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Problémafelvetés

● Különféle memóriaterületek

–Statikus (Globális)

–Automatikus (Stack)

–Szabad tár (Heap)

● A program memóriaszerkezetének megértése 
nehéz



Pointeranalízis

● Célja: programunk memóriaszerkezetének megértése

● Statikus programanalízis területe

● Flow-sensitive és flow-insensitive analízis

● Pointeranalízis algoritmusok
–Andersen pointeranalízise

–Steensgaard pointeranalízise

● Állapotokkal („értékadásokkal”) dolgoznak

● Megszorítási rendszerek



Megszorítási rendszer

● Állapotok kiértékelés megszorítási rendszerrel
–Alap megszorítás

–Egyszerű megszorítás

–Összetett megszorítás

● pts(x) halmaz – az x változó mire mutathat



Andersen algoritmusa

● Minden változóról megmondja, hogy a változó 
mire mutathat a program futása során

● Precíz, ellenben lassú (O(n3))

● Az egyszerű és összetett állapotokon többször is 
végigiterálhat



Andersen (0. lépés)



Andersen (1. lépés)



Andersen (2. lépés / 1. iteráció)



Andersen (2. lépés / 1. iteráció)



Andersen (2. lépés / 2. iteráció)



Steensgaard algoritmusa

● Minden változóról megmondja, hogy a változó 
mire mutathat a program futása során

● Kevésbé precíz, viszont gyors (O(nα(n, n)))

● Minden állapotot csak egyszer vizsgál meg



Steensgaard



Steensgaard



Steensgaard



Steensgaard (összevonás)



Steensgaard (összevonás)



Steensgaard



Steensgaard



Andersen vs Steensgaard

Andersen
Lassú (O(n3))

Precíz

Steensgaard
Gyors (O(nα(n, n)))

Kevésbé precíz



Kibővített megszorítási rendszer



Implementáció (CodeCompass)

● Architektúra

● Állapotok kigyűjtése adatbázisba (LLVM/Clang: 
RecursiveAstVisitor)

● Adatbázis model (ORM)

● Összefüggő állapotok lekérdezése adatbázisból 
(pgsql)

● Andersen és Steengsgaard féle algoritmusok

● Pointeranalízis diagram (graphviz)



Implementáció (CodeCompass)

Andersen Steensgaard



Mérések



Állapotok és lekérdezésük

● Állapotok összefüggenek (gráfot alkotnak)
● Célunk: egy változóval kapcsolatba hozható 

állapotok lekérdezése (rekurzívan)
● Állapotok lekérdezési ideje az állapotok számával 

arányos 
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Algoritmusok összehasonlítása 
(generált példákon)

● Csak alap állapotok
–Andersen (O(n3)) kevés iterációt végez

–Steensgaard (~O(n)) költséges merge miatt

● Vegyes állapotok
–Andersen sok iterációt végezhet => lassú



Algoritmusok összehasonlítása 
(valós példákon)

● Hasonló működés
● Következtetés: az algoritmusok nagyban 
függnek az állapotok típusától



Problémák

● Állapotok lekérdezési ideje az állapotok számával 
arányos

● Az állapottér nagy
–Az adatok lekérdezése lassú => az analízis lassú

–A pointeranalízis gráf átláthatatlan



Hatékonyságnövelés
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2. Vágások

● Szűkítsük az állapotok számát
● Vágás függvényparaméternél és visszatérési értéknél 



1 2 3 4 5 6 7
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

123

799 877
1098 1100

4849

17371

69

799

4 9 31 11

1490

Állapotok száma vágások nélkül Állapotok száma vágásokkal

Lekérdezések száma

Á
lla

p
o

to
k 

sz
á

m
a

Vágások hatékonysága



Összefoglaló

● Pointeranalízis algoritmusok bemutatása
–Andersen

–Steensgaard

● Implementáció

● Mérési eredmények

● Hatékonyságnövelés
–Neo4j gráfadatbázis használata

–Vágások



Köszönöm a figyelmet!
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