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РЕФЕРАТ 

Актуальність теми. XXI століття — вік прогресивного розвитку 

комп’ютерних технологій. В наш час програмні продукти з’являються і 

розвиваються з неймовірною швидкістю, тенденції і тренди на технології 

змінюються щоденно. Внаслідок такого стрімкого розвитку програмування 

набули популярності різні методи статичного аналізу програмного коду, які 

спрощують роботу програмістів та допомагають уникнути небажаних 

помилок. Тому розробка таких інструментів є дуже актуальною в наш час. 

Однією з таких проблем є використання об’єднань у програмному коді, що 

вважається поганою практикою, та ускладнює трансляцію програмного коду 

з об’єднаннями, в мову які їх не підтримують. Сучасні утиліти аналізу 

програмного коду тільки знаходять такі використання, та сповіщають про їх 

не доречність, проте не надають ніяких підказок, як же можна позбутись 

об’єднань. 

Об’єктом дослідження є конструкції перевизначення мов 

програмування. 

Предметом дослідження є спосіб визначення незалежних 

конструкцій REDEFINES за допомогою статичного аналізу коду. 

Мета роботи: розробка способу визначення незалежних конструкцій 

REDEFINES за допомогою статичного аналізу, та його програмна 

реалізація. 

Наукова новизна полягає в наступному: вперше запропонований 

спосіб визначення незалежних конструкцій перевизначення. 

Практична цінність отриманих в роботі результатів полягає в тому, 

що запропонований спосіб дозволяє визначати конструкції 

перевизначення, які використовуються незалежно одна від одної, та в 

можуть бути видалені, що спрощує трансляцію коду в мови які не 

підтримують таких конструкцій. Програмна реалізація запропонованого 

способу для конструкцій REDEFINES мови COBOL дозволяє застосувати 

його на програмах написаних цією мовою.  



Апробація роботи. Основні положення і результати роботи були 

представлені та обговорювались на XIV науковій конференції магістрантів 

та аспірантів «Прикладна математика та комп’ютинг» ПМК-2021 (Київ, 17-

19 листопада 2021 р.), а також на VIІI Міжнародній науково-технічній 

Internet-конференції, 25-26 листопада 2021 р. у Національному 

університеті харчових технологій. 

Структура та обсяг роботи. Магістерська дисертація складається з 

вступу, п’ятьох розділів та висновків. 

У вступі подано загальну характеристику роботи, зроблено оцінку 

сучасного стану проблеми, обґрунтовано актуальність напрямку 

досліджень, сформульовано мету і задачі досліджень та показано 

практичну цінність роботи.  

У першому розділі розглянуто конструкції перевизначення у різних 

мовах програмування та проблеми які виникають під час їх використання. 

Проведено аналіз існуючих інструментів статичного аналізу та їх 

можливостей роботи з конструкціями перевизначення. 

У другому розділі наведено відомості про методи, алгоритми та 

інструменти, які використовуються для аналізу програмного коду в 

магістерській роботі.  

У третьому розділі подано опис розробленого способу та покрокова 

ілюстрація його роботи. 

У четвертому розділі міститься програмна реалізація розробленого 

способу для конструкції REDEFINES мови COBOL. 

У п’ятому розділі показано як було виконано тестування 

розробленого програмного забезпечення, та результати роботи на різних 

тестових програмах. 

У висновках представлені результати проведеної роботи. 

Робота представлена на  83 аркушах, містить 3 додатки та посилання 

на список використаних літературних джерел. 



Ключові слова: статичний аналіз коду, REDEFINES, конструкція 

перевизначення, об’єднання. 
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ABSTRACT 

Actuality of theme. XXI century — the age of progressive development of computer 

technology. Nowdays software is appeared and developed with improbably high speed, 

tendency and trends of the technolody are changed every day. Because of such rapid 

development of programming became popular different methods of static code analysis 

that simplify programmers work and help to avoid unwanted errors. Therefore 

development of such instruments is very actual today. One of such problems is using union 

in source code that is considered as bad practice and make complicated source code 

translation into the language that does not support unions. Modern utilities for source code 

analysis only find such usages and notify about irrelevance but gives no hints about the 

unions can be eliminated. 

Object of research is redefinition constructions of programming language. 

Subject of research дослідження is method for determination of independent 

construction REDEFINES using static code analysis. 

Purpose: develoрmet of the method for determination of independent construction 

REDEFINES using static code analysis and its programming implementation. 

Scientific novelty consist in the for the first time proposed method for 

determination of independent redefinition construction. 

Practical value received in the work result consist in that proposed method allows 

determine redefinition constructions that are used independently from each other and 

could be eliminated that simplify source code translation into the languages that does not 

support such constructions. Programming implementation of the proposed method for 

construction REDEFINES of the COBOL language allows to apply the method on the 

COBOL programs.  

Testing of work. Main state and results of work were presented and discussed on 

XIV scientific conference of masters and postgraduates “Applied math and 

computation” PMK-2021 (Kyiv, 17-19 November 2021), also on VIІI  International 
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scientific and technical Internet conference, 25-26 November 2021 in National 

university of food technologies. 

Structure and scope of work. Master’s dissertation consists with introduction, 

five chapters and conclusions. 

In introduction filed general charachteristic of work, estimated modern state of the 

problem, justified actuality and vector of the research, formulated purpose and tasks of 

research and showed practical value of work. 

In first chapter considered redefinition constructions in different programming 

languages and problems that occurs while using them. Analysis of existing static code 

analysis instruments and how they work with redefinitions. 

In second chapter bent data about algorithms, methods and instruments that are 

used for source code analysis in the master’s work.  

In third chapter is the description of developed method and step-by-step illustration 

of its work. 

In fourth chapter is description of programming implementation for costruction 

REDEFINES in COBOL language. 

In fifth chapter showed how developed software was tested and results on test 

programs. 

In conclusions presented results of the work. 

The work is presented on 83 pages, contains 3 additions and used literature list. 

Keywords: static code analysis, REDEFINES, redefinition construction, union.  
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ, УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, ТЕРМІНІВ 

 

CFG – (англ. ControlFlowGraph) – граф потоку виконання. 

COBOL – процедурна мова програмування, яка з’явилась у 1959 році. 

Сode smell- код, що погано пахне, термін, який позначає код з ознаками проблем в 

системі, введений Кентом Беком. 

DFA – (англ. DataFlowAnalysis) – аналіз потоку даних. 

IDE – (англ. Integrated development environment) інтегроване середовище розробки. 

REDEFINES – конструкція мови COBOL для створення union-типів. 

Union-тип – це тип даних, який є об’єднанням кількох полів, що розміщені в одній 

області пам’яті. 

КВ – контекстно вільна граматика. 

ЛА – лексичний аналізатор. 

СА – синтаксичний аналізатор. 
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ВСТУП 

XXI століття — вік прогресивного розвитку комп’ютерних технологій. В наш 

час програмні продукти з’являються і розвиваються з неймовірною швидкістю, 

тенденції і тренди на технології змінюються щоденно. 

 На даний момент існує велика кількість мов програмування, які 

застосовуються в різних сферах. Перші мови програмування беруть свій початок в 

50-х роках минулого століття, з того часу помінялось багато концепцій і поглядів, 

але основні цілі завжди залишаються незмінними, нові технологію потребують 

прогресивних, швидких і якісних рішень. З розвитком сфери з’являлись нові 

технології, а заодно і нові мови програмування. 

Внаслідок такого стрімкого розвитку програмування набули популярності різні 

методи статичного аналізу програмного коду. Статичний аналіз коду можна 

розглядати як автоматизований перегляд програмного коду. Такі аналізи надають 

багато можливостей для розробників. Через появу та популяризацію одних мов та 

парадигм інші в свою чергу застарівають, а методи статичного аналізу дозволяють 

спрощувати міграцію коду з застарілих мов програмування до нових та більш 

популярних, або ж дозволяють автоматизувати складні перетворення старого коду, 

так щоб він відповідав сучасним стандартам та парадигма. 

Будь-яка сучасна IDE містить в собі додаткові утиліти та аналізатори які дають 

різні підказки розробнику про критичні місця у коді та помилки. Також існують різні 

окремі програмні засоби які дозволяються проаналізувати програмний код. 

В цій роботі розглядаються проблеми використання REDEFINES типів мови 

COBOL та їх аналогів у інших мовах і запропоновано алгоритм статичного аналізу 

який дозволяє визначати незалежні частини REDEFINES, що дозволить у 

подальшому їх позбутися. Це робить код безпечнішим та надає можливість 

трансляції такого коду у мови які не мають підтримки такої конструкції. 
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1. КОНСТУКЦІЇ ПЕРЕВИЗНАЧЕННЯ ТА ІСНУЮЧІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ 

РОБОТИ З НИМИ 

1.1 Конструкція REDEFINES та її аналоги 

 

В інформатиці об’єднання (англ. union) являє собою значення або структуру 

даних, яка може мати декілька різних представлень[1]. Конструкція REDEFINES 

мови COBOL є одним із різновидів реалізації об’єднання. Вона дозволяє визначити 

декілька змінних різного типу, які будуть посилатися на одну область пам’яті в 

комп’ютері. Приклад використання конструкції REDEFINESзображено на рис. 1.1. 

 

 

Рисунок 1.1 - Приклад використання REDEFINES. 

 

У цьому прикладі оголошено поле А, яке є символом, та поле B, яке є числом, 

при цьому конструкція B REDEFINES A означає, що поля A i B посилаються на одну 

й ту саму область пам’яті, тобто утворюють об’єднання. Будь-яка зміна значення 

одного з цих полів змінить і значення іншого поля. 

Інший приклад реалізації об’єднань можна зустріти у мовах С та С++ - це 

конструкція unionзображена на рис. 1.2. 

 

 

Рисунок 1.2 - Приклад використання конструкції union. 
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Аналогічно до попереднього прикладу, тут поля inti– цілочисельного типу 

таdoublea–число з плаваючою комою, утворюють об’єднання і так само посилаються 

на одну область пам’яті.Кількістьвиділеної пам’яті для об’єднання Someдорівнює 

розміру найбільшого елемента цього об’єднання.Якщо на inti  необхідно 4 байти , а 

наdoubleb– 8 байтів, то загальнийрозмір об’єднання буде 8 байтів. 

Мови C/C++ та COBOL не єдині, які підтримують об’єднання. Також, в досить 

популярній мові PASCAL теж можна сконструювати об’єднання.  На  рис. 1.3 

зображено фрагмент такої програми. 

 

 

Рисунок 1.3 - Фрагмент програми написаної мовою PASCAL. 

 

В цій програмі визначено  дві  змінні:  А – цілочисельного  типу  та В – 

символьного. Конструкція absoluteA,  вказує на те, що змінна буде міститися в тій 

самій ділянці пам’яті, що і А. Ця конструкція навіть граматично схожа на 

конструкцію REDEFINESв мові COBOL. Таким чином, було отримано об’єднання з 

двох змінних А та В у мові PASCAL. 

Мова PL/I (Programming Language One) - розроблена компанією IBMу 1964 

році, дещо схожа на мову COBOL, проте не набула такої популярності, також 

містить конструкції,  які  дозволяються  створювати  об’єднання.  Наприклад  на  

рис. 1.4. зображено фрагмент такої програми. 

Тут оголошується дві змінні vers_numтаvers_bytes, які належать об’єднанню, 

vers_infounion. Оголошення змінних тут виглядає як і в мові COBOL, проте 

конструкція unionбільше схожа до конструкціїunion мов С/С++. До того ж цього 

об’єднання є ім’я vers_info, тоді як в інших мовах, змінні перевизначають одна іншу. 
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Рисунок 1.4 - Фрагмент програми написаної мовою PL/I. 

 

Тут оголошується дві змінні vers_num та vers_bytes, які належать об’єднанню, 

vers_infounion. Оголошення змінних тут виглядає як і в мові COBOL, проте 

конструкція unionбільше схожа до конструкціїunion мов С/С++. До того ж, у цього 

об’єднання є ім’я - vers_info, тоді як в інших мовах, змінні перевизначають одна 

іншу. 

В певних ситуаціях такі структури можуть бути дуже корисними для 

програмістів. Зазвичай вони використовуються для досягнення двох цілей:  

1) для економії пам 'яті, щоб можна було зберігати поля різних типів даних в 

одній області пам'яті, та використовувати поле того типу який потрібен в конкретній 

точці програми. І не потрібно створювати додаткових змінних, які теж будуть 

займати пам’ять. 

 2) для швидкої конвертації даних, наприклад,на рис.1.5. показано, як можна 

зберігати дату одночасно і як рядок, і як структуру, яка має окремі поля для року, 

місяця, числа.  

 

 

Рисунок 1.5 - Приклад збереження даних за допомогою REDEFINES. 
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В змінну DT-STRможна записати дату, наприклад “2021-10-12”, і в разі 

необхідності отримати окремий елемент цієї дати, такий як рік, можна просто 

звернутися до іншого поля -YEAR і отримати відповідне значення 2021. Відпадає 

необхідність якимось чином обробляти рядок та виділяти із нього рік.  

Проте, на сьогодні, використання об’єднань вважається поганою 

практикою[2]. При реалізації більшості програмного забезпечення, для якого 

швидкодія не є вирішальним фактором та немає обмежень по пам’яті, зазвичай 

використовуються сучасні, потужні комп’ютери, які не мають проблем з об’ємом 

пам’яті та швидкодією. 

До того ж використання unionтипів має певні недоліки. Код з їх використанням 

важче читати, масштабувати, підтримувати та переносити. Збільшується імовірність 

допущення програмістом помилки, так як потрібно відслідковувати всі звертання до 

полів об’єднання і пам’ятати, що всі вони – це один шматок пам’яті комп’ютера. 

При цьому пошук і виправлення такого роду помилок може бути дуже не простим та 

забрати багато часу та сил працівника. 

За рахунок потужних комп’ютерів, під час розробки програмного 

забезпечення, основна увага приділяється архітектурі, структурованості коду то його 

читабельності, що дозволяє легко підтримувати великі програмні системи та 

переносити їх на інші платформи. Існує також проблема трансляції коду з 

об’єднаннями в мови які їх не підтримують, наприклад Java та процес рефакторингу 

коду, який ускладнюється при наявності об’єднань.  

Використання об’єднань погіршує саме ті характеристики коду, яким 

приділяється найбільше уваги, а їх плюси уже не є релевантними, враховуючи 

потужність сучасних комп’ютерів. Саме тому використання конструкції REDEFINES 

та її аналогів вважається поганим тоном в сучасному програмуванні. 
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1.2 Аналіз існуючих інструментів статичного аналізу 

 

Внаслідок стрімкого розвитку програмування, так само швидко розвиваються 

й інструменти для програмування. Майже всі сучасні IDEмають вбудовані 

аналізатори коду, які дуже спрощують роботу програмістів. Вони надають безліч 

підказок, про невикористовувані змінні, неправильну кількість переданих аргументів 

у функцію або невідповідності типі та ще багато іншого. Отримуючи такі підказки 

ще під час написання коду, можна відразу виправити допущені помилки перед 

запуском компіляції проєкту, яка може займати досить багато часу для великої 

кількості програмного коду. 

Крім того існує безліч окремих програмних засобів для аналізу коду, залежно 

від потреб користувача. Одним із найпопулярніших таких інструментів є програмне 

забезпечення  SonarQube – Static Code Inspection & Code Analysis Tool. Ця утиліта 

надає багато можливостей для всіх популярних мов програмування, таких як Java, 

C#, C/C++, Pythonта інші. 

Вона дозволяє побачити безліч помилок в програмному коді, вразливі місця та 

точки чутливі до безпеки та потенційно небезпечні ділянки коду. Також для кожного 

правила є тяжкість, яка визначає наскільки погані можуть бути наслідки певної 

помилки чи неточності, та імовірність їх виникнення. Таких рівнів є 4 Blocker, 

Critical, Major таMinor, де Blocker найгірший і Minor найменш тяжкий. 

Працювати ця утиліта може, як окремий програмний застосунок, з 

використанням технології Doker, в окремому віртуальному контейнері операційної 

системи, або ж як додатковий функціонал для сучасних IDE. Для популярного 

середовище Intellij IDEA можна встановити додаток Sonar Lint, який буде 

виконувати аналіз програмного коду в реальному часі, під час написання. 

Аналіз коду відбувається за набором певних правил аналізу, які можна за 

бажанням увімкнути, щоб аналізатор певні випадки не розглядав. 
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Наприклад, для мови С Sonarпропонує набір із 309 правил, зображений на   

рис. 1.6. 

 

 

Рисунок 1.6 - Привила аналізу для мови C. 

 

Серед цих правил є одне і для об’єднань, яке зображено на рис. 1.7, де 

говориться, що об’єднання не можна використовувати. 

 

 

Рисунок 1.7 - Правило щодо unionмови C. 
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Класифікується це правило, як code smell та має рівень тяжкості Сritical. 

Надається короткий опис проблем, які породжує використання конструкції union. 

Також є посилання на стандарти MISRA де було це правило введено.  

Аналогічне правило також є для мови С++, проте не єдине. На рис. 1.8. 

зображено правило, яке пропонує використовувати std::variant замість union з 

полями не примітивних типів, яке має рівень тяжкості Blocker.  

 

 

Рисунок 1.8 - Правило щодо union з не примітивними типамимови C++. 

 

Також є схоже правило, яке пропонує використовувати дискриміновані 

об’єднання, за спеціальними шаблонами або ж конструкцію мови С++ std::variant, 

яка є безпечнішою та більш практичною, зображене на рис. 1.9. 

 

 

Рисунок 1.9 - Правило щодо unionмови C++. 
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Останнє правило, в деяких випадках пропонує використовувати функцію 

std::bit_cast замість використання union(рис. 1.10), яке класифікується як баг. 

 

Рисунок 1.10 - Правило з використанням std::bit_cast C++. 

 

Sonar також підтримує мову COBOL і містить правило для конструкції 

REDEFINES на рис. 1.11. 

 

 

Рисунок 1.11 - Правило про REDEFINES. 
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Це правило повторює перше розглянуте правило для мови С, і сповіщає, що 

REDEFINES не потрібно використовувати та надає коротку інформацію про те, як 

цю конструкцію зазвичай використовують та як цього уникнути. 

Існують також інші аналізатори, які взагалі не звертають уваги на union. 

Наприклад, TSnippetдля мови C/C++ та COBOL Analyzer. Останній був розроблений 

компанією Microfocus та є популярним і дуже потужним інструментом для роботи з 

проєктами написаними мовою COBOL. На веб-сайті аналізатора є документація та 

відео демонстрації роботи цього інструменту де показано основні його переваги, 

проти немає ніяких згадок про роботу з конструкцією REDEFINES. 
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Висновки до розділу 

 

Підсумовуючи огляд основних популярних інструментів для аналізу 

програмного коду можна сказати, що деякі з цих інструментів надають тільки 

підказки про небажаність використання об’єднань, тільки Sonar надає трохи більш 

детальний опис загальних причин використання REDEFINES у мові COBOL та чому 

цього робити не потрібно, а для мови С++ пропонує інші, більш безпечні аналоги 

union для використання. Проте жоден з розглянутих інструментів не надає ніяких 

підказок про те, як можна позбутися деяких об’єднань в певних ситуаціях. 

Наприклад, якщо всі поля об’єднання використовуються незалежно і воно було 

використано задля економії пам’яті, то це об’єднання можна видалити і замінити на 

звичайну структуру, або створити окремі змінні для всіх полів, а об’єднання 

видалити. 

Такі підказки були б дуже доречними для трансляції коду в мови, які не 

підтримують об’єднань, а також під час рефакторингу старого коду. 

Спосіб для вирішення цієї задачі був розроблений та реалізований для мови 

COBOL у ході виконання цієї роботи. 
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2. АЛГОРИТМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ АНАЛІЗУ ПРОГРАМНОГО КОДУ 

2.1 Граматика та синтаксичний аналіз коду 

 

Основою будь якої мови програмування є її граматика. Формальна мова – це 

по суті математична модель реальної мови, множина всіх можливих ланцюжків, 

складених із символів певного скінченного алфавіту. Формальна граматика або 

просто граматика в теорії формальних мов  — спосіб опису формальної мови, тобто 

виділення деякої підмножини з множини всіх слів деякого скінченного  алфавіту. 

Формальні граматики були введені американським вченим, математиком та 

філософом, Н. Хомськиму 50-тих роках XX століття.  

Для проведення будь-якого аналізу коду потрібно мати його граматику і 

лексичний та синтаксичний аналізатори цієї граматики. 

Лексичний аналізатор(ЛА), або сканер - читає потік символів, які складають 

вхідну програму, і групує ці символи в значущі послідовності, які називаються 

лексемами.  

Лексема – це структурна одиниця мови, яка складається з елементарних 

символів мови, і не містить в собі інших структурних одиниць мови. В мовах це 

можуть бути ключові слова, ідентифікатори, знаки операцій та інше. Лексичний 

аналізатор на вхід отримує текст програми, на виході генерує список лексем, які 

передаються синтаксичному аналізатору.  

Н.Хомським було виділено 4 типи граматик, при цьому найбільший інтерес 

представляють регулярні та контекстно-вільні(КВ) граматики [3]. Вони 

використовуються для опису синтаксису мову. За допомогою КВ-граматик будують 

складніші синтаксичні конструкції: описи типів і змінних, операції передачі 

керування, логічні та арифметичні вирази. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Хомський_Ноам
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Синтаксичний аналізатор(СА), або парсер відповідає за виявлення і перевірку 

конструкцій вхідної мови. Синтаксичний аналізатор отримує на вхід список лексем 

від лексичного аналізатора і перевіряє чи може цей список лексем породжуватись 

заданою мовою. При цьому СА виявляє помилки та виводить змістовні 

повідомлення про них. У випадку успішного аналізу генерується дерево розбору 

програми. На рис. 2.1. зображено приклад дерева розбору. 

 

 

Рисунок 2.1 - Дерево розбору виразу ((7+3)*(5-2)) 

 

Отримане дерево розбору використовується для побудови внутрішнього 

представлення програми в трансляторах чи аналізаторах програмного коду. 

Існує три основних стратегії  синтаксичного аналізу:  

1) стратегія аналізу зверху вниз (низхідний аналіз) – відповідає побудові 

дерева починаючи з кореня і створюючи вузли в прямому порядку обходу;  

2) стратегія аналізу знизу вверх (висхідний аналіз) – відповідає побудові 

дерева починаючи з листків до кореня «згортаючи» рядок в певний символ 

граматики;  

3) змішана стратегія. 
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На практиці для синтаксичного аналізу використовують підхід низхідного 

аналізу. Зокрема було виділено чотири класи КВ-граматик, які дозволяють будувати 

СА без повернень:LL(k), LR(k), RL(k), RR(k). Літери Lта Rвідповідають словам 

Leftта Rightвідповідно. Перша літера визначає напрямок перегляду вхідного рядка:  

L – зліва на право, R–з права на ліво. Друга вказує який формується вивід: L – 

лівосторонній, R – правосторонній. Параметр k вказує скільки символів необхідно 

аналізувати на кожному кроці.  Тобто,   LL(k)-граматика – це граматика, що 

дозволяє синтаксичний аналіз, який читає символи зліва на право, та формує 

лівосторонній вивід, при цьому для визначення правильної альтернативи на кожному 

кроці достатньо переглянути перших k символів із вхідної послідовності. 

Вивід – це процес породження речення мови на основі правил граматики. 

Вивід називають лівостороннім, якщо на кожному кроці виводу правило граматики 

завжди застосовується до крайнього лівого нетермінального символу в 

послідовності. Аналогічно, вивід називають правостороннім, якщо на кожному кроці 

правило граматики застосовується до крайнього правого символу. 

На сьогодні існують різні інструменти для автоматичної генерації СА. Одним 

із найпопулярніших таких засобів є ANLR(англ. ANotherToolforLanguageReсognition) 

– потужний генератор парсерів для заданої граматики. Який на вхід отримує 

необхідну граматику мови в певному форматі та створює для неї СА, який можна 

використовувати для аналізу програмного коду і отримувати дерево розбору, або 

повідомлення про помилки у тексті, якщо він не відповідає граматиці. 

Саме цей інструмент використаний в цій роботі. На порталі ANTLR надано 

інструкцію по встановленню та використанню. Граматика задається у формі Бекуса-

Наура – БНФ, з певними додатковими можливостями. Приклад граматики для 

ANTLR зображено на рисунку 2.2.  
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Рисунок 2.2 - Приклад граматики для ANTLR. 

 

Назва граматики – Hello. Перше правило r – містить ключове слово ‘hello’ та 

ID. ID – це, послідовність літер у нижньому регістрі, а правило WS – пропускає 

пробіли, табуляції та інше. 

Для виконання поставленої задачі необхідна граматика мови COBOL у такому 

ж форматі, яку можна знайти в інтернеті у публічному доступі. Наприклад, на 

порталі github, можна знайти версію граматики Cobol85, фрагмент якої показано на 

рис. 2.3. 

 

 

Рисунок 2.3 - Частина граматики Сobol85 для ANTLR. 

 

Після генерації такого СА, він надає можливість  парсити текст написаний 

мовою Cobol та отримувати його дерево розбору у LISP форматі. Наприклад, для 

виразу 1+2*3 буде отримано наступне дерево:(* (+ 1 2) 3). 
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2.2 Граф потоку виконання програми 

 

На виході СА отримується модель програми у вигляді дерева розбору, проте 

цього ще не достатньо для проведення статичного аналізу. Наступний етап це 

перетворення дерева розбору в іншу, необхідну для конкретного аналізу модель.  

Найпопулярніші представлення коду у вигляді графів: 

1) DDG (англ. Data Dependence Graph) – граф залежностей даних між 

окремими інструкціями. 

2) PDG(англ. Program Dependence Graph) – граф залежностей даних та потоку 

виконання. 

3) CFG(англ. Control Flow Graph) – граф потоку виконання програми. 

4) ASG(англ. Abstract Semantic Graph) – абстрактний семантичний граф. 

Для вирішення поставленого в роботі завдання підходить граф потоку 

виконання, який і буде використано в подальшому. СFG – це модель програми у 

вигляді орієнтовного графу, кожна вершина якого є базовим блоком. Базовий блок 

відповідає прямолінійній ділянці коду, яка не містить в собі конструкцій передачі 

керування. Для інструкцій переходу використовуються напрямлені ребра графу. 

Розроблений американською інженеркою Френсіс Елізабет Аллен, граф потоку 

керування, по суті, представляє всі можливі шляхи виконання програми.  

CFG є вкрай важливим для виконання багатьох способів оптимізації в 

компіляторах та утилітах статичного аналізу коду. За допомогою цього графу легко 

можна визначити, наприклад, недосяжні фрагменти коду, які ніколи не виконаються, 

деякі види зациклення програм та багато іншого.  

На рис. 2.4. зображено приклад програми на псевдокоді із різними 

конструкціями переходів: цикл while та конструкція умовного переходу if-else. 

Граф потоку виконання цієї програми зображено на рис. 2.5. 
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Рисунок 2.4 - Приклад програми на псевдокоді. 

 

 

Рисунок 2.5 - Приклад CFG. 
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Кожен чотирикутник, який містить прямолінійні ділянки коду без переходів і є 

базовим блоком. Конструкції while та if-else замінились відповідними ребрами графа, 

при цьому вирази умов переходів виділено в окремі базові блоки. Також на ребрах 

збережено значення умов true чи false для конкретного переходу, проте для деяких 

аналізів така інформація може бути не потрібна і її можна не зберігати. 

 

2.3 Алгоритм аналізу потоку даних 

 

Аналіз потоку даних (англ. DFA) є одним із базових способів статичного 

аналізу коду. Статичний аналіз коду можна розглядати, як автоматизований перегляд 

програмного коду[4]. Цей аналіз можна розділити на дві категорії - аналіз потоку 

керування та аналіз потоку даних. 

Завдання які вирішуються за допомогою статичного аналізу коду можна 

розділити на три категорії: 

• Виявлення помилок. 

• Рекомендації з оформлення коду,  чи відповідає код певним стандартам 

оформлення. 

• Підрахунок метрик, таких як кількість класів, ступінь покриття коду 

тестами, та інше. 

Також існує ряд інших застосувань статичного аналізу, наприклад перенесення 

програми на іншу операційну систему або апаратну платформу. Трансляція коду з 

однієї мови в іншу, пошук дублікатів програмного коду та багато іншого.  

Для рішення багатьох таких задач зазвичай використовується аналіз потоку 

даних, який було застосовано і в цій роботі. 

Аналіз потоку даних – це метод збору інформації про можливий набір значень, 

обчислених в різних точках програми. Аналіз виконується багаторазово 
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вираховуючи вхідні та вихідні дані, поки вся система не стабілізується. Такий 

загальний підхід був розроблений Гері Кіллдалом і називається методом Кілдалла. 

Під час аналізу потоку даних аналізуються зміни даних в кожній конструкції 

програми[5]. Такий аналіз може бути прямим або зворотним, залежно від напрямку 

обходу графу. Суттю цього аналізу є обхід усіх базових блоків, раніше 

побудованого, CFG, та виконання над кожним блоком наступних дій: 

 

𝑜𝑢𝑡𝑏 = 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑏(𝑖𝑛𝑏)    (1), 

𝑖𝑛𝑏 = 𝑗𝑜𝑖𝑛𝑝Є𝑝𝑟𝑒𝑑(𝑜𝑢𝑡𝑏)     (2) , 

 

де b – базовий блок CFG, in/out – набір даних на вході та виході із базового 

блоку, transfer – функція, яка виконує якісь обрахунки на блоці і змінює там набір 

даних, join – функція,яка об’єднує набори даних з різних шляхів виконання рис. 2.6, 

тобто вихідні набори даних з попередніх вершин 𝑝Є𝑝𝑟𝑒𝑑 для блоку, що і буде 

вхідними даними для цього блоку. Після завершення аналізу, отримані результати 

можуть використовуватись для подальшого визначення певних властивостей 

програмного коду.  

 

 

Рисунок 2.6 - Частина CFG на якій виконується функція join. 
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Реалізація функцій transfer та join, а також якими саме наборами даних вони 

оперують, залежить від конкретного алгоритму статичного аналізу. 

Деякі DFA потребують зворотного обходу, який працює аналогічно, тільки 

функція transferна вхід отримує вихідні дані, та на вихід видає вхідні, а функція joinо 

б’єднує вхідні дані своїх нащадків 𝑝Є𝑠𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟. 

 

𝑖𝑛𝑏 = 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑏(𝑜𝑢𝑡𝑏)                       (3), 

𝑜𝑢𝑡𝑏 = 𝑗𝑜𝑖𝑛𝑝Є𝑠𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟(𝑖𝑛𝑏)                  (4), 

 

Початкові вхідні дані відіграють важливу роль в DFA, так як початкова 

вершина графу не має батьківської вершини. Ці дані передаються на початку роботи 

алгоритму і також залежать від умов конкретного аналізу.  

Загальний алгоритм роботи аналізу зображений на рис. 2.7. 

 

 

Рисунок 2.7 - Алгоритм роботи DFA. 

 

Спочатку  виконується обхід з ініціалізацією початковими значеннями всіх 

базових блоків. Після цього виконується обхід всіх вершин в глибину – postorder, та 

залежно від аналізу він може бути прямий (posrtorder), або зворотній (reverse 

postorder).  На кожному кроці виконуються функції (1) та (2). Після повного обходу 

перевіряється чи данізмінились із попереднього проходу.Коли набори даних 

перестають змінюватись, робота алгоритму завершується.  
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Для прикладу можна розглянути один з найпопулярніший аналізів потоку 

даних – Reaching Definition.  

Визначення Dдосягає точки P, якщо існує шлях від точки визначення D до 

точки P, такий, що D не перевизначається на цьому шляху[6]. Алгоритм аналізу 

зображений на рис. 2.8. В цьому алгоритмі початковим значенням є порожня 

множина. Функцією joinє об’єднання множин. А функція transfer обраховує 

множину визначень в поточному блоці gen[B], множину перевизначених значень 

kill[B], різницю множини визначень попереднього блоку in[B] таkill[B](in[B]-kill[B]) 

та об’єднує її з gen[B]. 

 

 

Рисунок 2.8 - Reaching Definition. 

 

Таким чином аналіз дозволяє в кожній точці програми знати значення змінних. 

Наприклад, для програми на рис. 2.9. буде визначено, що визначення D1 досягає 

блоку B2, іншими словами – стає відомо, що в блоці B2 значення Х дорівнює 4. 

Проте в цьому ж блоці, це значення перевизначається(D2), і визначення D1 уже не 

досягає блоку B3, тобто в блоці B3 значення змінної Х, таке - яке визначене у D2. 
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Рисунок 2.9 - Приклад CFG для Reaching Definition. 

 

Результати цього аналізу в подальшому можуть використовуватись для певних 

способів оптимізації, таких як ConstantPropagation, визначення, що деякі змінні 

ніколи не змінюються і їх можна замінити на константи. 
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Висновки до розділу 

 

За історію існування та розвитку програмування було розроблено досить 

багато методів, алгоритмів та інструментів для роботи з програмним кодом. 

Найперше, що необхідно для створення мови програмування, це розробити її 

граматику, яку в подальшому можна використовувати для роботи з текстом програм. 

Для розробки компілятора мови, необхідно розробити синтаксичний 

аналізатор, внутрішні представлення програми, реалізувати якісь оптимізації які 

покращують програму, та переклад в мову асемблера чи якесь інше низькорівневе 

представлення. Тобто, можна сказати, що поява та удосконалення методів обробки 

програмного коду було одночасним із розробкою перших мов програмування.  

Ця сфера продовжує і далі розвиватись: компілятори удосконалюються, 

створюються нові інструменти для аналізу коду. Проте майже всі вони 

використовуються уже розроблені і перевірені часом структури та алгоритми. 

Не винятком стала і ця магістерська робота. В якій було використано 

найпопулярнішу структуру внутрішнього представлення програми – граф потоку 

виконання програми. А для проведення статичного аналізу застосовано аналіз 

потоку виконання програми, який дозволяє визначати інформацію про дані, в кожній 

точці програми, що саме і потрібно для вирішення поставленої задачі. 

 



29 

 

3. СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОГО ВИКОРИСТАННЯ REDEFINES 

3.1 Опис способу 

 

Суть розробленого способу полягає у визначенні змінних REDEFINES, які 

використовуються незалежно. Фрагмент програми написаної мовою COBOL 

зображеною на рис. 3.1. містить саме такі конструкції REDEFINES. 

 

 

Рисунок 3.1 - Приклад програми з незалежними REDEFINES. 

 

В цій програмі конструкція “01 WS-A PIC 99.”визначає змінну WS-A типу 99 – 

двоцифрове число. Конструкція “01 WS-BREDEFINES WS-A PIC ХХ.” теж визначає 

змінну WS-B, проте наступна частина REDEFINES WS-A вказує, що змінна WS-B 
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перевизначає змінну WS-A та є рядком із двох символів – PIC XX. Тобто, змінні WS-A 

та WS-B утворюють об’єднання – union { WS-A, WS-B }.  

З секції POCEDURE DIVISION починається виконання програми. Конструкція 

‘MOVE 10 TO WS-A’ означає запис числа 10 в змінну WS-A, при цьому виконується 

також запис цих же даних в змінну WS-B, тому що ці змінні утворюють об’єднання. 

Після цього виконується команда ‘DISPLAY WS-A’, яка виводить на екран значення 

WS-A, для цього зчитує дані які були попередньо записані. Аналогічно дві наступні 

команди, виконують запис даних через змінну WS-B та читають теж її. 

В такому випадку конструкцію REDEFINES можна видалити, і це ніяк не 

вплине на роботу програми. Такі випадки можуть зустрічатись в старому “legacy” 

коді, який був написаний, коли комп’ютери не мали достатнього об’єму пам’яті і її 

треба було економити. З точки зору логіки програми конструкція REDEFINES в цій 

програмі не потрібна, а змінні WS-A та WS-B можна назвати незалежними. Інакше, 

коли виконується запис через одну змінну, а потім читання з іншої, як показано на 

рис. 3.2, конструкцію REDEFINES неможливо просто видалити. 

 

 

Рисунок 3.2 - Приклад програми з залежними REDEFINES. 
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Тому що, спочатку виконується запис через поле WS-A, а читання записаних 

даних відбувається через  змінну WS-B, в такому випадку видалення конструкції 

REDEFINES призведе до невизначеної поведінки, так  як  змінна WS-B може бути 

порожня під час читання. 

Також, аналогічні випадки можуть бути в інших мовах. Наприклад, на рис. 3.3. 

зображено фрагмент такої програми на мові C. 

 

 

Рисунок 3.3 - Приклад програми з незалежними полями union. 

 

Тут оголошено об’єднання test, яке містить два поля: int x – ціле число, та char 

y – символ. Так само, як в попередньому прикладі, тут виконується запис ‘t.x = 3;’, а 

потім читання цього ж поля ‘printf(“%d”, t.x)’. Те ж саме із полем char.y.  

В цьому випадку конструкції union також можна безпечно позбутися, 

замінивши її на struct, або ж видалити зовсім і створити окремі змінні x таy. 

Запропонований спосіб дозволяє виявляти саме такі випадки.  
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Запропонований спосіб визначення незалежних конструкцій перевизначення 

REDEFINES на верхньому рівні полягає у виконанні наступних кроків: 

• синтаксичний аналіз програми та отримання дерева розбору; 

• побудова GFG з отриманого дерева; 

• виконання DFA на побудованому графі; 

• визначення незалежних полів об’єднань за результатами DFA. 

 

Опишемо виконання цих кроків способу в деталях. 

Основна частина з визначення незалежних полів - це  DFA, де функції transfer 

та join матимуть необхідну реалізацію. Набір даних, якими будуть оперувати ці 

функції, на кожному базовому блоці, це дві множини. Перша множина Write, 

міститиме набір полів для кожного об’єднання, яким було присвоєно якесь значення. 

Друга множина readBeforeWrite, міститиме набір змінних, які було прочитано але 

вони не були попередньо записані. На початку аналізу, вхідними даними для всіх 

базових блоків будуть порожні множини. 

Потім запускається DFA, з прямим порядком обходу графу, та для кожного 

блоку виконуються функції (1) та (2). 

Функція transfer буде отримувати вхідні(in) дані та виконувати наступні дії над 

кожним блоком: 

1. Визначення множини полів, яким було присвоєно значення CurrentWrite. 

2. Визначення множини полів, які були прочитані CurrentRead. 

3. Визначення множини полів, які були прочитані та не записані перед тим 

CurrentReadBeforeWrite. Це буде різниця множин Write(in) таСurrentRead. 

4. Збереження вихідних даних Write(out) = об’єднання CurrentWriteта Write(in), 

перезаписуючи при цьому записи в той union який уже був записаний раніше. 

5. Збереження вихідних даних ReadBeforeWrite(out) = об’єднання 

CurrentReadBeforeWriteта ReadBeforeWrite(in). 
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Функція join буде виконувати об’єднання двох множинWriteта ReadBeforeWrite 

для всіх вхідних даних та зберігати вихідні дані. При цьому, для множини Writeбуде 

враховуватись наступне: якщо в різних гілках були записи в різні поля одного і того 

ж об’єднання, то вони видаляються. 

Псевдокод DFA для визначення незалежних полів об’єднань зображено на  

рис. 3.4. Як видно з псевдокоду, спочатку виконується ініціалізація для кожного 

базового блоку, множин Write та ReadBeforeWrite порожніми множинами. Функція 

allNodes(CFG)повертає список всіх базових блоків, в postorder порядку. 

Після цього виконується DFA, доки множини перестануть змінюватись, для 

всіх базових блоків виконуються, вже описані раніше, функції join, та transfer. 

 

 

Рисунок 3.4 - Псевдокод DFA. 

 

Для виконання join потрібно обійти всіх батьківські вершини поточного 

базового блоку, які повертає виклик allParents(node), та виконати об’єднання всіх 

множин Write, за допомогою функції unionExclusion. Функція unionExclusion 

враховує наявність полів одного і того ж об’єднання. Наприклад, якщо існуєunion {X, 

Y},тоді виклик unionExclusion({A, X}, {Y}) поверне множину {A}. Таке можливо, якщо 

в різних гілках програми присвоюються різні поля одного і того ж об’єднання, тоді 
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на виході уже точно невідомо, яке саме поле було записано і обидва поля 

вважаються незаписаними. 

Після цього йде виконання функції transfer. Яка в свою чергу, для об’єднання 

множин Write,використовує функцію unionOverriding, котра теж враховує наявність 

полів одного і того ж об’єднання, але обробляє їх по іншому. Наприклад, якщо існує 

union {X, Y},тоді виклик unionOverriding({A, X}, {Y}) поверне множину {A, Y}. Таким 

чином виконався перезапис в той самий union, але через іншу змінну. Це 

відбувається тому, що всі поля вказують на одну і ту ж область пам’яті, і записані дві 

змінні одночасно бути не можуть. 

Також у псевдокоді є виклики інших допоміжних функцій: currentWrite(node) 

повертає множину змінних які бути записані в поточному базовому блоці, а виклик 

currentRead(node) – множину змінних які були прочитані в цьому блоці. Наприклад, 

для такої конструкції: 

X : = A + B; 

currentRead(node)поверне множину {A, B}, а currentWrite(node) – {X}. 

Реалізація цих функцій буде відрізнятись для кожної мови програмування, так як в 

кожній мові свої конструкції, які можуть виконувати запис або читання змінних. 

Після завершення DFA необхідно виконати наступні кроки: 

• Зібрати список всіх множин полів  unionAllUnions. Наприклад, для коду на  

рис. 20 це буде список  з однієї  множини (WS-A, WS-B).  

• Взяти вихідну множину ReadBeforeWrite і для кожного елемента списку 

AllUnions виконати перетин цього елемента з множиною ReadBeforeWrite. 

• Якщо результатом є порожня множина, то це означає, що всі поля об’єднання 

використовуються незалежно і цей елемент зберігаємо до IndependentUnions. 

 

Псевдокод кроків, які виконуються після аналізу зображено на рисунку 3.5. 
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Рисунок 3.5 - Псевдокод збору незалежних об’єднань. 

 

На виході отримуємо список IndependentUnions, де містяться всі об’єднання, 

яких можна позбутися і поведінка програми не зміниться. Поля об’єднань, які не 

увійшли до цього списку, використовуються залежно одне від одного і розділяти їх 

на окремі змінні не можна. 

 

3.2 Ілюстрація роботи способу 

 

Щоб проілюструвати роботи цього способу, скористаємось програмою 

написаною мовоюCOBOL рис. 3.6., яка містить об’єднання з незалежними полями, 

так і з залежними, а також умовну конструкцію, для зображення роботи join функції. 

 

 

Рисунок 3.6 - Приклад програми з різними об’єднаннями. 
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Ця программа містить два об’єднання, {WS-A, WS-B} та {WS-C, WS-D}.  На 

рис. 3.7 зображено граф потоку виконання цієї програми. Кожна вершина графу 

відповідає одній команді, а ребра відображають команди переходу. 

На рисунку біля кожної вершини графу є позначення: 

 

• Над вершиною in - вхідні дані для вершини, де показано вміст множин  

write та readBeforeWrite, після застосування функції join. Для першої 

вершини вхідні дані задаються вручну. 

• Під вершиною out – вихідні дані, після застосування функції transfer. 

• Зліва біля вершин показано множини read та write, які відповідають 

функціям currentRead(node) та currentWrite(node)відповідно. 

 

Як видно з рис. 3.7, початкові вхідні дані в першу вершину містять дві порожні 

множини. Після застосування функції transfer для цієї вершини, на виході в множину 

writes додалося значення WS-A. 

В другій вершині виконується читання WS-A, так як ця змінна була перед тим 

записана, то на виході множина readBeforeWrite так і залишається порожня. 

В третій вершині виконується запис поля WS-B, тут спрацьовує раніше 

розглянута функція unionOverriding({WS-A}, {WS-B}), яка дає на виході множину 

{WS-B}, значення об’єднання було перезаписано через інше поле, і в аналізі це 

відображається. 

В четвертій вершині виконується читання поля WS-B, точно так як і в другій 

було з полем WS-A. 

Вершина під номером п’ять, містить умову конструкції IF-ELSE, та має два 

вихідні ребра, в кожне з яких передаються дані, а вираз умови ніяк їх не змінює, 

тому що, там немає читання або запису поля об’єднання. 
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Рисунок 3.7 - CFG та вхідні/вихідні дані аналізу. 
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Вершини шість та сім містять записи в поля WS-C та WS-D відповідно. Таким 

чином на виході вершини шість – write{WS-B, WS-C}, а на виході вершини сім -

write{WS-B, WS-D}. 

Для визначення вхідних даних восьмої вершини виконується функція join, яка 

об’єднує множини write - unionExclusion({WS-B,WS-C}, {WS-B, WS-D}). В результаті 

на вхід вершини вісім потрапляє множина {WS-B}, тому що існує об’єднання {WS-C, 

WS-D}. Так як в цій точці програми уже точно не відомо, яке саме поле об’єднання 

було записано, то вони обидва видалились. В самій же вершині виконується читання 

поля WS-C, яке відсутнє у множині write, тому воно додається до множини 

readBeforeWrite. 

На цьому DFA завершується, і виконується перехід до наступного етапу, де 

потрібні будуть результати аналізу, а саме вихідна множина readBeforeWrite. 

В цій програмі є два об’єднання:{WS-A, WS-B} та {WS-C, WS-D}, а множина 

readBeforeWrite на виході містить один елемент { WS-C }. 

Перевірка об’єднання {WS-A, WS-B} - жодне поле якого не присутнє в множині 

readBeforeWrite, тому це об’єднання додається до списку independentUnion. 

Перевірка об’єднання {WS-С, WS-D} – поле WS-C присутнє в множині 

readBeforeWrite, тому що поля цього об’єднання використовуються залежно одне від 

одного. 

Таким чином в результаті застосування розробленого способу для програми на 

рис. 3.6, було виявлено, що існує одне об’єднання, якого можна позбутись  -  {WS-A, 

WS-B}. 
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Висновки до розділу 

 

На основі уже розглянутих раніше, графа потоку виконання програми, та 

аналізу потоку даних, було розроблено спосіб для визначення полів об’єднання, які 

використовуються незалежно. 

В цьому розділі було описано суть роботи способу, та детально розібрано 

окремі аспекти, такі як побудова графу потоку виконання та виконання аналізу 

потоку даних. 

На прикладі було показано та описано покрокову роботу способу аналізу на 

графі. Показано всі набори даних, якими оперує аналіз у кожній точці програми, 

яким відповідають базові блоки графу. Отриманий результат цього аналізу було 

використано для визначення незалежних полів. 

Варто зауважити, що сам спосіб не прив’язаний до конкретної мови 

програмування, та може бути реалізований для різних мов. Для кожної мови 

потрібно вибрати правильно синтаксичний аналізатор, реалізувати необхідні 

частини, такі як побудова CFG, реалізація DFA та допоміжних функцій враховуючи 

специфіку мови. 
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4. ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ СПОСОБУ ДЛЯ МОВИ COBOL 

4.1 Опис основних модулів 

 

Для програмної реалізації було обрано функціональну мову програмування 

SBCL, один із діалектів мови Common Lisp, в якій зручно працювати з деревами 

розбору парсера ANTLR, які мають LISP форму. Програмна реалізація була 

виконана на операційній системі Ubuntu. 

В якості СА використано, уже згаданий раніше генератор парсерів ANTLR. За 

допомогою цього генератора та граматики Cobol85.g4 було згенеровано СА мови 

COBOL. Для зручності було написано скрипт parse-file.sh - рис. 4.1, який отримує 

один аргумент – шлях до файлу який потрібно розпарсити, та повертає дерево 

розбору. 

 

 

Рисунок 4.1 - Скрип для запуску парсера. 

 

Для реалізації програми було використано потужний пакетний менеджер asdf, 

якому можна вказати необхідні файли, залежності, додаткові бібліотеки та пакети з 

юніт-тестами які необхідно запустити після компіляції, і однією командою 

скомпілювати весь проект. На рис. 4.2 зображено визначення всього розробленого 

проекту. 
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Рисунок 4.2 - Файл redefines-analysis.asd. 

 

В формі asdf:defsystem вказано додаткові бібліотеки та основні компоненти і їх 

залежності. На рис. 4.3. показано ці ж самі залежності у вигляді графа. 

 

 

Рисунок 4.3 - Залежності пакетів. 
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Пакет parser містить допоміжні функції для парсингу рис. 4.4. Параметер 

*antlr-parser* зберігає шлях до згаданого раніше скрипта parse-file.sh, який власне і 

виконуватиме синтаксичний аналіз. 

Пакет містить дві функції: 

• parse-file – за допомогою форми sb-ext::run-program, ця функція запускає 

командний рядок /bin/bashопераційної системи Linux, який в свою чергу 

запускає скриптparse-file.shі передає туди ім’я файлу. Весь вивід 

записується в рядок і повертається. Після цього рядок передається у 

функцію read-from-string,  яка перетворює його в список мови Lisp. 

Таким чином і отримується дерево розбору. 

• parse-cobol-string – приймає рядок, створює тимчасовий файл і записує 

рядок у цей файл, після чого просто викликає функцію parse-file. Ця 

функція дуже корисна для тестування, так як не потрібно створювати 

окремий файл для кожного тесту. 

 

 

Рисунок 4.4 -Пакет parser. 

 

Пакет matching містить основні макроси для роботи з деревом розбору, 

зображені на рис. 4.5. 
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 Рисунок 4.5 - Макроси для матчингу. 

 

Кожен макрос приймає на вхід дерево розбору, список змінних, та список 

правил для матчингу, проте працюють вони по різному. 

Макрос forthis намагається застосувати всі правила до поточного дерева 

розбору. На рис. 4.6 зображено приклад використання forthis. 

 

 

 Рисунок 4.6 - Прикладвикористання forthis. 

 

Перший параметр term і є деревом розбору. Далі іде список змінних, кожна 

змінна має тип, який відповідає назві правила граматики, та власне ім’я змінної. 

Наприклад (settostatementsetto) – визначає змінну setto, яка відповідає правилу 

граматики settostatement. 

Після цього визначається список правил. Кожне правило містить власне саме 

правило і тіло яке буде виконуватись, якщо дерево відповідає правилу. 

Правило (statementsetto), означає, що отримане дерево розбору має відповідати 

правилу statement, якщо це так то перевіряється піддерево, яке повинно містити в 

собі продукцію правила settostatement, тому що це тип змінної setto. Наприклад, для 
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матчингу цього правила необхідно щоб дерево розбору було наступне (STATEMENT 

… (SETTOSTATEMENT …..)), тоді частина  (SETTOSTATEMENT …..) буде присвоєна 

змінній setto, та її можна використовувати в тілі цього правила.  

Таким чином, можна не складно відрізняти шматки дерева які відповідають тим 

чи іншим граматичним конструкціям мови, та виконувати необхідні дії для них. 

Макрос foreach виконує матчинг аналогічним чином, проте він повністю 

обходить все дерево, і намагається застосувати всі правила до всіх піддерев 

початкового дерева розбору, тоді як forthis працює лише з отриманим деревом.  

Макрос forfirst працює так само як і foreach, але до першого співпадіння, після 

чого виконується тіло правила яке підійшло, і обхід зупиняється. Він корисний коли 

потрібно знайти якийсь один перший елемент дерева, навіть якщо їх там декілька. 

Пакет pretty-print містить в собі функціональність для перетворення дерева 

розбору назад у фрагмент коду рис.4.7. 

Основна функція stmt-to-string, приймає на вхід дерево розбору, та повертає 

рядок із фрагментом коду, якому відповідає це дерево. Ця функція матчить різні 

конструкції, і викликає відповідні методи, які уже знають як перетворити конкретну 

конструкцію в код.  

 

 

 Рисунок 4.7 - Пакет pretty-print. 
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Такий функціонал корисний під час всього процесу розробки та для 

тестування, так як виводити на екран великі дерева, на розбір яких піде багато часу, 

зовсім не зручно. Або ж для виводу графа потоку виконання, краще бачити в кожній 

вершині фрагмент коду якій вона відповідає, аніж все дерево розбору цього шматка. 

Пакет cfg містить функціонал для побудови графу потоку виконання. Основна 

функція build-cfg зображена на рис 4.8. 

 

 

Рисунок 4.8 - Функція побудови CFG. 

 

Ця функція використовує макрос forthis для того, щоб знайти всі конструкції 

які будуть виконуватись, тому що визначення змінних та інші частини дерева під час 

побудови CFG не враховуються. 

Функція make-node-for-stmt приймає список дерев розбору, які відповідають 

всім командам з тіла програми, та будує для них граф потоку виконання. Алгоритм 

побудови досить простий: 

• Доки список не порожній - розглядається перша конструкція зі списку. 

• Якщо це звичайна лінійна команда, то функція рекурсивно викликається 

на наступних конструкціях.  

• Якщо це інструкція передачі керування, наприклад IF-ELSE, то 

виконується два виклики функції, в які передаються тіла trueта false 

гілок. 
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• Після повернення з рекурсії, будується вершина для поточної 

конструкції та додається граф. А вершини повернені в результаті 

рекурсивних викликів будуть нащадками поточної. 

На рис. 4.9. зображено псевдокод цього алгоритму. 

 

 

Рисунок 4.9 - Псевдокод алгоритму побудови CFG. 

 

Після виконання цього алгоритму в результаті буде отримано граф потоку 

виконання програми. В звичайних конструкцій, буде тільки один нащадок, в 

конструкцій передачі управління, таких як IF-ELSE – два. В останньої вершини 

нащадків взагалі не буде. 

Технічно сам  граф  CFG  реалізований  у  вигляді  класу,  зображеного  на  

рис. 4.10. Це визначення класу у мові LISP, спочатку задається ім’я, потім 

батьківські класи якщо такі є, а тоді набір полів та їх властивостей. 
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Рисунок 4.10 - Програмний клас для CFG. 

 

Цей клас для графу містить наступні поля: 

• entry-point – початкова вершина графу. 

• exit-node – кінцева вершина графу. 

• nodes – хеш-таблиця в якої ключем є ціле число – унікальний 

ідентифікатор, а значенням об’єкт вершини. 

• node->children – хеш-таблиця в якої ключ – ідентифікатор вершини, а 

значення – список нащадків цієї вершини. 

• node->parents– хеш-таблиця в якої ключ – ідентифікатор вершини, а 

значення – список батьківських вершин для цієї вершини. 

Також було реалізовано допоміжні функції для роботи з графом, зображені на 

рис. 4.11. 

 

 

Рисунок 4.11 - Функції для роботи з CFG. 

 

• node-children – повертає всіх нащадків для заданої вершини. 

• node-parents – повертає всі батьківські вершини для заданої вершини. 
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• get-node – повертає об’єкт базового блоку для заданого ідентифікатора. 

Кожна вершина реалізована у вигляді структури зображеної на рис. 4.12. 

 

 

Рисунок 4.12 - Структура вершини CFG. 

 

В ній міститься id – унікальний ідентифікатор та term – фрагмент дерева 

розбору, який відповідає прямолінійній конструкції мови. 

На рис. 4.13. зображено функцію mk-node, яка створює вершини та додає їх у 

граф. Ця функція приймає на вхід фрагмент дерева розбору та список нащадків 

вершини. Спочатку інкрементується лічильник, для забезпечення унікальності 

ідентифікаторів. Створюється структура та записується в об’єкт графу. Після цього 

оновлюються хеш-таблиці node->children та node->parents.  

 

 

Рисунок 4.13 - Функція додавання вершини CFG. 
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Якщо у вершини немає нащадків, значить вона остання і записується в поле 

exit-node. Також в цьому пакеті описано допоміжну функція cfg-to-dot, зображену на 

рис. 4.14. 

 

 

Рисунок 4.14 - Функція виводу CFG. 

 

Ця функція конвертує отриманий графу у DOT формат. DOT – це мова для 

опису графів. Потужний інструмент для візуалізації графів Graphviz використовує 

саме такий формат опису, його ж і буде використано в цій роботі, для візуалізації та 

перевірки побудованих графів. 

За приклад використаємо програму, зображену на рис. 4.15. 

 

 

Рисунок 4.15 - Програма для побудови CFG. 
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З цієї програми, в результаті побудови CFG, отримано граф. Зконвертований у 

формат DOT, цей граф зображений на рис. 4.16. 

 

 

Рисунок 4.16 - CFG у DOTформаті. 

Після використання утиліти Graphviz, для вище описаного графу, отримано 

візуалізований граф, зображений на рис. 4.17. 

 

 

Рисунок 4.17 - Візуалізований CFG. 
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Як можна побачити, побудований граф повністю відповідає початковій 

програмі. А також завдяки, уже раніше розглянутій, функції stmt-to-string, в кожній 

вершині отримано читабельні конструкції мови, які були в програмі. Графу, який 

генерує функція build-cfg уже достатньо для роботи DFA. 

Пакет dfa містить загальну реалізацію алгоритму аналізу потоку даних, який 

уже було розглянуто в розділі 2. В загальному випадку, для роботи алгоритму 

завжди потрібно зберігати вхідні та вихідні набори даних, для кожного блоку. Ці 

набори даних будуть зберігатись в структурі, зображеній на рис. 4.18. 

 

 

Рисунок 4.18 - Структура для зберігання наборів даних DFA. 

 

Для зручного використання алгоритму, було створено спеціальний клас, та 

допоміжні методи, зображені на рис. 4.19. 

 

 

Рисунок 4.19 - Клас та методи DFA. 

 

Описаний клас dfa-analysis має набір defgeneric – опис методів, які можуть 

бути реалізовані для кожного класу по-своєму. 

• dfa-equals? – приймає на вхід два набори даних та порівнює їх, якщо 

вони однакові повертає значення істини, якщо ні то хиби. 
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• dfa-meet – приймає на вхід два набори вхідних даних та об’єднує їх, 

відповідає функції join із загального опису алгоритму. 

• dfa-transfer – на вхід отримує вхідні дані та дерево розбору, яке 

відповідає поточному базовому блоку, а на виході повертає вихідні дані. 

Відповідає функції transferіз загального опису алгоритму. 

• dfa-bound – повертає початкове значення для вхідних даних, і 

використовується для початкової ініціалізації перед запуском аналізу. 

Розглянуті функції, по суті можна назвати інтерфейсом. Щоб написати свій 

конкретний  аналіз,    необхідно   створити   новий  клас,  унаслідувати  його від    

dfa-analysis та реалізувати відповідні методи для цього класу, що дозволяє 

використовувати одну загальну реалізацію алгоритму, для багатьох окремих 

аналізів.  

На рис. 4.20 зображено функцію postorder-traverse - прямого обходу графу 

потоку виконання. 

 

 

Рисунок 4.20 - Функція обходу CFG. 

 

На вхід функція отримує вершину та функцію від цієї вершини. Обходить 

графу у прямому(postorder) порядку, який необхідний для вирішення поставленої у 

цій роботі задачі, та на кожній вершині викликає передану функцію. 

На рис. 4.21 зображено функцію sovle-dfa, яка власне і є реалізацією загального 

алгоритму DFA. На вхід функція приймає об’єкт dfa – конкретна реалізація, уже 
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розглянутого класу, dfa-analysis та граф cfg. Створюється змінна прапорець 

changed?,  який  відображає чи змінилися якісь набори даних після кожного проходу. 

Також для аналізу необхідна хеш-таблиця *dfa-map*, ключем якої буде 

ідентифікатор базового блоку, а значенням об’єкт dfa-data, щоб зберігати всі набори 

даних для кожної вершини, та мати до них зручний доступ. 

 

 

Рисунок 4.21 - Функція виконання DFA. 
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Першим кроком, як уже відомо з розділу 2, є ініціалізація вершин початковими 

значеннями. У функції це перший виклик postorder-travers, який приймає початкову 

вершину (entry-point cfg) та анонімну функцію, яка приймає вершину графу та 

встановлює початкові значення для неї, і зберігає в таблицю *dfa-map*. Як видно з 

рисунка, для генерації початкових значень застосовується метод dfa-bound. Під час 

роботи аналізу буде викликана конкретна реалізація, відповідно від переданого 

об’єкту dfa. 

Після цього виконується сам алгоритм аналізу в циклі доти, доки набори даних 

змінюються, цьому циклу відповідає конструкція loop :while changed?.  

В циклі виконується вже згаданий обхід, postorder-travers, який отримує на 

вхід початкову вершину, та функцію %solve-dfa. %solve-dfa– це вкладена функція, 

яка виконує алгоритм dfa для однієї вершини. Роботу цієї функції можна розділити 

на декілька кроків: 

1. Встановлення прапорця changed? в значення хиби. 

2. Частина яка відповідає функції join. Спочатку отримуються батьківські 

вершини, для поточної. Потім для кожної батьківської вершини 

отримують вихідні дані out-data. Після чого викликається, уже 

розглянутий метод dfa-meet, за допомогою якого об’єднує всі ці 

значення.  

3. Результат об’єднання стає вхідними даними – in-data, для поточної 

вершини, та оновлюється значення в таблиці *dfa-map*за допомогою 

функції %update-in-data. 

4. Частина яка відповідає функції transfer. Спочатку отримується оновлені 

вхідні дані для поточної вершини, та шматок дерева розбору. 

Викликається метод dfa-transfer, який обробляє вхідні дані та повертає 

вихідні дані. 



55 

 

5. За допомогою методу dfa-equals перевіряється чи змінилися отримані 

вихідні дані, із даними отриманими на попередній ітерації. Та відповідно 

оновлюється прапорець changed?. У разі якщо дані ні разу не зміняться, 

значення прапорця залишиться хибою, та основний цикл завершиться. 

6. Оновлення вихідних даних в таблиці *dfa-map*. 

Після завершення роботи алгоритму, функція solve-dfa повертає вихідні дані 

останньої вершини (exit-node) та таблицю *dfa-map*. 

 

4.2 Реалізація способу визначення незалежних REDEFINES 

 

Найперше, що необхідно для реалізації конкретного аналізу, визначити набір 

даних, яким цей аналіз буде оперувати. У попередніх розділах уже було визначено, 

що необхідний набір даних складатиме дві множини,writes та readBeforeWrite, який 

реалізовано у вигляді структури, зображеної на рис. 4.22. 

 

 

Рисунок 4.22 - Структура для даних якими оперує аналіз. 

 

 Технічно ці множини реалізовані у вигляді списків, для роботи з якими 

використовуватимуться спеціальні функції. 

Після цього створюємо конкретний клас, унаслідуваний від dfa-analysis - ri-dfa, 

зображений на рис. 4.23. 

 

 

Рисунок 4.23 - Клас ri-dfa. 
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Наступним кроком є визначення та реалізація уже розглянутих методів для 

роботи DFA. 

Метод dfa-bound – рис. 4.24. 

 

 

Рисунок 4.24 - Метод dfa-bound. 

 

Метод для ініціалізації, для розробленого аналізу повертає структуру в якій дві 

множини порожні. 

Метод dfa-meet – рис. 4.25. 

 

 

Рисунок 4.25 - Метод dfa-meet. 

 

Метод для об’єднання даних аналізу. Множини readBeforeWrite об’єднуються 

звичайно функцією union, а множини writes – функцією unionExclusion. Як вона 

працює уже було розглянуто в розділі 3. 

Метод dfa-equals? – рис. 4.26. 
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Рисунок 4.26 - Метод dfa-equals?. 

 

Метод використовує функцію set-equal, для порівняння множин, та повертає 

істину тільки тоді, коли обидві множини в обох наборах даних однакові, тобто 

містять набори однакових змінних. 

Метод dfa-transfer – рис. 4.27. 

 

 

Рисунок 4.27 - Метод dfa-transfer. 

 

Спочатку визначається множина змінних, які записуються поточною 

командою, якій відповідає отримане дерево розбору, за допомогою функції 

currentRead. Потім для цього ж дерева визначається набір змінних які були записані 

функцієюcurrentWrite. Після цього будуються вихідні дані (out-data). 

Множина поточних записів write та множина записаних змінних у вхідних 

даних, об’єднуються за допомогою функції unionOverriding і формують вихідну 

множину writes.  Множина readBeforeWrite з вхідних даних, об’єднується з 

множиною поточних readBeforeWrite елементів, та формує вихідну множину 
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readBeforeWrite. Поточна множина визначається різницею поточної множин readта 

множини writes із вхідних даних. 

Основну функцію для запуску аналізу показано на рис. 4.28. run-analysis – 

приймає  файл,  виконує його  парсинг,  та викликає   допоміжну  функцію      run-

analysis/term, яка отримує дерево розбору. 

 

 

Рисунок 4.28 - Функції запуску аналізу. 

 

Для зручної роботи зі змінними, та реалізації інших функцій аналізу кожній 

змінній відповідає унікальний цілочисельний ідентифікатор. Для цього створюються 

додаткові змінні: 

• *counter* -  лічильник для генерації унікальних ідентифікаторів. 

• *id->var* - хеш-таблиця ключем якої є унікальний ідентифікатор, а 

значенням  ім’я змінної рядкового типу. 

• *var->id* - зворотнє відображення із імені змінної в унікальний 

ідентифікатор. 

• *union-map* - спеціальний список із набором множин ідентифікаторів 

які утворюють об’єднання. 

Наприклад, якщо в програмі є змінні: 

                                 01 WS-A PIC 99. 

                                 01 WS-B PIC XX. 
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То в таблиці *id->var* будуть мітитися значення 1 : WS-A, 2 : WS-B, а в таблиці 

*var->id* будуть значенняWS-A : 1, WS-B : 2, де всі елементи записано у форматі 

КЛЮЧ : ЗНАЧЕННЯ. 

Структуру *union-map* реалізовано у вигляді системи неперетинних множин. 

Система неперетинних множини – (англ. disjoint-set), в інформатиці, структура 

даних, також відома як union-findабоmerge-find , яка містить є набір неперетинних 

множин[7]. Була винайдена Бернардом Галеном та Майклом Фішером у 1964 році. В 

математиці, неперетинні множини – це такі множини, які не мають спільних 

елементів, рис. 4.29. 

 

 

Рисунок 4.29 - Неперетинні множини. 

 

Така структура даних ідеально підходить для відображення об’єднань 

програми, тому що кожна змінна може належати тільки одному об’єднанню, тобто 

одній множині із набору неперетинних множин. 

На рис. 4.30 зображено функції для роботи з такою структурою даних. 
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Рисунок 4.30 - Функції для роботи з union-find. 

 

Функція add-union приймає два аргументи – два цілі числа. Якщо один із 

елементів уже є в якійсь неперетинній множині, то інший теж додається до неї, якщо 

жодного елементу ще немає, то вони додаються двоє, як нова неперетинна множина. 

Наприклад, декілька викликів функції, та результати цих викликів: 

• add-union(0,  1,  {}) – {(0 1)} 

• add-union(2, 3, {(0 1)}) – {(0 1) (2 3)} 

• add-union(5, 1, {(0 1) (2 3)}) - {(0 1 5) (2 3)} 

• add-union(5, 8, {(0 1 5) (2 3)}) - {(0 1 5 8) (2 3)} 

• add-union(10, 2, {(0 1 5) (2 3)}) - {(0 1 5 8) (2 3 10)} 

Функція remove-union-setотримує один елемент і видаляє всю множину. 

Наприклад, remove-union-set(1, {(0 1 5) (2 3)}) поверне множини {(2 3)}, множина (0 

1 5) була видалена, так як вона містить елемент 1. 

Функція  find-unionзнаходить і повертає множину по заданому елементу. 

Наприклад, виклик find-union(3, {(0 1 5) (2 3)}) поверне множину (2 3), тому що саме 

в ній знаходиться елемент 3. 

Ці функції використовуються для першого кроку аналізу – збору всіх 

об’єднань, який виконує функція collect-unions, зображена на рис. 4.31. 
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Рисунок 4.31 - Функція  collect-unions. 

 

Ця функція отримує список всіх  визначень змінник –declarations. Для їх 

отримання є функція get-declarations, яка приймає повне дерево розбору, та збирає в 

ньому всі визначення змінних, які відповідають граматичному правилу 

datadescriptionentryformat. В свою чергу функція collect-unions, проходить всі такі 

визначення, шукає визначення, які містять конструкцію REDEFINES та відповідні 

змінні додаються до вже розглянутих таблиць - *id->var*, *var->id* та *union-map*. 

Наприклад для  наступних змінних: 

01 WS-APICX. 

01 WS-BREDEFINESWS-APIC 9. 

01 WS-C REDEFINES WS-B PIC X. 

01 WS-M PIC X. 

01 WS-N REDEFINES WS-A PIC 9. 

В таблицях буде такий вміст у форматі  КЛЮЧ : ЗНАЧЕННЯ. 

*id->var* - 1 : WS-A, 2 : WS-B, 3:WS-C, 4 :WS-M, 5 :WS-N. 

 *var->id* - WS-A : 1, WS-B : 2, WS-C : 3, WS-M :4, WS-N :5. 

*union-map* - {(1 2 3) (4 5)} 

Після цього викликається функція solve-dfa з об’єктом ri-dfa та побудованим із 

дерева розбору CFG. 
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В методах dfa-transferта dfa-meet використовуються допоміжні функції. 

Функція unionExclusion – рис 4.32. 

 

 

Рисунок 4.32 - Функція  unionExclusion. 

 

Об’єднує тільки ті змінні, які належать різним об’єднанням, для цього є 

допоміжна функція belong-to-same-union?, яка повертає значення істини, якщо 

обидва значення належать одному об’єднанню. Наприклад,виклик belong-to-same-

union(1, 5, {(1 2 5) (3 5)}) поверне значення істини. Ця функція, передається як :test у 

стандартну функцію union, і в результаті виклику залишаться тільки ті змінні, які 

належать різним об’єднанням. 

Функція unionOverriding – рис. 4.33. 

 

 

Рисунок 4.33 - Функція  unionOverriding. 

 

Ця функція в першій множині заміняє ідентифікатори, ідентифікаторами із 

другої множини, якщо вони обидва належать одному об’єднанню. Таким чином 

виконується перезапис того самого об’єднання через іншу змінну. Наприклад, 
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виклик unionOverriding((1 2 3), (4 5), {(1 5 7) (4 6)})поверне множину (5 2 3 4), тому 

що елементи 1 та 5 належать одному об’єднанню і елемент 1 перезаписався на 5. 

Функція currentRead – рис. 4.34. Отримує на вхід дерево розбору, та визначає 

які змінні було прочитано командою, дерево якої прийшло на вхід. Для того щоб 

забезпечити правильну роботу цієї функції, необхідно визначити всі конструкції 

мови кобол, які можуть виконувати читання змінних. 

 

 

Рисунок 4.34 - Функція currentRead. 

 

Список конструкцій які можуть виконувати читання змінниху форматі 

конструкція – список елементів які читаються: 

• ADD id1/lit TO id2 -  id1 id2 

• ADD id1/lit TO id2/lit GIVING id3 – id1 , id2 

• CANCEL id – id  

• DISPLAY id/lit list – all ids 

• DIVIDE id1/lit INTO/BY id2 – id1 id2 

• DIVIDE id1/lit INTO/BY id2/lit GIVING id3 – id1 id2  

• DIVIDE id1/lit INTO id2/lit GIVING id3 REMAINDER  id4 – id1 id2 

• DIVIDE id1/lit BY id2/lit GIVING id3 REMAINDER  id4 – id1 id2 

• EVALUATE id/lit-list – all ids 

• INSPECT id TALLYING/REPLACING – id 
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• JSON GENERATE id1 FROM id2 – id2 

• JSON PARSE id1 INTO id2 – id1 

• MOVE id1/lit TO id2 – id1 

• MULTIPLY id1/lit BY id2 – id1 

• MULTIPLY id1/lit BY id2/lit GIVING id3 – id1 id2  

• SET id1 TO id2/lit – id2  

• STRING id1/lit-list INTO id2 – id1-list 

• SUBSTRUCT id1/lit FROM id2 – id1 id2 

• SUBSTRUCT id1/lit FROM id2/lit GIVING id3 – id1 id2 

• UNSTRING id – id 

• XML GENERATE id1 FROM id2 – id2  

• XML PARSE id1 INTO id2 – id1 

Наприклад, конструкція АDD id1/lit TOi d2 додаєдва свої операнди, тому тут 

читаються два елементи, id1 та id2. А результат записується в елемент id2, тому він 

також і записується. 

Також в умовних та інших конструкціях можуть бути присутні різні вирази, 

наприклад 1+2, WS-AEQ 10 та інші, всі змінні які використовуються в таких виразах 

теж читаються. 

Функція currentWrite – рис. 4.35. 

 

 

Рисунок 4.35 - Функція currentWrite. 
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Працює ця функція аналогічно як і функція currentRead, за винятком того, що 

вона повертає множину змінних які були записані в конкретній конструкції. 

Список конструкцій які можуть виконувати запис, у форматі конструкція – 

список елементів які будуть записані після виконання: 

• ADD id1/lit TO id2 -  id2  

• ADD id1/lit TO id2/lit GIVING id3 –id3 

• ACCEPT id FROM name - id 

• COMPUTE id  =/EQ EXPR - id 

• DIVIDE id1/lit INTO/BY id2 –id2 

• DIVIDE id1/lit INTO/BY id2/lit GIVING id3 –id3 

• DIVIDE id1/lit BY id2/lit GIVING id3 REMAINDER  id4 – id3 id4 

• DIVIDE id1/lit INTO id2/lit GIVING id3 REMAINDER  id4 – id3 id4 

• INITIALIZE id - id 

• INSPECT id TALLYING/REPLACING –id 

• JSON GENERATE id1 FROM id2 – id1 

• JSON PARSE id1 INTO id2 – id2 

• MOVE id1/lit TO id2 – id2 

• MULTIPLY id1/lit BY id2 – id2 

• MULTIPLY id1/lit BY id2/lit GIVING id3 –  id3 

• READ file INTO id - id 

• SET id1 TO id2/lit –id1 

• STRING id1/lit-list INTO id2 –id2 

• SUBSTRUCT id1/lit FROM id2 –id2 

• SUBSTRUCT id1/lit FROM id2/lit GIVING id3–  id3 

• XML GENERATE id1 FROM id2 – id1 

• XML PARSE id1 INTO id2 –id2 
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Наприклад, уже розглянута конструкція, АDD id1/lit TO id2 зберігає результат 

в id2, тому ця змінна і повернеться в результаті виклику currentWrite для такого 

базового блоку. 

Після повного завершення аналізу потоку даних, на виході отримано множину 

readBeforeWrite, як буде потрібна для визначення незалежних полів. Функція для 

визначення незалежних об’єднань зображена на рис. 4.36. 

 

 

Рисунок 4.36 – Функція compute-independent-unions. 

 

Функція compute-independent-unions на вхід отримує раніше згадану множину 

readBeforeWrite. Проходить всі об’єднання програми, які раніше були записані до 

змінної *union-map*, та перевіряє, для кожного об’єднання, чи міститься якесь із 

його полів у множині readBeforeWrite. Якщо ні, то всі поля цього об’єднання 

використовуються незалежно, і воно зберігається до змінної  independent-unions. 

Якщо хоча б одне із полів читалося без попереднього запису, то таке об’єднання 

розділяти не можна. 

Після цього виконується функція print-unions-set, яка виводить на екран 

повідомлення про незалежні об’єднання, для кінцевого користувача. Приклад виводу 

показано на рис. 4.37. 

 

Рисунок 4.37 – Результат роботи програми. 

У виводі міститься інформація про імена полів об’єднання, так як в мові 

COBOL, самі об’єднання імен не мають. 
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Висновки до розділу 

 

Для демонстрації роботи розробленого способу, було реалізовано програмне 

забезпечення, для роботи з програмами написаними мовою COBOL. В мові COBOL, 

для створення об’єднань використовується конструкція REDEFINES, яка і 

обробляється під час побудови системи неперетинних множин. 

Функції побудови графу враховують саме конструкції мовиCOBOL, для 

передачі керування, або створення лінійних блоків. Так само функції currentRead та 

currentWrite, реалізовані для роботи з командами мови COBOL і вміють визначати 

набори змінних які були прочитані чи записані тою чи іншою командою. 

Таким чином, розроблене програмне забезпечення реалізує запропонований 

спосіб та може визначати незалежні конструкції перевизначення REDEFINES, у 

програмах написаних мовою COBOL. 
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5. ТЕСТУВАННЯ РОЗРОБЛЕНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

5.1 Тестування модулів розробленої програми 

 

На сьогодні існує безліч методів та інструментів тестування, яківідрізняються 

залежно від потрібних цілей тестування(рис 5.1). 

 

Рисунок 5.1 - Класифікація тестування. 

 

 Існує дві основні категорії – функціональне (functional) та не функціональне 

(not-functional) тестування. Функціональне тестування – полягає у тестуваннікожної 

окремої частини та функціональності великої системи, а нефункціональне – це 

тестування всіх інших особливостей ПЗ, таких якшвидкодія, безпека, зручність 

тощо. За способом виконання є ручне (manual) та автоматизоване (automated) 
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тестування. Ручне тестування – це процес ручної перевірки програмного 

забезпечення, всіх сценаріїйого роботи та знаходження помилок тестувальником, без 

використання додаткових засобів. Автоматизоване тестування – це процес 

тестування,який частково або повністю автоматизований, за рахунок 

додатковихінструментів. 

Модульне тестування (англ. Unit testing) – полягає у тестуванні,перевірці 

коректності роботи окремого модуля, класу та методу абофункції. 

Інтеграційне тестування (англ. Integration testing) – призначене для перевірки 

зв’язку між компонентами(модулями) системи, та коректності їхвзаємодії між собою 

та з іншими системами. 

Системне тестування (англ. System testing) – функціональне тестування 

системи в цілому, перевірка різних сценаріїв роботи системи вумовах наближених до 

реальних, у яких це ПЗ буде використовуватись. 

Регресивне тестування (англ. Regression testing) – тестування програмного 

забезпечення після внесення яких-небудь змін. 

Приймальне тестування (англ. Acceptable testing) – перевірка системи на 

відповідність вимогам замовника. 

Інсталяційне тестування (англ. Installation testing) – тестування встановлення 

додатку та його налаштування. Багато сучасних програмвстановлюються за 

допомогою спеціальних інсталяторів, які самі по собітакож потребують тестування. 

Тестування зручності використання (англ. Usability testing) – це метод 

тестування, який встановлює степінь зручності, простоти тапривабливості додатку 

для користувача в контексті заданих умов. 

Розроблене у цій роботі програмне забезпечення було покрите модульними 

тестами. Для кожного пакету було створено окремий пакет який містить unit-тести, 

які тестують функціональність цього пакету. 
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Для тестування пакету redefines-analysis/parser, було створено відповідний 

пакет з тестами(рис. 5.2) . 

 

 

Рисунок 5.2 - Оголошення пакету з тестами. 

 

Кожен тест – це функція, яка отримує на вхід певні дані, та очікуваний 

результат, виконує якісь дії, та порівнює отриманий результат з очікуваним. У разі 

успішного виконання нічого не відбувається, у випадку коли отримане значення не 

відповідає очікуваному видається помилка. Така загальна функція для тестів в 

кожному пакеті у допоміжну функцію, test-aux, а вже конкретний тест, викликає її і 

передає вхідні дані та очікуваний результат. 

redefines-analysis/tests/parser – містить тести для пакету redefines-

analysis/parser. На рис. 5.3 зображено приклад тесту для парсера. Основна функція – 

test-aux, приймає, як уже було описано, два параметри, вхідні дані та очікуваний 

результат. Перший параметр - це рядок, тестовий зразок програмного коду на мові 

COBOL. Другий параметр – це також рядок, який містить дерево розбору у LISP 

форматі. Функціяtest-aux запускає функцію parse-cobol-string, передаючи туди рядок 

програмного коду, після цього результуюче дерево розбору порівнюється з 

очікуваним. І відповідно, якщо вони однакові то все добре, інакше генерується 

помилка за допомогою форми  assert. 
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Рисунок 5.3 - Приклад тесту парсера. 

 

Власне сам unit-тест, це функція, ім’я якої починається з test.*. В цьому пакеті, 

приклад такої функції це – test.parse.string.1. Зазвичай кожна така функція тестує 

якийсь один випадок, наприклад, вищезгадана test.parse.string.1 тестує дерево 

розбору для програми без тіла. Інші такі функції містять в собі різні конструкції 

мови, які теж необхідно протестувати. 

redefines-analysis/tests/pretty-print – містить функції тестування пакету 

redefines-analysis/pretty-printer(рис 5.4). Функція test-aux отримує на вхід рядок - 

фрагмент програми, та очікуваний результат виконання stmt-to-string, яка 

перетворює дерево розбору в рядок. Спочатку виконується синтаксичний аналіз 

рядка, за допомогою parse-cobol-stmt, дерево розбору передається у функцію stmt-to-

string, та результат порівнюється з очікуваним. Створюються відповідні юніт тести, 

такі як test.pretty-print.1, який тестує конструкцію MOVE TO, та інші, для інших 

конструкцій. 
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Рисунок 5.4 - Приклад тестів для stmt-to-string. 

 

redefines-analysis/tests/cfg– містить функції тестування пакету redefines-

analysis/cfg. На рис. 5.5. показано тест функцію цього пакету. 

 

 

Рисунок 5.5.Функція тестування build-cfg. 

 

Функція test-auxна вхід отримує рядок, що містить текст програми. Виконує 

його парсинг, з отриманого дерева розбору будується граф потоку керування, який 

конвертується у DOT формат, та порівнюється з очікуваним графом також у 

DOTформаті. Цей формат також дуже зручний для тестування, тому, що таке 

подання графу можна зберігати в рядковому вигляді, і порівнювати рядки, без 

необхідності обробляти конкретні об’єкти графів, які можуть бути досить 

складними. Приклад такого тесту зображено на рис. 5.6., функція test.build-cfg.1, 

перевіряє, що подана програма відповідає очікуваному графу. Для тестування 

побудови графу, лінійні конструкції мови не такі цікаві, які різні умовні конструкції 

та цикли. Тому в цьому пакеті зберігаються тести з тестуванням графів для різних 

конструкцій мови, які можуть виконувати передачу керування. 
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Рисунок 5.5 - Юніт тест тестування build-cfg. 

 

redefines-analysis/tests/dfa– містить функції тестування пакету redefines-

analysis/dfa. Основна тестова функція зображена на рис. 5.6. 

 

 

Рисунок 5.6 - Функція тестування CFG. 

 

Ця функція на вхід отримує рядок програми, виконує його парсинг та 

побудову CFG. На отриманому графі запускається solve-dfa, з об’єктом аналізу 

simple-test-dfa. 
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Для тестування аналізу потоку даних, було реалізовано уже розглянутий 

раніше клас dfa-analysis, та всі його методи. Спеціальна тестова реалізація показана 

на рис.5.7. 

 Кожен метод виводить в рядковий потік інформацію про себе, та дані які 

прийшли йому на вхід. Це дозволяє зручно відслідкувати та протестувати роботу 

загального алгоритму аналізу, можна побачити які дані були на кожному кроці, та 

які методи і коли викликались. 

 

 

Рисунок 5.7 - Реалізація інтерфейсу DFAдля тестування. 

 

На рис. 5.8. Зображено юніт тест загального алгоритму DFA–test.dfa.1. На вхід 

передається програма, після виконання аналізу, весь вивід методів повертається 

рядком, та порівнюється з очікуваним виводом. Таким чином можна переконатись 

що аналіз працює правильно, відбуваються виклики необхідних методів, з 
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потрібними вхідними даними. У разі не відповідності очікуваному рядку, тест видає 

помилку. 

 

Рисунок 5.8 - Юніт тест DFA. 
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redefines-analysis/tests/ri-dfa– містить функції тестування пакету redefines-

analysis/ri-dfa, де  міститься розроблений аналіз(рис. 5.9). 

 

 

Рисунок 5.9 - Тестування розробленого аналізу. 

 

Тестова функція, як і всі інші на вхід отримує текст програми, а очікуваний 

результат – список із об’єднань, який їх містить поля. Функція викликає власне сам 

аналіз, який повертає набір об’єднань з незалежними полями, які потім 

порівнюються з очікуваними. Такі тести тестують різні випадки використання 

об’єднань. Наприклад на зображеному тесті test.ri-dfa.1, в програмі визначається два 

об’єднання проте лише одне з них відповідає умовам незалежності, що і показує 

результат аналізу. 
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Для запуску всіх тестів використовується функція run-all-tests, яка проходить 

по всіх пакетах і для кожного пакету знаходить test.* функції, і виконує їх(рис. 5.10). 

 

 

Рисунок 5.10 - Запуск усіх тестів. 

 

В результаті на екран виводиться + для кожного успішного тесту, пілся цього 

виводиться список тестів які видали помилку, якщо такі були. 

Таким чином для кожного розробленого пакету, було впроваджено 

відповідний пакет з юніт тестами, які містять необхідні тестові дані та результати, 

для коректної роботи програми. У разі якихось змін в коді, завжди можна прогнати 

всі тести і перевірити чи нічого не зламалось. 

 

4.2 Результати на програмах мови COBOL 

 

Для зручного запуску аналізу було створено скрипт run-analysis(рис. 5.11), 

який приймає на вхід шлях до файлу, та запускає функцію run-analysis із цим 

файлом. 

 

 

Рисунок 5.11 - Скрипт запуску аналізу. 
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Таким чином можна зручно запускати аналіз програми із командного рядка 

операційної системи. Для запуску необхідно, щоб на комп’ютері був встановлений 

SBCL. 

Для програми на рис. 5.12, запуск аналізу та результат виглядаються так, як 

показано на рис. 5.13. 

 

 

Рисунок 5.11 - Тестова програма test1.cob. 

 

 

Рисунок 5.12 - Результат аналізу для програми test1.cob. 

 

Ця програма містить найпростіший випадок незалежного використання полів 

об’єднання, і як видно аналіз спрацював правильно і вивів ці поля. 

Інша програма(рис. 5.13) містить об’єднання з трьох полів {WS-A, WS-B, WS-

C}. В коді є місце де спочатку записується поле WS-B, а пізніше читається поле WS-

C. Тому поля цього об’єднання використовуються залежно, а якщо точніше то саме 
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поля WS-Bта WS-C. Проте розроблений аналіз це не враховує, а результат його 

виконання показано на рис. 5.14. 

В такому випадку можна видалити конструкцію WS-B REDEFINES WS-A, так як 

з полем WS-A ніяких проблем немає, і залишиться об’єднання із двох полів, що вже 

краще ніж об’єднання із трьох полів. Для підтримки таких випадків необхідно 

додатково модифікувати аналіз, щоб він міг визначати часткові множини 

незалежних полів. 

 

 

Рисунок 5.13 - Тестова програма test2.cob. 

 

 

Рисунок 5.14 - Результат аналізу для програми test2.cob. 

 

Програма на рис. 5.15. містить умовну конструкцію, де в обох гілках 

записується одне і те ж саме значення, як після цього читається. Інші поля також 

читаються та записуються незалежно, тому це об’єднання було виведене 

аналізатором..Результат виконання аналізу для цієї програми показано на рис. 5.16. 
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Рисунок 5.15 - Тестова програма test3.cob. 

 

 

Рисунок 5.16 - Результат аналізу для програми test3.cob. 

 

Остання тестова програма на рис. 5.17 містить більший набір об’єднань, та 

різні випадки їх використання одночасно. Деякі об’єднання мають поля які 

використовуються незалежно, деякі об’єднання не відповідають умові незалежного 

використання полів. Щоб вручну відслідкувати всі поля знадобиться певний час, 

хоча програма зовсім не велика. На цьому прикладі можна переконатись, що 

використання об’єднань погіршує читабельність коду. Проте розроблений аналіз 

виконує цю задачу дуже швидко, та видає результат показаний на рис. 5.18. 
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Рисунок 5.17 - Тестова програма test4.cob. 

 

 

Рисунок 5.18 - Результат аналізу для програми test4.cob. 
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Висновки до розділу 

 

Для підтримки та перевірки працездатності розробленого програмного 

забезпечення, було запроваджено пакети модульних тестів, для кожного окремого 

пакету програми. 

Таким чином, вся функціональність була протестована окремо одна від одної. 

Тести на СА, забезпечуються отримання правильного дерева розбору, для різних 

вхідних програм. Тести для пакету побудови CFG, забезпечують правильність 

побудови графа потоку виконання для різних вхідних дерев розбору. І так само для 

всіх інших модулів є свої набори модульних тестів. 

Для кінцевого користувача було надано допоміжний скрипт, для запуску 

аналізу на програмах, із виведенням результатів на екран. Було протестовано та 

показано правильність його роботи, на різних тестових програмах, що 

експериментально підтверджує коректність роботи запропонованого способу. 
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ВИСНОВКИ 

В результаті виконання роботи над магістерською дисертацією, було 

розглянуто основні проблеми використання union-типів в сучасному програмуванні. 

Проведено аналіз існуючи сучасних інструментів для статичного аналізу коду, 

та показано як вони обробляють об’єднання в мовах COBOL та C/C++.  Всі 

розглянуті інструменти надають лише підказки в місцях визначення об’єднань, про 

те що їх використання є поганим тоном, та ще деяку допоміжну інформацію, проте 

вони ніяк не аналізують використання цих об’єктів, та випадки коли їх можна 

позбутись. 

Тому, було запропоновано спосіб для визначення незалежного використання 

полів об’єднань (тобто незалежних конструкцій перевизначення типу REDEFINES), 

на базі способу DFA, який полягає в наступних кроках: 

1) Лексичний та синтаксичний аналіз програми, отримання дерева розбору. 

2) Побудова графу потоку виконання програми із отриманого дерева 

розбору. 

3) Виконання спеціального аналізу потоку даних, який збирає інформацію 

про поля які читаються без попереднього запису. 

4) Використовуючи результати DFA, визначення об’єднань, поля яких 

використовуються незалежно. 

Розроблений спосіб було програмно реалізовано для мови COBOL, за 

допомогою мови SBCL, та додаткового генератора синтаксичних аналізаторів 

ANTLR. 

Кожен модуль розробленого програмного забезпечення було протестовано за 

допомогою модульного тестування.  

Вихідний програмний засіб було протестовано вручну за допомогою різних 

тестових програм написаних мовою COBOL, та показано отримані результати, які 
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показали, що спосіб ефективно працює та допомагає визначати конструкції 

REDEFINES, яких можна позбутись. 

Оскільки на сьогодні існує багато старих, але важливих, проектів на мові 

COBOL, які необхідно транслювати  в інші мови,  які  не  підтримують  конструкцій  

створення  UNION-типів, наприклад Java або C#, то розроблене програмне 

забезпечення допоможе спростити цю задачу, так як дозволяє позбуватися 

конструкцій REDEFINES.  

Крім цього, запропонований спосіб може бути реалізований для інших мов 

програмування, які підтримують UNION-типи, та допомогти позбуватись їх з 

проектів написаних іншими мовами. 

Подальшим напрямком досліджень може бути розширення запропонованого 

способу,  для підтримки визначення незалежного використання деяких конкретних 

полів та вкладених об’єднань. 
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