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Ciele prCiele práácece

Analýza moAnalýza možžnostnostíí syntaktickej analýzy syntaktickej analýzy 
s AOP prs AOP príístupomstupom
DefinDefiníícia bodov spcia bodov spáájania a vytvorenie jania a vytvorenie 
modulu spmodulu spáájania (tkjania (tkááčč))
ImplementImplementáácia interpretcia interpretáátora tora 
jednoduchjednoduchéého jazykaho jazyka
VyuVyužžiteiteľľnosnosťť produktu diplomovej produktu diplomovej 
prprááce pre ilustrce pre ilustrááciu mociu možžnostnostíí AOPAOP



Analýza stavu Analýza stavu -- potreba potreba 
AOPAOP

Nedostatky existujNedostatky existujúúceho spôsobu nceho spôsobu náávrhu a vrhu a 
implementimplementáácie SW systcie SW systéémovmov
PrekrPrekríížženenéé ssúúvislostivislosti
Zmotaný a roztrZmotaný a roztrúúsený ksený kóód (d (nemodulnemoduláárnyrny))
SSťťaažženenáá udrudržžiavateiavateľľnosnosťť a a rozrozšíšíriteriteľľnosnosťť
rozsiahlych systrozsiahlych systéémovmov

RieRieššenie:enie:
ModulModuláárnerne vyjadrenie prekrvyjadrenie prekríížžených sených súúvislostvislostíí
OdstrOdstráánenie zmotannenie zmotanéého a roztrho a roztrúúsensenéého ho 
kkóódu (abstrakcia z indu (abstrakcia z inéého pohho pohľľadu ako OOP)adu ako OOP)



Analýza stavu Analýza stavu –– ilustrilustráácia cia 
prekrprekríížžených sených súúvislostvislostíí



ZZáákladnkladnéé pojmy AOPpojmy AOP

Aspekt Aspekt –– Prostriedok Prostriedok modulmoduláárnehorneho vyjadrenia pretvyjadrenia pretíínajnajúúcich aktivcich aktivíítt

Bod spojenia (Bod spojenia (joinjoin point) point) –– dobre definovandobre definovanéé miesto v kmiesto v kóóde de 
programu komponentu, v ktorom je moprogramu komponentu, v ktorom je možžnnéé pripojenie kpripojenie kóódu rady du rady 
aspektuaspektu

Rada (Rada (adviceadvice) ) –– definuje kdefinuje kóód pripd pripáájaný v oznajaný v označčených bodoch ených bodoch 
spojeniaspojenia

OznaOznaččovaovačč ((pointcutpointcut) ) –– vybervyberáá (ozna(označčuje)uje) body spojenia, ku body spojenia, ku 
ktorým je pripojený kktorým je pripojený kóód radyd rady

TkTkááčč –– program vykonprogram vykonáávajvajúúci spojenie (ci spojenie (zotkaniezotkanie) ) 
komponentov a aspektov do výslednkomponentov a aspektov do výslednéého kho kóódudu

Komponent Komponent –– zdrojový kzdrojový kóód, do ktord, do ktoréého sho súú votkanvotkanéé aspektyaspekty



PrincPrincííp AOPp AOP



PojmyPojmy AOPAOP

PreddefinovanPreddefinovanéé funkcie funkcie oznaoznaččovaovaččovov, napr.:, napr.:
–– setset
–– getget
–– callcall

Typ radyTyp rady
–– Pred (Pred (beforebefore))
–– Po (Po (afterafter))
–– Namiesto (Namiesto (aroundaround))

Tkanie (Tkanie (zotkzotkáávanievanie))
–– StatickStatickéé
–– DynamickDynamickéé



Popis jazyka Popis jazyka KreslKresl

ÚÚlohou je ilustrovalohou je ilustrovaťť princprincíípy AOPpy AOP
Funkciou je vykresFunkciou je vykresľľovanie obrazcovovanie obrazcov
PouPoužžííva va šštandardntandardnéé jazykovjazykovéé
konkonšštrukcie (deklartrukcie (deklaráácie, vetvenia, cie, vetvenia, 
cykly, funkcie, priradenia, ...)cykly, funkcie, priradenia, ...)
Obsahuje kObsahuje kľľúúččovovéé slovslováá pre prpre práácu s cu s 
interpretainterpretaččnou plochou (nou plochou (penpen, oval, , oval, 
quadquad, , lineline, text, ...), text, ...)



AspetovAspetovéé rozrozšíšírenie renie 
jazyka jazyka KreslKresl

Obsahuje jazykovObsahuje jazykovéé konkonšštrukcie pre:trukcie pre:
Aspekty (Aspekty (aspectaspect))
Rady (Rady (adviceadvice))
KKóód rd ráád (v jazyku d (v jazyku KreslKresl))
Typy rTypy ráád (d (beforebefore, , afterafter, , aroundaround))
OznaOznaččovaovaččee
PreddefinovanPreddefinovanéé funkcie funkcie oznaoznaččovaovaččovov (set, (set, 
getget, , callcall))



PrPrííklad definklad definíície aspektucie aspektu

aspectaspect OObmedzenibmedzeniee ekvivalentekvivalent triedytriedy

{{
adviceadvice set('set('intint x'):x'):afterafter ekvivalentekvivalent metmetóódydy

{{
ifif(x(x<0||<0||xx>10>10))

x=5x=5;;
}}

}}



Popis modulu Popis modulu ““tktkááčč””

ZotkZotkáávanievanie kkóódu aspektov a kdu aspektov a kóódu du 
komponentovkomponentov
Vstup: sVstup: súúbor v jazyku bor v jazyku KreslKresl
(komponenty .(komponenty .ckck), s), súúbor v bor v 
aspektovomaspektovom rozrozšíšírenreníí jazyka jazyka KreslKresl
(aspekty .ak)(aspekty .ak)
Výstup: Výstup: zotkanýzotkaný ssúúbor v jazyku bor v jazyku KreslKresl



PopisPopis modulumodulu ““prekladaprekladačč””

Vstup: v jazyku Vstup: v jazyku KreslKresl (.k)(.k)
Výstup: v jazyku virtuVýstup: v jazyku virtuáálnych inlnych inšštrukcitrukciíí
(.(.asmasm))
Generovaný generGenerovaný generáátorom kompiltorom kompiláátorov torov 
LexLex--YaccYacc



InterpreterInterpreter

VykonVykonááva virtuva virtuáálne inlne inšštrukcie z trukcie z 
prelopreložženenéého sho súúboruboru
Zobrazuje výsledok interpretZobrazuje výsledok interpretáácie na cie na 
interpretainterpretaččnej plochenej ploche

Tvary zobraziteľné na interpretačnej ploche:



IIntegrovanntegrovanéé prostredieprostredie

GrafickGrafickéé prostredie pre prprostredie pre práácu s modulmi cu s modulmi 
tktkááčča a prekladaa a prekladaččaa
ZjednoduZjednoduššuje spolupruje spolupráácu modulov a cu modulov a 
prenprenášášanie sanie súúborov medzi nimiborov medzi nimi



NNáámety pre mety pre ďďalalšíší rozvoj rozvoj 
(probl(probléémy AOP)my AOP)

OdstrOdstráánenie alebo zmennenie alebo zmenššenie enie 
viazanosti aspektov na text zdrojovviazanosti aspektov na text zdrojovéého ho 
kkóódu du 
ZlepZlepššenie rýchlosti a efektenie rýchlosti a efektíívnosti vnosti 
techntechníík dynamickk dynamickéého ho zotkzotkáávaniavania
Definovanie vDefinovanie vääččššieho poieho poččtu tu 
preddefinovaných funkcipreddefinovaných funkciíí
oznaoznaččovaovaččovov, pr, príípadne iný prpadne iný príístupstup



ZZááverver

VytvorenVytvorený systý systéém tkm tkááčč –– prekladaprekladačč ––
inerpreterinerpreter úúspespeššne demonne demonšštruje ztruje záákladnkladnéé
princprincíípy AOP na jednoduchom jazyku py AOP na jednoduchom jazyku KreslKresl
Pre AOP uPre AOP užž exisujexisujúú poupoužžiteiteľľnnéé jazyky jazyky 
((AspectJAspectJ, , AspectCAspectC++++), napriek tomu), napriek tomu jeje
potrebnpotrebný výskum pre odstrý výskum pre odstráánenie nenie 
uvedených probluvedených probléémov.mov.
AOP je perspektAOP je perspektíívnym rievnym rieššeneníím niektorých m niektorých 
programprogramáátorských probltorských probléémov (mov (modularizmodularizááciacia
prekrprekríížžených sených súúvislostvislostíí, zlep, zlepššenie enie ččitateitateľľnosti nosti 
kkóódu)du)



ĎĎakujem za pozornosakujem za pozornosťť
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