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1.

Bevezetés

Napjaink legszélesebb körben alkalmazott programozási módszertana
vitathatatlanul az objektum-orientált programozás. Alkalmazásának
évtizedei alatt azonban világossá váltak módszertanának korlátai, hátrányai is. Ezek számos objektum-orientáltságot kiegészít®, vagy alapjaiban új paradigma létrejöttét eredményezték, ilyenek többek között
az aspektus-orientált, jellemz®-orientált (feature-oriented), generikus,
vagy a szándékalapú programozás. Ezek számos el®nyük mellett természetesen hátrányokkal is rendelkeznek. A hátrányok leküzdését és az
el®nyös tulajdonságok egyesítését célozta meg a többparadigmás programozás, mely a feladatnak leginkább megfelel® módszereket próbálja
ötvözni.
Legígéretesebb módszertannak azonban a metaprogramozás t¶nik,
mely mindezen nyelvi kiterjesztések, programozási elvek absztrakciójaként értelmezhet®. Alapelve nem más programozási paradigma kiterjesztésén alapszik, hanem általános programtranszformációk elvégzésére képes, a hagyományos programoktól elkülönül® metaprogramok
végrehajtásával dolgozik. Ennek speciális eseteként adódik a felsorolt
módszertanok mindegyike.
A programtranszformációk elvégzéséhez a metaprogramoknak hozzá
kell férnie az átalakítandó program metaadataihoz, például típusinformációkhoz, kifejezésfákhoz. Másrészt képesnek kell lennie átalakításokat végezni a programon, például új kódot generálni vagy átalakítani a szintaxisfát. Sajnos a gyakorlatban a metaprogramozás még
meglehet®sen nehézkes és rosszul támogatott, így többnyire speciális alkalmazási területeken használják, ahol más módszerek már nem
lennének célravezet®k. Egyik legfontosabb a programkód tár- és id®igényének optimalizálása, mely a metaprogramozás egyik els® célterülete volt, és komoly eredményekre vezetett. Használják beágyazott és többszint¶ programnyelvek kiértékelésére, segítségükkel spe2

ciális célterületeket leíró programnyelvek illeszthet®k általános célú
nyelvekbe. Másik gyakori alkalmazása automatikus adattároló vagy
formátumkonverziós programkód generálása típusinformációk alapján,
illetve különböz® protokollok szerinti automatizált kommunikációra képes kód generálása függvényszignatúrák alapján. A modern, integrált
fejleszt®környezetek legtöbbje képes a programkód bizonyos fokú automatizált átszervezésére is, ilyen például programkód kiemelése függvénybe, függvényparaméterek átalakítása vagy a nem elérhet® kódrészletek megtalálása.
2.

A dolgozat célja, módszerei

A dolgozatban az er®sen típusos objektum-orientált típusrendszerek
lehet®ségeinek határait, alkalmazásának korlátait vizsgálom. A dolgozat célja ezen típusrendszerek lehet®ségeinek kiterjesztése, melyre a
metaprogramok kiváló eszközt adnak. A metaprogramok megírására
a C++ nyelvet választottam, ezen belül is legtöbbször a nyelv sablonjainak segítségével dolgoztam. A sablonok a C++ nyelven belül önálló, Turing-teljes funkcionális nyelvet adnak, valamint típusparamétereik segítségével testre szabható kódgenerálási lehet®séget biztosítanak.
A C++ sablon-metaprogramozás használata napjainkra elfogadott és
egyre szélesebb körben alkalmazott módszerré n®tte ki magát, ezért
választása természetesen adódik.
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3.

3.1.

A dolgozat eredményei

Típusvizsgálat

Mivel a metaprogramozás egy új, feltörekv® módszertan, így még nem
rendelkezik kell®képpen kiforrott elméleti háttérrel és fejleszt®eszközökkel. A programok metaadatainak elérése a metaprogramozás alapvet® szükséglete, ám alig akad olyan programozási nyelv vagy környezet, mely ezt a fordítási idej¶ metaprogramok esetén is támogatná.
A dolgozatban bemutattam egy általános típusvizsgáló rendszert,
mely lehet®vé teszi az els®rend¶ logika predikátumaira alapozott elemi
vizsgálatok végrehajtását, valamint ezekb®l logikai m¶veletek segítségével összetett feltételeket is képes megfogalmazni. Szabványos C++
nyelv¶ sablon-metaprogramok segítségével megadtam a rendszer megvalósítását C++ nyelv¶ típusvizsgálatok elvégzésére . A témával kapcsolatos eredményeket [1, 9] alatt publikáltam.
Deniáltam egy els®rend¶ logikán alapuló, nem intruzív, univerzális típusvizsgáló (introspection) rendszert. C++ sablonmetaprogramok segítségével elkészítettem a rendszer egy konkrét megvalósítását, mely C++ nyelv¶ programkód típusvizsgálatára szolgál. A
könyvtár az ISO/IEC 14882:1998 szabvány szerinti nyelvi eszközökre
épül, ezért fordítófüggetlen és hordozható.
1.

Tézis.
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3.2.

Strukturális altípusosság

A metaprogramozás fontos alkalmazási területe a nyelvek típusrendszerének kiterjesztése, tulajdonságainak javítása. A dolgozatban bemutattam az er®sen típusos objektum-orientált nyelvek típusrendszerének gyengeségét a lépésenkénti nomítás módszerének alkalmazása
esetén. Az objektum-orientált módszer a megoldás érdekében létrehozandó összetett osztályok, illetve interfészek számának exponenciális
növekedéséhez vezet az ®sök és interfészek számának függvényében.
Mivel ez a gyengeség a struktúrális altípusosság szabályainak alkalmazásával kiküszöbölhet®, C++ nyelven olyan automatikus konverziókat valósítottam meg, melyek a nyelv típusrendszerének kiterjesztésével a strukturális altípusosságot szimulálják. A megoldás sablonmetaprogramokkal automatizált kódgenerálásra épül, és kizárólag szabványos nyelvi eszközöket használ. A lusta, igény szerinti kódgenerálás
segítségével az újonnan létrejöv® osztályok száma lineáris lett a programban ténylegesen felhasznált, eltér® konverziók számának függvényében. A megoldást [3, 5, 7] alatt ismertettem.
Megmutattam a jelenlegi objektum-orientált nyelvek típusrendszerének korlátait osztályok lépésenkénti nomításának esetében. Szabványos sablon-metaprogramok segítségével a strukturális altípusosságon alapuló, kiegészít® konverziós szabályokat vezettem be a
C++ nyelv típusrendszerébe, megoldást adva a lépésenkénti nomítás problémájára. A módszerrel elkerülhet® a létrehozandó interfészek
számának kombinatorikus robbanása.

2.

Tézis.
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3.3.

Sorosítás

A metaprogramozás egy másik fontos alkalmazási területe az adatok
sorosítása, melyre a típusok önleírásának felhasználásából kiindulva
egy adott nyelvhez viszonylag jó, általános, formátumfüggetlen megoldás adható. A típusok önleírása a virtuális gépen, illetve értelmez®n alapuló programozási környezetekben (pl. Java, C#) legtöbbször
adottság, ezek többnyire rendelkeznek is szabványos sorosító könyvtárakkal. Az ilyen könyvtárak közös jellemz®je, hogy a nyelven megadott
típusok alapján határozzák meg az elmentett adatok formátumát.
A sorosítás más, a metaadatok elérését futási id®ben sem támogató
nyelveken jóval nehezebb. A dolgozatban bemutatott megoldás a másik irányból indul ki, és a rendelkezésre álló adatleírásokhoz, sémákhoz
készít programnyelvi típusokat. A megoldás nyelv- és formátumfüggetlen, ám a formátumot leíró séma típusainak leképzését igényli a programozási nyelv típusaira. Bemutattam a sorosítás m¶ködését XML formátumú adatokra, az algoritmust a típusok önleírását nem támogató
C++ nyelven megvalósítva. A megoldás hasznosságát tovább növeli,
hogy kis er®forrásigénye miatt alkalmazása ideális lehet telefonok, kéziszámítógépek és egyéb, kisebb kapacitású rendszerek egymás közötti
kommunikációjára. A megoldás részletei [2, 4] alatt érhet®k el.
Nyelv- és formátumfüggetlen, moduláris módszert adtam
sémaleírással rendelkez® dokumentumok sorosítására. Leképzést deniáltam az XML sémaleírók típusrendszerér®l a C++ nyelv típusrendszerére, valamint megvalósítottam egy leképzést elvégz® kódgenerátort.
Implementáltam a leképzésre épül®, XML dokumentumokat sorosító
általános metaprogramot. Az elkészült könyvtárat a Nokia hivatalos
fejleszt®i eszközként adta ki S60 platformjára.
3. Tézis.
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4.

További kutatási lehet®ségek

Természetesen a dolgozat megoldásainak bármelyike adhatna lehet®séget további fejlesztésekre, azonban én mégsem ezt érzem a legfontosabb
kutatási iránynak. A kutatási munka során minduntalan olyan nehézségekbe, korlátokba ütköztünk, melyek messze nem a metaprogramozás határainak eléréséb®l, hanem annak gyermekbetegségeib®l adódnak. Azt gondolom tehát, hogy a metaprogramozás vizsgálata és fejlesztése, módszereinek megalapozása lehet a további kutatások legfontosabb iránya.
A metaprogramozás leggyakrabban még mindig ad-hoc jelleg¶ megoldásokra alapul, súlyos módszertani hiányosságokkal rendelkezik, ami
a megfelel® elméleti alapok, illetve a megfelel® programozási eszközök
hiányának tudható be. Fontosnak tartom tehát megtalálni azokat az
elméleteket, módszertanokat, melyek segítségével jól tervezett, helyes
és karbantartható metaprogramok írhatók. Másrészt a hagyományos
programok fejlesztésében bevált eszközök jó része hiányzik a metaprogramok esetében. Nincsenek bonyolultságot mér® metrikáink, tesztkörnyezeteink, nyomkövetést vagy teljesítménymérést biztosító eszközeink, integrált fejleszt®környezeteink sem. Fontosnak tartom tehát
metaprogramozást támogató fejleszt®eszközök elkészítését is.
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