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ГЕНЕРАЦІЯ ВИХІДНОГО ПРОГРАМНОГО КОДУ
Генерація програмного коду є ефективною та потужною технологією з потенційно
безмежними можливостями. У роботі буде продемонстровано принципи роботи генераторів
коду, області та умови їх ефективного використання, також показані недоліки їх застосування.
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TECHNOLOGY APPROACHES IN CROSS PLATFORM TOOLS

Як, відомо, генерація коду – це автоматичне створення програмного коду спеціальним
додатком, за допомогою якого за заданих умовах повністю чи частково формується вихідний код
програми. Цей додаток – генератор коду є інструментом, який необхідно правильно застосовувати.
Прикладами генераторів є технології ASP.Net та PHP, які генерують HTML – розмітку на основі
програмного коду. Застосовують генерацію програмного коду в додатках баз даних; SQL запитах
(DDL та DML); в додатках, які взаємодіють з базами даних, для вводу-виводу даних; в класах та
структурах об’єктно-орієнтованих мовах програмування; для тестування програмного коду і т.д.
Для створення генератором програмного коду необхідне наявність трьох компонент (рис.1):
1) шаблони програмного коду (взірець, на основі якого буде створений код);
2) метадані предметної області (структура, яку ми намагаємося змоделювати);
3) правила предметної області (правила, які визначають структуру та поведінку метаданих
предметної області
Предметна
область

Шаблони

Метадані

Генератор

Згенерований
код

Рис.1 Формування коду з застосуванням генерації коду
Переваги застосування генерації:
· структурованість і узгодженість початкового коду додатка (генерованого машиною).
Генератор дозволяє з точністю до символу дотримуватися правил написання коду, які
використовують в організації;
· узгодженість на рівні архітектури додатка. Застосування генератора дає впевненість в тому,
що створюваний код відповідає спроектованій структурі додатка і шаблонам. Якщо деяку
функціональність не виходить реалізувати за допомогою генератора, то це означає, що вона
не відповідає первинній архітектурі;
· висока якість коду і полегшене виправлення помилок. Програма стабільна і вільна від
помилок (передбачається, що частина помилок виправлена вже на етапі відладки самого
генератора). Якщо ж все-таки є помилки, то їх пошук і виправлення можна вести як на
абстрактнішому рівні шаблонів, так і в з генерованому коді;
· гнучкість до змін. Якщо міняються вимоги, можна тільки оновити шаблони, генератор або
метадані і зробити вивід нової версії коду. Є можливість відносно легко переходити на інші
платформи і технології;
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· швидкість розробки. Якщо метадані вже визначені і введені, то генерація величезного об'єму
коду може робитися за секунди;
· єдине джерело інформації про додаток. У додатках, які пишуться вручну, проста зміна імені
таблиці або стовпця може спричинити зміни у багатьох ділянках коду. При генерації ж
метаданные знаходяться в окремому джерелі і тому досить змінити назву таблиці або стовпця
в тому місці, де визначається схема, і створити новий код;
· наочність бізнес логіки. У додатках, які пишуться вручну, сенс бізнес логіки втрачається в
сотнях і тисячах рядків програмного коду. Генератори ж використовують файли метаданих, в
яких видно вся структура програмованої предметної області, її поведінка, виключення;
· вдосконалений процес розробки коду. Тепер з'являється можливість більше часу приділяти
проектуванню додатка, оскільки процес створення коду займатиме менше часу. Зменшується
термін виконання проекту, підвищується зручність супроводу проекту. Також за допомогою
генератора можна швидко виготовляти безліч прототипів коду, аналізуючи і тестуючи які
можна уникати ситуацій, коли помилки припустилася на етапі проектування, а виявлена була
вже в процесі розробки.
Недоліки застосування генераторів коду:
· застосування генератора може бути ефективне не в усіх випадках. Якщо в проекті мало коду,
що повторюється, об'єм проекту недостатньо великий, якщо код складно піддається генерації,
може виявитися, що легше написати додаток вручну;
· виникає необхідність супроводу генератора. Якщо генератор розроблявся не лише для
первинного створення коду, а також для застосування упродовж усього життєвого циклу
додатка, то це означає, що паралельно з супроводом додатка потрібно буде супроводжувати і
сам генератор. Якщо це придбаний у постачальника генератор, то зробити це буде дуже
складно, або неможливо;
· необхідно навчати застосуванню генераторів. При впровадженні генератора, а також в ході
експлуатації після кожної зміни потрібно навчати усіх, хто має безпосереднє відношення до
нього, особливостей його застосування.
Розглянемо базові методики генерації коду і наведемо приклади.
Одним із застосувань генераторів є модифікація вже існуючого коду. Розглянемо приклад.
Дано файл коду з коментарями, в яких змінним присвоюється вирази. Цю змінну з лівої частини
виразу генератор повинен оголосити. А також записати присвоєння змінним виразів, але вже без
знаків коментарів.
a = 1;
b = 2;
//x=a+b;
//y=b-a;
Програма зчитує файл по рядках. Якщо у рядку міститься коментар (є символ // на початку
рядка), то оголошується змінна, яка вказана в ній.
List<string> program = new List<string>();
string line;
using (StreamReader sr = File.OpenText(filepath))
{
while (!sr.EndOfStream)
{
line= sr.ReadLine();
if (line.Contains("//"))
{
program.Add("int " + line [2] + ";");
program.Add(line.Substring(2));
}
else program.Add(line);
}
}
Output.PutResult(program, filepath);
Для читання тексту програми використовується потокове читання за допомогою класу
StreamReader. У змінній filepath міститься шлях до файлу, що змінюється. Потокове читання і
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запис використовуються часто при генерації коду і є дуже зручними. Для запису нового файлу
також використовується потоковий запис. Реалізована вона в методі PutResult класу Output.
У результаті роботи програми виходить наступний результат:
a = 1;
b = 2;
int x;
x=a+b;
int y;
y=b-a;
Як бачимо коментарі були забрані, а змінні х та у оголошені.
Ще один спосіб застосування генерації для перетворення коду – переведення тексту коду в
формат HTML для відображення на веб-сайті:
List<string> program = new List<string>();
string line;
program.Add("<html>");
program.Add("<head><title>MyClass.cs</title></head>");
program.Add("<body><font face=\"Courier\">");
using (StreamReader sr = File.OpenText(filepath))
{
while (!sr.EndOfStream)
{
line = sr.ReadLine();
line = Regex.Replace(line, "&", "&amp;");
line = Regex.Replace(line, "<", "&lt;");
line = Regex.Replace(line, ">", "&gt;");
line = Regex.Replace(line, " ", "&nbsp;");
line = Regex.Replace(line, "\t", "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;");
line = Regex.Replace(line, "\n", "<br>\n");
line = Regex.Replace(line, "\"", "&quot;");
program.Add(line + "<br/>");
}
}
program.Add("</font></body></html>");
Output.PutResult(program, filepath + ".html");
У початок файлу додаються необхідні теги html, head, body, потім кожен рядок коду
піддається обробці в циклі - робиться заміна кожного спеціального знаку на відповідний
символьний об'єкт. У кінець файлу додаються закриваючі теги. Якщо текст коду файлу MyClass.cs
виглядає так:
using System;
class MyClass
{
static void Main()
{
Console.WriteLine("Hello!");
Console.ReadLine();
}
}
тоді згенерований текст HTML буде наступним:
<html>
<head><title>MyClass.cs</title></head>
<body><font face="Courier">
using&nbsp;System;<br/>
<br/>
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class&nbsp;MyClass<br/>
{<br/>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;static&nbsp;void&nbsp;Main()<br/>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br/>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Console.WriteLine(&quot;Hello!&quo
t;);<br/>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Console.ReadLine();<br/>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br/>
}<br/>
</font></body></html>
Оскільки генерація коду в якійсь мірі є перетворенням тексту, то можна використати
технології роботи з текстом, наприклад XML. Застосовуючи технологію XSLT можна перетворити
метадані в програмний код. Розглянемо приклад, в якому потрібно створити декілька оголошень
констант, опишемо їх назви і значення в наступному XML- файлі:
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="variables.xsl"?>
<VARIABLES>
<VARIABLE Active="true">
<VAR>A</VAR>
<VAL>1</VAL>
</VARIABLE>
<VARIABLE Active="true">
<VAR>B</VAR>
<VAL>2</VAL>
</VARIABLE>
<VARIABLE Active="true">
<VAR>C</VAR>
<VAL>3</VAL>
</VARIABLE>
<VARIABLE Active="false">
<VAR>D</VAR>
<VAL>4</VAL>
</VARIABLE>
</VARIABLES>
Звернемо увагу на константу D. Властивість Active встановлена в значення false. У інших же
констант встановлено значення true. Це означає, що для константи D код генеруватися не буде.
Також звернемо увагу, що в першому рядку вказаний файл стилю variables.xsl. В цьому файлі
будуть вказані правила перетворення XML-файла.
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="htt
2p://www.w3.org/TR/WD-xsl">
<xsl:template match="/">
<xsl:for-each select="VARIABLES/VARIABLE[@Active='true']">
const int <xsl:value-of select="VAR"/> =
<xsl:value-of select="VAL"/>;<BR/>
</xsl:for-each>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
У файлі стилів вказано, що для кожного елементу VARIABLE, що мають властивість Active,
рівним true, виконуватимуться наступні дії. Виводиться спочатку текст "const int", потім ім'я
константи (вміст елементу VAR), потім знак рівності, після нього відображається значення
константи (вміст елементу VAL). У кінці стоїть крапка з комою і тег переходу на наступний рядок.
const int A = 1;
const int B = 2;
const int C = 3;
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Крім XSLT існує багато технологій для роботи з шаблонами. Одна з них - це технологія T4.
У середовищі Visual Studio є можливість застосовувати шаблони T4. Для цього необхідно
створити файл з розширенням ".tt", після чого додати код на одній з мов Visual Basic або C#
подібний до наступного:
<#@ template debug="false" language="C#" #>
<#@ output extension=".cs" #>
<# string[] vars = new string [] {"A", "B", "C"}; #>
class MyClass {
<#
foreach (string variable in vars)
{ #>
private int <#= variable #> = 0;
<# } #>
}
Цей файл нагадує стилі PHP або ASP.Net. Простим текстом написані ділянки коду, що
повторюються, а між символами <# і #> розташований оброблювальний програмний код.
Результатом генерації за вказаним вище шаблоном буде наступний код:
class MyClass {
private int A = 0;
private int B = 0;
private int C = 0;
}
Важко переоцінити роль регулярних виразів в генерації коду. Цей інструмент маніпуляції
текстом дозволяє полегшити багато завдань, оскільки генератори коду багато працюють з текстом.
Регулярні вирази є шаблонами для виконання пошуку підрядка в тексті або заміни цього підрядка
на інший підрядок. Значно полегшується читання з конфігураційних файлів, пошук і заміна
початкового коду у файлах. Розглянемо приклад, коли згідно з приведеними коментарями
необхідно додати оголошення параметрів.
List<string> program = new List<string>();
string line;
Regex pattern = new Regex(@"^//\s*(?<val>.*?)\s*=", RegexOptions.Singleline);
using (StreamReader sr = File.OpenText(filepath))
{
while (!sr.EndOfStream)
{
line = sr.ReadLine();
foreach (Match m in pattern.Matches(line))
{
program.Add("private int " + m.Groups["val"].Value + ";");
}
program.Add(Regex.Replace(line,@"^//\s*",""));
}
}
Output.PutResult(program, filepath);
Тут відрядковий прочитується файл, для кожної стоки перевіряється відповідність шаблону
"^//\s* (?<val>.*?) \s*=". У цьому шаблоні шукаються підрядки, що починаються знаками
коментарів на початку рядка, потім нуль або більше пропусків, потім будь-які символи (у дужках
зберігаються в <val>), потім знову нуль або більше пропусків і знак рівності.
Для файла з наступними коментарями:
// a = 1;
// b = 2;
// c = a + b;
Буде виведений у файл наступний код.
private int a;
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a = 1;
private int b;
b = 2;
private int c;
c = a + b;
Вважаю, що викладаючи студентам курс програмування, необхідно продемонструвати, що
розробка програм, які створюють другі програми, в більшості випадків не є занадто складною.
Можна продемонструвати це на елементарних прикладах, що наведені у роботі. Однак, якщо
допущені помилки на етапі проектування проекту, то ніякій генератор не може гарантувати успіх.
Головне завдання навчити студентів грамотно його застосовувати.
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