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Porkoláb Zoltán
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Bevezetés

A C++ Template Metaprogramozás (TMP) a C++ programozási nyelv gene-
rikus elemére, a template-re épül. A TMP felhasználási lehetőségei közé tarto-
zik többek között: számı́tásigényes műveletek ford́ıtási időben való elvégzése,
ford́ıtási idejű döntések, optimálisabb, gyorsabb kód generáltatása a ford́ıtóval,
ford́ıtási idejű kódtranszformáció, reflection, stb.

Az első metaprogram óta a TMP kifejezőereje nem várt új távlatokat nyitott.
A mai napig a template-ekkel kapcsolatos problémák képezik a C++ nyelv
legaktuálisabb kutatási témáit, a metaprogramozásban rejlő lehetőségeket még
csak most kezdjük megérteni. A TMP ma már önálló programozási paradigma,
melyet már nem csak kutatási célokra, hanem ipari szoftvertermékek elkésźıtése
során is felhasználnak.

Ugyanakkor a template metaprogramozás jelenleg minden előnye ellenére
sem elterjedt paradigma. Ennek okai elsősorban a kódolási sztenderdek és a
fejlesztést seǵıtő szoftvereszközök hiányában keresendőek. A paradigmában
még nem alakultak ki széles körben elfogadott programozási módszertanok,
eszközök, könyvtárak, amelyek a metaprogramok fejlesztését támogatnák. Az
egyes megoldások gyakran ad hoc jellegűek, a hibajav́ıtások heurisztikusak,
ezáltal a projekt ráford́ıtások, fejlesztési költségek nehezen becsülhetőek. Ál-
talános probléma a TMP-vel kapcsolatban a körülményes szintaktika, mely-
nek eredményeképpen nehezebben ı́rható és karbantartható forráskódok szület-
nek. Ezzel egyidejűleg a metaprogram kódok ford́ıtási hatékonysága igen ala-
csony, hiszen a példányośıtási láncok végrehajtása komoly plusz terheket ró a
ford́ıtóprogramokra, melyeket nem ilyen jellegű munkák elvégzésére terveztek.
A bonyolult szintaktika rövid úton programozói hibákhoz vezet, ezért még nagy
körültekintés és megfelelő metodika alkalmazása mellett is igen nehéz TMP-ben
programozni, ugyanakkor a hibakeresés (debuggolás) is igen körülményes.

Az alábbiakban példát mutatunk egy template metaprogramra, mely ford́ıtási
időben kiszámı́tja N faktoriális értékét:
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template <int N>
struct Factorial
{

enum { value = N*Factorial <N-1>::value };
};

template<>
struct Factorial<1>
{

enum { value = 1 };
};

int main ()
{

int r = Factorial<5>::value;
}

A dolgozat célkitűzése

A dolgozatban a template metaprogramozás paradigmáját tárgyaltam. Vizsgál-
tam a paradigma elterjedtségét, a paradigma felhasználásával ı́rt programok
szintaktikáját, szemantikáját, illetve az ezekből fakadó minőségi paramétereket.
Megoldási javaslatokat adtam ezen paraméterek jav́ıtására. Bemutattam már
meglévő metaprogramozási könyvtárakat, megoldásokat, illetve saját kutatása-
im alapján új módszereket, eszközöket javasoltam a hatékonyabb metaprogram-
fejlesztéshez.
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Tézisek

I. Tézis – Az ISO/IEC 14882 (1998) C++ szabvány által meghatározott

jólformáltsági kritériumokat kiterjesztettem ford́ıtási időben végrehajtott

C++ template metaprogramokra.

Amennyiben megoldásokat ḱıvánunk adni bizonyos template metaprogramok-
kal kapcsolatos problémákra – jelen esetben hibás metaprogramok jav́ıtására
–, akkor pontosan definiálnunk kell, milyen eseményeket tekintünk hibának, il-
letve normális működésnek. A témában végzett kutatásom arra irányult, hogy
a C++ szabvány fogalomrendszerét metaprogramokra átültetve elkülöńıtsük a
hibás és nem hibás eseteket. A dolgozatban defińıciót adtam a jólformált és a
rosszul formált metaprogramok fogalmára, párhuzamba álĺıtottam a futási idejű
programok és a metaprogramok lehetséges hibat́ıpusait. A helyességen ḱıvül a
fejlesztés során fontos egyéb szempontok szerint is elemeztem a metaprogramo-
kat: áttekintettem, milyen hibákat okozhat, ha a metaprogram futása közben a
ford́ıtóprogram felhasználja összes erőforrását, illetve ha nem hordozható kódot
ı́runk. Megvizsgáltam, hogy a különféle template metaprogram hibák milyen
következményekkel járhatnak, illetve ezen hibat́ıpusok hogyan függnek össze a
template metaprogramozás azon tulajdonságaival, melyek következtében funk-
cionális és interpreter nyelvként tekinthetünk rá.
A témával foglalkozó publikációim: [1, 5]

II. Tézis – A template metaprogramok felett definiáltam egy helyetteśıtő

funkcionális absztrakciós nyelvet, az ECLEAN-t. Megadtam az ECLEAN

át́ırási mechanizmusát az ISO/IEC 14882 (1998) szerinti C++ nyelvre.

Létrehoztam egy ḱısérleti transzlátort a fenti át́ırásra és elemeztem a kelet-

keztett kód hatékonysági paramétereit.

Az egyik legkomolyabb hibalehetőség abban rejlik, hogy a TMP szintaxisa igen
bonyolult. Még egyszerűbb algoritmusokat, koncepciókat is csak nehezen fe-
jezhetünk ki benne, hosszú kóddal és szintaktikai buktatókkal. Ugyanakkor a
jelenlegi könyvtárak és egyéb kódok kevéssé veszik figyelembe azt a tényt, hogy
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a TMP tiszta funkcionális nyelvnek tekinthető, és ezért érdemes funkcionális lo-
gikával megközeĺıteni a programozását. A probléma megoldása érdekében defi-
niáltam az EClean nyelvet, mely a Clean tisztán funkcionális, lusta kiértékelésű
nyelv egy szintaktikai és szemantikai részhalmaza. Kidolgoztam egy előford́ıtót,
mely képes egy EClean programot speciális template kóddá alaḱıtani, mely
C++ ford́ıtási időben már hagyományos metaprogramként fut. Az általam ja-
vasolt rendszer egy letisztult, funkcionális jellegű beágyazott interface-t ad a
programozó kezébe, elrejtve a szintaktikai részleteket. Az Erathosztenészi szita
algoritmus egy lusta kiértékelést használó változatán bemutattam, hogy a java-
solt rendszer által generált kód hatékonysága megegyezik egy, a hagyományos
módon késźıtett metaprograméval.
A témával foglalkozó publikációim: [2, 3, 4]

III. Tézis – Meghatároztam a C++ template metaprogramok hibakeresésé-

nek feltételeit. Hibakeresési célokra módośıtottam a nýılt forráskódú g++

ford́ıtóprogramot. Részt vettem a Templight template metaprogram

debugger rendszer kidolgozásában és tesztelésében.

A metaprogramozás során komoly problémát jelent, hogy egyrészről a lehetsé-
ges hibák ellen nehezen tudunk védekezni, másrészről a már meglévő hibákat
nagyon nehézkes feldeŕıtenünk. Ez a két tényező negat́ıv hatással van a fej-
lesztés hatékonyságára. A hibaprevenció kapcsán bemutattam a metaprogra-
mozásban sokszor használt static assert konstrukciót, mellyel különféle felté-
telek teljesülését ellenőrizhetjük le ford́ıtási időben, és értelmes üzenetet ge-
nerálhatunk hiba esetén. Javaslatot tettem a konstrukció egy lehetséges mó-
dośıtására is, mely seǵıtségével informat́ıvabb hibaüzeneteket generálhatunk.
A hibakeresés megkönnýıtése érdekében módośıtottam a g++ compilert, hogy
az ford́ıtási időben információt szolgáltasson a példányosuló template-ekről,
ı́gy könnyebben nyomon ḱısérhetjük a példányośıtási láncot vagyis a meta-
program futását. Az előző ötlettel analóg módon elérhető, hogy a template
példányośıtásokat, t́ıpusargumentumokat, belső typedef-eket, stb. a ford́ıtási
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folyamat közben egy trace file-ba ı́rhassuk, majd ezt a megfelelő formátumú
trace file-t elemzési célokra felhasználhassuk. Javaslatot tettem az ezen felada-
tot megoldó Templight nevű template metaprogram debugger rendszer haszná-
latára.
A témával foglalkozó publikációim: [1]

További kutatási lehetőségek

A Templight debugger jelenleg csak post-mortem debugging-ra képes, tehát a
már lefutott metaprogram példányośıtási láncát tudjuk nyomon követni. Nagy
seǵıtséget nyújtana, ha a hagyományos debuggerekhez hasonlóan már (TMP)
futási időben be tudnánk avatkozni, változókat módośıtani, stb.

A hibaprevenció témájában fontos kutatási terület lenne a template meta-
programok szerződés alapú (contract-based) fejlesztése, melynek előseǵıtéséhez
a dolgozat eszközöket szolgáltat. Hasonlóan érdekes kutatási irány lenne az
alt́ıpusjeles t́ıpusok metaprogramokra való alkalmazhatóságának vizsgálata.

A hibakeresés slicing alapra helyezése szintén érdekesnek tűnik, hiszen a futási
idejű programokhoz képest nem kell számolnunk ismeretlen értékű adatokkal
(pl. user input), nincsenek virtuális függvények, stb. Metaprogram viszont
lehet egy metaprogram argumentuma, ezért a h́ıvási környezet (calling context)
vizsgálata nem megkerülhető. Mivel a metaprogramok futási és ford́ıtási ideje
egybeesik, a statikus slicing megegyezne a dinamikus slicing-gal.

Érdemes lenne az EClean rendszer interface-ét további funkcionális nyelvek-
re kiterjeszteni, elsősorban Haskell-re. Fontos eredmény lenne az EClean és
a template rendszer közötti callback mechanizmus, melynek seǵıtségével már
EClean előford́ıtási időben tudnánk manipulálni C++ t́ıpusokat, függvényeket.

Fontos lenne a metaprogramok kódbonyolultságának és pszichológiai bonyo-
lultságának vizsgálata is, hogy a fejlesztésre ford́ıtandó erőforrások jobban
becsülhetőek legyenek.
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[4] Á. Sipos, V. Zsók:
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In Porkoláb et al ed.: Workshop on Generative Technologies Draft
Proceedings, pp. 1-12, Budapest, 2008
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