik továbbfejlesztési lehetőség az inkrementális elemzést optimalizálná. Jelenleg 

bármilyen módosítást sérülésnek veszünk a definícióban, amely azt eredményezi, hogy a 

definíció mindenféleképpen újra elemzésre fog kerülni. Nem feltétlenül szükséges minden 

módosítás után sérültnek nyilvánítani a definíciót. Ha pl. a változó és a típusa közé egy 

szóközt ütünk le, attól még a definíciónak nem kellene sérült állapotba kerülnie. Ebből az 

ötletből kiindulva tovább finomítható a ténylegesen sérült definíciók megállapítása. Ehhez 

az inkrementális szintaktikai ellenőrzésben meg is van a támogatás. 

9.1.2. Definíciófüggő tovább terjedés 

További vizsgálatok szükségesek annak megállapítására, hogy mely definíciók képesek 

sérülést továbbítani. Ilyen definíció pl. a komponens, amely közvetlenül csak akkor képes 

sérülést tovább terjeszteni amennyiben saját maga sérül meg. További ellenőrzésre 

szorulnak a benne levő mezők, hogy megállapításra kerüljenek a sérült részek. Az újra 

elemzendő részek tovább szűkítése a többi definíció esetében is további gyorsulást hozhat 

a szemantikus elemzés során. 

9.1.3. Állapottér robbanás 

Definíció alapú kiválasztásnál a sérült modulok számára tehet a felhasználó megkötést. A 

határérték felett modulszintű kiválasztásra váltson át a Titan Designer. Célszerű lenne 

megvizsgálni, hogy a sérült definíciók száma és hálózatbeli helye alapján lehet-e 

algoritmust adni, ami automatikusan meg tudja becsülni, hogy melyik megoldást érdemes 

választani.  



SZEMANTIKUS ELEMZÉS GYORSÍTÁSA TTCN-3 KÖRNYEZETBEN 

64 

Irodalomjegyzék 

 [1] Torbjörn Ekman 

  Rewritable Reference Attributed Grammars 

 [2] Eclipse Titan 

  https://projects.eclipse.org/projects/tools.titan 

 [3] Ericsson, TTCN-3 Course presentation material 

  http://www.ttcn-3.org/files/TTCN3_P.pdf 

 [4] TTCN-3 hivatalos oldal 

  http://www.ttcn-3.org 

 [5] Kristóf Szabados, 

  Creating an efficient and incremental IDE for TTCN-3 

 [6] Attila Kovács, Kristóf Szabados, 

  Advanced TTCN-3 Test Suite validation with Titan 

 [7] Kristóf Szabados, 

  Structural Analysis of Large TTCN-3 Projects 

 [8] Attila Kovács, Kristóf Szabados, 

  Test software quality issues and connections to international standards 

 [9] Terence Parr, Kathleen Fisher, 

  LL(*): the foundation of the ANTLR parser generator DRAFT 

 [10] 3GPP EUTRA szabványos tesztsorozat 

 [11] 3GPP IMS szabványos tesztsorozat 

  

http://fileadmin.cs.lth.se/events/Entries/2004051109531084265617/Files/040607.pdf
https://projects.eclipse.org/projects/tools.titan
http://www.ttcn-3.org/files/TTCN3_P.pdf
http://www.ttcn-3.org/
http://www.researchgate.net/publication/272348531_Creating_an_efficient_and_incremental_IDE_for_TTCN-3
http://www.researchgate.net/publication/274702800_Advanced_TTCN-3_Test_Suite_validation_with_Titan
http://www.researchgate.net/publication/221047120_Structural_Analysis_of_Large_TTCN-3_Projects
http://www.researchgate.net/publication/263765466_Test_software_quality_issues_and_connections_to_international_standards
http://www.antlr.org/papers/LL-star-PLDI11.pdf
http://www.ttcn-3.org/index.php/downloads/publicts/publicts-3gpp/76-3gpp-eutra-test-suite
http://www.ttcn-3.org/index.php/downloads/publicts/publicts-3gpp/77-3gpp-ims-test-suite


SZEMANTIKUS ELEMZÉS GYORSÍTÁSA TTCN-3 KÖRNYEZETBEN 

65 

Nyilatkozat 

Alulírott Oláh Péter, programtervező informatikus MSc szakos hallgató, kijelentem, 

hogy a dolgozatomat az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Informatikai Kar 

Komputeralgebra tanszékén készítettem, programtervező informatikus MSc diploma 

megszerzése érdekében.  

Kijelentem, hogy jelen dolgozatom teljes egészében saját, önálló szellemi 

termékem. A dolgozatot sem részben, sem egészében semmilyen más felsőfokú oktatási 

vagy egyéb intézménybe nem nyújtottam be és csak a hivatkozott forrásokat 

(szakirodalom, eszközök, stb.) használtam fel. 

Budapest, 2015. december 15. 

  ..........................................................  

 Aláírás 


	OLE_LINK1
	OLE_LINK2
	OLE_LINK3
	OLE_LINK4
	OLE_LINK5
	OLE_LINK6
	OLE_LINK7
	OLE_LINK8

