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Statikus elemzőrendszer

• Forrásfájlokon műveleteket végző, 

hibakereső alkalmazás

• Célja: A szoftver problémás részeinek 

megtalálása
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• A legtöbb szemantikus probléma 

algoritmikusan eldönthetetlen

• Közelítéseket alkalmazunk

– Fals negatív (nem jelentett hibák)

– Fals pozitív

Közelítések
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Szimbolikus végrehajtás

void test(int i){

if(i == 42)

int j = 4/(i-42);

else

int j = 2*i;

…

}

i: $i

i: $i i: $i

$i=[INT_MIN, INT_MAX]

$i=[42,42] $i=[INT_MIN,41]

,[43,INT_MAX]

i: $i

i-42 = 0

Nullával való osztás

i: $i

j: $j

$i=[INT_MIN,41],

[43,INT_MAX]

$j = 2 * $i

…

A bejárás és a gráf építése egy időben történt, mélységi bejárás segítségével!

Szimbolikus végrehajtási gráf
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Az elemzés kimenete
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Clang Static Analyzer

• Nyílt forráskódú projekt

• Szimbolikus végrehajtás - Exploded Graph

• Útvonal érzékeny

• Kontextus érzékeny

• Fordítási egységek közötti elemzést 

eredetileg nem támogatja
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int bar(int& a){

return 42-a;

}

void foo(int i){

if(i == 42)

int j = i/bar(i);

else

…

}

Kontextus érzékeny

bar() 0-val tér vissza!

Nullával való osztás a 

függvényhívásnál!

Ekkor a foo függvény top level módon 

került elemzésre.

A bar pedig inline elemzettként került 

kiértékelésre.
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A gráf alakjára tett megszorítások

• Az Exploded Graph csúcsainak száma 

korlátozott

• Cél: minél több különböző útvonal 

elemzése, relatív rövid mélységig

• A rövid útvonalon megtalált hibák 

könnyebben átláthatóak, megérthetőek és 

javíthatóak

• Hosszú útvonalon megtalált hibák 

nagyobb eséllyel fals pozitívak
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Ciklus szimbolikus végrehajtása

Ismert érték

void test(){

int a[4];

for(int i=0;i<3;++i)

{

a[i]=i;

}

...

}

a: $a

a: $a

$a=[U,U,U,U]

…
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a: $a

$a=[0,U,U,U]

a: $a

$a=[0,1,U,U]

$a=[0,1,2,U]



Ciklus szimbolikus végrehajtása

Ismeretlen érték

void test(int k){

int a[4];

for(int i=0;i<k;++i)

{

a[i]=i;

}

...

}

a: $a

k: $k
$a = [U,U,U,U]

$k = [INT_MIN,INT_MAX] 

…
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$a=[0,1,U,U]

$k=[2,INT_MAX]

a: $a

k: $k

a: $a

k: $k
$a = [U,U,U,U]

$k = [INT_MIN,0] 

…a: $a

k: $k

$a = [0,U,U,U]

$k = [1, INT_MAX]

a: $a

k: $k

$a=[0,U,U,U]

$k=[1,1]

…
…



Jelenlegi (válságos) helyzet

• „Blokkok” bejáratánál megvizsgálja, hogy 

adott útvonalon hányszor járt már itt

• Ha ez >= 4, akkor

befejezi az útvonal

szimulálását
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Ciklusok kifejtése

• Triviális ciklusok pl.:

• A feltétel ismert

• Az „i” mindig ismert

• Legfeljebb 128 lépés

• Nem ágaztatják el az ExplodedGraphot
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void test(){

int a[4];

for(int i=0;i<3;++i)

{

a[i]=i;

}

...

}



Loop widening (nem 

próbálkoztam magyarra fordítani)
• Ciklusok utáni rész

elemzése a ciklus

által lehetségesen

módosított információk

invalidálásával

• Pointerek?
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void test(){

int l = 0;

int a[9];

for(int i=0;i<9;++i)

{

a[i]=i;

}

int k = a[6]; 

// Itt nem ismert az 

a[6] értéke!!

k = l; // Lehet 

ismert.

}



Összegzés

• A ciklusok pontos szimulálása lassú, nem 

eredményre vezető

• A jelenlegi megoldás nem rossz, de ismert 

lépésszámú ciklus esetén a lefedettség 

csökkenését eredményezi

• Ezen sikerült az unrolling és a widening

segítségével javítani
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Köszönöm a figyelmet!
Hasznos linkek:

https://cc.elte.hu

https://github.com/Ericsson/clang

http://clang-analyzer.llvm.org/
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