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Ievads

Lielas izdalītas sistēmas izstrādāšana – ir sevišķi sarežģītais uzdevums. Lai to atvieglotu un
palielinātu izstrādātāju produktivitāti, tika piedāvātas dažas arhitektūras, tādas kā COM, CORBA un
galu galā – platforma .NET.

Platforma .NET nomainīja dažus darba nosaukumus savas izstrādāšanas gaitā. Vispirms tā bija
nosaukta  Project  42,  pēc  tam  –  tehnoloģija  COR,  tālāk  Lightning,  COM+2  un  NGWS.  Gala
nosaukumu platforma dabūja  tikai  dažas  nedēļas  iepriekš  tās  prezentācijas  izstrādātāju  konferencē
PDC (ASV, Orlando, 2000. gads). 

Platformas pamatelementus standartizēja asociācija ECMA. Tās galvenais mērķis bija vēlme
publicēt  piegājienus  platformas  citu  realizāciju  izveidošanai.  Izņemot  tirdzniecības  versiju  uz
Windows  operētājsistēmas  bāzes,  Microsoft  izstrādāja  arī  versiju  ar  koda atklāšanu BSD Unix  un
Windows.

Bet ko tieši jaunu piedāvāja platforma .NET? Vispareizākā atbildē – nav tik daudz jaunā. Kaut
gan tieši to var arī pateikt par citiem neseniem sasniegumiem programmatūras izstrādāšanā. Piemērām
C++  parādīšanās  bija  noteiktais  solis  uz  priekšu,  bet  īstenībā  –  tā  ir  citu  valodu  visveiksmīgāko
koncepciju savienošana,  galvenokārt  Simula  67 un C.  To pašu var  pateikt  arī  par valodu Java,  jo
virtuālās mašīnas un klašu bibliotēku koncepcijas eksistēja arī agrāk. 

Platformas  visbūtiskākā  īpašība  ir  tāda,  ka  tā  pilnīgi  noņēma  programmēšanas  valodu
ierobežojumu.  Platformas  ietvaros  izstrādātājam  ir  izvēle  no  vairākām  valodām.  Pie  tam  vienu
aplikācijas daļu viņš var izstrādāt ar C++ - otru ar Visual Basic. Viņš pat var pārmantot C++ klasi no
Visual  Basic bāzes klases! Visām .NET valodām ir kopīga klašu bibliotēka, kā arī kopīga tipu un
meta-datu sistēma. 

Meta-datu sistēma, manuprāt, vispār ir visinteresantākā .NET īpašība – es ļoti šaubos, ka tai ir
analogs kaut vienā citā programmēšanas valodā vai platformā. Tieši tāpēc šis temats bija izvēlēts par
referāta tematu. Tiks apskatīts meta-datu nolasīšanas un programmēšanas principi. Referāta galā tiks
nodemonstrēts abstraktās valodas IMP savietojamais ar .NET kompilators.

Kāpēc platforma .NET tiešām ir aktuāla? 

Lai saprastu kas ir platforma .NET, vispirms jāsaprot kāpēc tā ir vajadzīga un kādas problēmas
tā risina. 

Pat tāds it kā vienkāršais uzdevums kā vesela skaitļa pārnesums no vienas programmas uz otru
bieži  kļūst  par  nopietno  problēmu.  Dažādas  programmēšanas  valodas  savādāk apskata,  piemēram,
veselo skaitli. Kaut vai valodā C++ ir noteikts, ka tipam int garums ir vairāk vai vienāds ar tipa short
garumu un mazāk vai vienāds ar tipa  long garumu. Pie tam pats garums nav noteikts un atkarīgs no
platformas. Tādā veidā vienā datorā veselam skaitlim varbūt garums 16 bitu un otrajā – 64 bitu. Un,
protams, katrai platformai var būt sava baitu kārtība. Pat, ja veselais skaitlis tiek pārnests viena datora
mērogā, pastāv neatbilstības, jo valodai C++ tā ir bitu virkne, valodā SmallTalk – objekts, bet valodā
Java – varbūt gan bitu virkne, gan objekts. 

Cita problēma ir saistīta ar meta-datiem. Meta-dati parasti glabājas atsevišķā failā, piemērām .h
failos  valodā  C++.  Pie  kompilēšanas  stipri  nedaudz  meta-datu  tiek  iekļautas  izpildāmajā  failā.
Rezultāta  citiem  kompilatoriem  atlika  pavisam  nedaudz  informāciju  par  tipiem,  kurus  tie  varētu
izmantot.  Parādījās  arī  daļēji  problēmas risinājumi.  Piemērām tehnoloģijā  COM ir  paredzētas  tipu
bibliotēkas, kas tiek kompilētas neatkarīgi no paša moduļa, kas šos tipus implementē. Līdz ar to ļoti
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sarežģīti garantēt, ka konkrētā tipu bibliotēkas versija atbilst konkrētai moduļa versijai. Šis aspekts arī
bija izvēlēts par galveno referāta tematu, līdz ar to tas tiks apskatīts sīkāk. 

Ja izstrādātais izmanto tipu no citas valodas, tad kā izpildīšanas servisi ļauj pie tām tikt klāt?
Vairākās tehnoloģijās ir līdzekli, lai veiktu starp-valodu metožu izsaukšanu. Tomēr šie līdzekļi ir stipri
sarežģīti  realizācijā  un  neizbēgami  tiek  pacelts  jautājums  par  to,  kā,  piemēram,  pārnest  tādas
konstrukcijas kā izņēmumus. Pie tam īstā starp-valodu sadarbība nevar ierobežoties tikai ar metožu
izsaukšanu. Klasēm, uzrakstītiem vienā valodā, jābūt iespējai papildināt klases uzrakstītas citā valodā
ar mantošanas palīdzību, pat ja bāzes klase ir implementēta citā valodā. Līdz .NET tā bija noteiktā
problēma,  jo  objektorientētie  modeli,  kurus  piedāvāja  valodas  C++,  Java,  Python vai  ADA ir  tik
atšķirīgie, ka tāda veida sadarbība bija praktiski neiespējama. 

Pie lielas sadalītas sistēmas izstrādāšanas, kad komponenti tiek izveidoti neatkarīgi viens no
otra un pēc tam apvienoti vienā sistēmā, parādās arī citas problēmas, tādas kā: 

 Nosaukšana. Klašu skaits tādās sistēmas ir tik liels, ka grūti garantēt, ka to vārdi neatkārtojas;
 Drošība. Lielas sistēmas pārcērt vairāku valodu, arhitektūru, organizāciju un valstu robežas.

Līdz ar to grūti garantēt, ka kods netiks izmantots ļaunā nolūkā.
 Versiju kontrole. Software vienmērīgi attīstās un nevar garantēt, ka koda jauna versija vienmēr

turpina sadarboties ar citu kodu. Plaši zināma problēma ar nesavienojamiem dll-bibliotēkām. 

Tās problēmas vairāku gadu laikā bez šaubām sarežģīja programmatūras izstrādes procesu. Un,
lai  to  atrisinātu,  bija  izgudrotas  dažas  tehnoloģijas  (RPC,  COM,  CORBA,  Virtuālas  mašīnas)  un
standarti  (ANSI, NDR – risina datu pārnešanas problēmu). Tās tehnoloģijas, protams,  ir  izdevīgas
izstrādātājiem, bez diemžēl neviena nerisināja visas problēmas saistītas ar sadalītām sistēmām. COM,
piemērām, veiksmīgi atrisināja problēmas ar versijām, drošību, sadarbību starp valodām tajā līmenī, ka
pieļauj izsaukt metodes. Bet neļauj vienā valodā izmantot otras valodas tipus tā, ja tie būtu izveidoti
pirmajā valodā. 

Tātad  .NET  izstrādāšanas  galvenais  mērķis  bija  atrisināt  visas  apakšminētas  problēmas
kopumā. Ko tā arī veiksmīgi uztaisīja!

Programmēšanas valodas platformā .NET 

Platforma  .NET  Framework  potenciāli  atbalsta  praktiski  jebkuru  programmēšanas  valodu.
Pašlaik  pastāv  .NET  savietojamie  kompilatori  tādām  valodām,  kā  Visual  Basic,  C++,  C#  (jaunā
programmēšanas valoda), Python, Perl, Pascal, COBOL, Scheme, Mondrian, Oberon un citām. Pie tam
no .NET viedokļa,  komponentēm pilnīgi  vienalga,  kādā valodā  tās  tika  implementētas.  Līdz ar  to
VB.NET klase var būt vienkārši pakārtota no C++ .NET klases, vai nu Python.NET klase var vienkārši
saturēt  un  izsaukt  COBOL.NET  klases  metodes.  Tas  tiek  nodrošināts  ar  vienas  kopīgas  vides
izmantošanas – CLR (Common Language Runtime). 

Lai  definētu,  kas  ir  CLR,  atgādināšu,  kas  ir  programmēšanas  valoda.  Tā  ir  līdzekļu,
konstrukciju kopums (sistēma) programmu uzdošanai. Atšķirībā no programmēšanas valodas, CLR –
tā  ir  maksimāla līdzekļu  kopa  programmu  uzdošanai.  Tātad  .NET  programmēšanas  valoda  var
izvēlēties  semantiskus  likumus  no  tiem,  kas  ir  uzturēti  CLR  vidē.  CLS  (Common  Language
Specification) – otrādi, definē minimālo līdzekļu kopu, kuru programmēšanas valoda jānodrošina, lai
tā būtu translējama CLR vidē.

CLR  vide  atbalsta  vairāku  daļu  operāciju  un  tipu,  kuras  ir  izmantotas  mūsdienas
programmēšanas valodās. Vispār, tipu sistēmu CLR vidē var apskatīt kā vispopulārāko objektorientētu
valodu  tipu  apvienojums.  Tiek  nodrošināta  klašu  mantošana,  metožu  pārrakstīšana  (overriding),
virtuālās  metodes,  īpašības,  notikumi,  delegāti  (funkciju  norādes),  klases  locekļu  un  pašu  klašu
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redzamība,  klašu  šabloni  (daļējais  atbalsts)  utt.  Vienīgas  atteikšanās  ir  daudzkārtīgo  mantošanu
nenodrošināšana, kas, bez šaubām, ietekme uz tādām valodām kā C++ vai Python.

Tātad,  lai  programmēšanas  valoda  būtu  translējama  platformā  .NET,  tai  ir  jābūt  CLR-
savietojamais kompilators. Tāds kompilators translē pirmkodu uz starp-kodu valodā MSIL un meta-
datiem.  Objektorientēto  valodu  MSIL bieži  sauc  par  assembleru virtuālai  mašīnai.  Šī  valoda  nav
piesaistīta konkrētas mašīnas arhitektūrai. Piemērām, tā netaisa nekādu pieņēmumu par reģistru skaitu
un to izmēru, kā arī par instrukciju kopu. Šī pieeja ir ļoti labi zināma programmētājiem uz Java. Lai
MSIL  valodas  kods  kompilētu  mašīnas  kodā  konkrētai  arhitektūrai,  tam  ir  jābūt  attiecīgajam
kompilatoram, kas izpildīšanas laikā nokompilēs starp-kodu uz mašīnas kodu. Java programmētais
tādu kompilatoru nosauktu par virtuālu mašīnu. 

Kaut gan .NET valodas kompilators ģenerē starp-kodu, šis starp-kods arī atrodas EXE vai DLL
failā. Platformas .NET terminos tāds izpildāmais fails ir nosaukts par Portable Executable (PE), jo to
var pārnest uz citu arhitektūru, nepārkompilējot. Kā bija apakšminēts, pie PE palaišanas .NET taisa
JIT compilation (Just-In-Time), lai nokompilētu jau izpildāmo mašīnas kodu. Šis process, bez šaubām,
ietekme  ātrdarbību,  bet  tā  ir  cena  par  platformas-neatkarību.  Pie  tam  gandrīz  jebkuru  PE  var
prekompilēt ar speciālas utilītas palīdzību (NGen.exe), kas saglāba programmas mašīnas kodu sava
ķešā. 

Visām  .NET  valodām  ir  kopīga  meta-datu,  tipu  un  izpildīšanas  laika  sistēma,  t.i.  pēc
kompilēšanas MSIL kodā platformai .NET jau vienalga kāda programmēšanas valoda bija izmantota. 

Meta-dati

Kas vispār ir meta-dati? Vislabākā atbildē – tie ir dati par datiem. Piemērām, viena aplikācijā
tiek deklarēta klase, kas satur locekļus un metodes. Bet sadalītās arhitektūras ietvaros citai aplikācijai
varbūt vajadzīgs sadarboties ar šīs klases objektiem. Viņš to nevar izdarīt, ja viņam nebūs tās klases
apraksta, t.i., kādas metodes tiek uzturētas un kā to izsaukt. Tādu aprakstu sauc par meta-datiem. Meta-
datos var arī iekļaut citu informāciju, piemērām, koda autors, versija, apraksts cilvēciskajā valodā utt.

Bet uzreiz tiek pacelts jautājums – kur meta-datus glabāt? Atgādināšu, ka meta-datu sistēma
tiek organizēta citās tehnoloģijās – COM un CORBA, jo tās ir vispopulārākās arhitektūras sadalītām
aplikācijām. Abas tehnoloģijas aktīvi izmantoto interfeisu aprakstīšanas valodu IDL (Interface
Definition Language). 

Pie aplikācijas izstrādāšanas programmētājs atsevišķi implementē arī idl failu. Dažas valodas
vai IDE, protams, to taisa automātiski, bet galvenais, ka idl fails – tas ir pilnīgi neatkarīgais aplikācijas
modulis, kas arī tiek kompilēts neatkarīgi ar speciālo kompilatoru palīdzību – rezultātā tiek iegūta tipu
bibliotēka (COM terminos) vai interfeisu repozitorijs (CORBA terminos). Šo failu pēta visi klient-
aplikācijas klienti ja tiem ir vēlme izmantot tādas servera-aplikācijas tipus. 

Tātad, it kā apakšminētas tehnoloģijas jau atrisināja problēmu ar meta-datiem. Bet nav gluži
tā... Pirmkārt, IDL prasa no programmētāja papildu sintakses zināšanas un to, ka IDL atgādina C/C++,
neko nenozīmē programmētājiem uz Visual Basic. Otrkārt, IDL ierobežo funkcionālas iespējas,
piemērām, netiek uzturēts metožu pārslogojums (overloading) un nepietiek līdzekļu nestandarta
situāciju apstrādāšanām. Treškārt, IDL nav obligāti jāsatur tipu definēšanas. Tas pieved pie tādām
problēmām, kā vai nu programmētājam ir pieeja pie meta-datiem, bet nav pieejas pie tipu definēšanas,
vai nu otrādi, vai galu galā ir pieeja pie tipiem un nesavietojamiem meta-datiem.

Platforma .NET piedāvā citu pieeju. Kompilators obligāti kompilē meta-datus kopā ar kodu un
ievieto tos izpildāmajā failā (PE – dll vai exe). Šī pieeja neļauj meta-datiem eksistēt atsevišķi no tipu
deklarācijas. Līdz ar to nav iespējama situācija, ka tipu versija nesakrīt ar tas meta-datu versiju.
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Izpildāmais fails platformā .NET, izņemot tipu meta-datus, satur arī meta-datus par pašu
izpildāmo failu – versijas numuru, autoru utt. Tātad PE ir pilnīgi apraksta pats sevi! Tas arī risina
problēmas ar versijām, jo aplikācija pati nosaka ar kādu versijas moduli tai pieiet. 

Vārdu telpas platformā .NET

Visām .NET savietojamām programmēšanas valodām ir kopīga klašu bibliotēka. Šī bibliotēka,
protams, var būt brīvi  papildināta un līdz ar to klašu skaits  stipri  aug. Tāpēc platformā .NET tiek
izmantoti klašu vārdu telpas (namespaces). Viena vārdu telpā var būt arī apakštelpas. Dažādo telpu
ietvaros vairākām klasēm var būt viens un tāds pats vārds, kas, bez šaubām, ir ļoti ērti. Izmantojot
klasi,  obligāti  jānorāda  arī  vārdu  telpu.  Piemēram,  System.ComponentModel.Component vai
MyCompany.MyProject.MyClass. Var arī viena failā ietvaros uzstādīt imports direktīvu un kādu vārdu
telpu, un pēc tam šī vārda telpa jau nebūs obligāti jānorāda kopā ar klases nosaukumu.

Visas klases platformā .NET ir pakārtotas no vienas bāzes klases System.Object. System – tā ir
vārdu telpa, kas ir galvenā telpa visām platformā iebūvētām telpām. Dažu vārdu telpu apskats:

 System.Windows.Forms. Klases saistītas ar formu bāzētu aplikāciju izstrādāšanu;
 System.Data. Klases datu apstrādāšanai (ADO.NET);
 System.Web. Klases browsera sadarbības ar serveru nodrošināšanai (ASP.NET);
 System.Net. Klases sadarvošanai ar TCP/IP zemākajā līmenī;
 System.Threading. Klases pavedienu izveidošanai un to sinhronizācijai. 

Bet mums šajā referātā visvairāk interesē vārdu telpa  System.Reflection. Šī vārdu telpa kalpo
tipu meta-datu atlasīšanai izpildīšanas laikā un meta-programmēšanai. Vārds „Reflection” vārdu telpa
nosaukumā nav nejaušs. Tieši ar atspoguļošanu .NET terminos tiek nosaukta sadarbība ar meta-datiem
izpildīšanas laikā. Šī koncepcija ir tik fundamentālā, ka bāzes klasei System.Object ir metode GetType,
kas speciāli ir vajadzīga, lai tiktu klāt pie klases meta-datiem. 

Meta-programmēšana  –  tā  ir  iespēja  dinamiski  ģenerēt  klases  kopā  ar  visām tās  metodēm
izpildīšanas laikā. Šī iespēja tiek attēlota vārdu telpā System.Reflection.Emit. 

Diagrammā apskatīsim klašu hierarhiju, saistītu ar meta-datiem: 

Object

MemberInfo

FieldInfo TypePropertyInfoMethodBase

FieldBuilder

EventInfo

ConstructorInfo MethodInfo

ConstructorBuilder MethodBuilder

PropertyBuilder

EnumBuilder TypeBuilder

EventBuilder

LocalBuilder ModuleBuilder ILGenerator Attribute
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Šeit ar baltiem taisnstūriem tiek attēloti vārdu telpas  System klases, ar pelēko – vārdu telpas
System.Reflection un ar tumšpelēko – vārdu telpas System.Reflection.Emit.

Meta-datu atlasīšana

Kā bija agrāk teikts, šo iespēju piedāvā vārdu telpa System.Reflection. Klases MemberInfo un
Type veido pamatu meta-datu atlasīšanai (sk. diagrammu). Klase  Type nodrošina iespēju nolasīt tipa
(klases) meta-datus ar savām funkcijām un īpašībām. Piemēram:

 GetMethods, GetMethod – atgriež MemberInfo objektu masīvu, kas attēlo visas klases metodes.
Katrs  MemberInfo objekts reprezentē metodi, caur to var atlasīt  metodes parametrus, palaist
metodi, uzzināt metodes redzamību (public, private) utt. GetMethod atgriež vienu MemberInfo
objektu pēc metodes vārda, vai pēc vārda un tās parametriem.

 GetFields, GetField – atgriež lauku masīvu vai konkrētu lauku. Katrs lauks ir reprezentēts ar
FieldInfo objektu. Ar šo objektu var uzzināt lauka redzamību, vērtību, uzstādīt jauno vērtību
utt.

 GetEvents,  GetEvent  –  atgriež  klases  notikumu  masīvu  vai  konkrēto  notikumu  –  objekts
EventInfo.  Ar  EventInfo  objektu piedāvā  iespējas  manipulēt  ar  notikuma  apdarinātājiem,
izsaukt notikumu utt. 

 GetProperties,  GetProperty  –  atgriež  visu  īpašību  masīvu  vai  konkrētu  īpašību.  Īpašība
savukārt ir reprezentēta ar objektu PropertyInfo.

 IsPublic, IsAbstract utt.

Jau jābūt redzamam, cik meta-datu atlasīšanas līdzekli ir stipri. Protams, ka pilns apraksts nav
iespējams referāta ietvaros.

Meta-datu  manipulēšanas  līdzekli  tiek  paplašināti  ar  speciāliem  atribūtiem,  kas  piedāvā
vienkāršu pieeju aprakstīt klasi vai tās locekļus. Speciālais atribūts savukārt arī ir klase, pakārtota no
klases Attribut (sk. diagrammu), kas tiek piesaistīta pie citas klases vai klases locekļiem un saglabāta
šis klases meta-datos. Šī piesaistīšanas valodā Visual Basic .NET izskatās, piemēram, tā:

<Obsolete("Is changed in the next version")> Private Sub Method()

Šajā piemērā tiek izmantots atribūts, kuru reprezentē klase ObsoleteAttribute (vārds „Attribute”
ir  izlaists).  Iebūvētā  klases bibliotēka piedāvā vairāk nekā simts  tādu atribūtu – sākot no metodes
apraksta,  kas  tiks  izvadīts  programmas  redaktorā,  un  pazīmi,  vai  šī  īpašība  tiks  izmantota  pēc
noklusēšanas,  beidzot  ar  sarežģītākajiem  atribūtiem,  saistītiem  ar  .NET  drošības  sistēmu  un
komponentes pievienošanu design-taimā. Pie tam izstrādātājs vienmēr var nomantot savu atribūtu no
klases System.Attribute. Iespēja nolasīt atribūtus izpildīšanas laikā arī tiek piedāvāta ar klašu palīdzību,
pārmantotiem no MemberInfo. 

Viens no meta-datu nolasīšanas izmantošanas piemēriem ir dinamiskā tipa noteikšana (late-
binding). Izpildot sekojošu komandu valodā Visual Basic .NET:

Dim obj as object
obj = oFigure ‘ oFigure ir kaut-kāda cita tipa objekts
a.Draw(1,2,3)

Platformas  .NET izpildīšanas  vide  automātiski  nolasa  objekta  obj meta-datus  (ar  GetType
metodi), atrod metodi „Draw”, kas parametros pieņem 3 integer tipa mainīgus un dinamiski šo metodi
izpilda. Atzīmēšu, ka COM arhitektūrā tiek pielietots pavisam cits mehānisms, bāzēts uz dinamisku
izsaukšanu interfeisu IDispatch. 
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Platformas  .NET  pakete  SDK  satur  ļoti  lietderīgu  utilītu  ILDASM,  kas  ļauj  nolasīt  .NET
aplikācijas meta-datus.  Pie tam katrai  izvēlētai  metodei  utilīta izvada tās starp kodu valodā MSIL.
Bildē ir parādīts utilītas izsaukums dll bibliotēkas mscorlib.dll:

Meta - programmēšana un kompilatori

Iespēja  dinamiski  veidot  jaunas  klases  izpildīšanas  laikā  saucas  par  meta-programmēšanu.
Atgādinu, ka šī iespēja tiek realizēta vārdu telpā System.Reflection.Emit. Šī vārdu telpa realizē katrai
„Info” klasei (sk. klašu diagrammu punktā „Vārdu telpas platformā .NET”) attiecīgo „Build” klasi (vai
klases). „Build” klases piedāvā līdzekļus, lai modificētu vai izveidotu no jaunas attiecīgo elementu –
tipu  (TypeBuilder,  EnumBuilder),  metodi  (MethodBuider),  lauku  (FieldBuilder),  īpašību
(PropertyBuider),  notikumu  (EventBuilder),  kā  arī  lokālo  mainīgo  (LocalBuilder)  un  moduli
(ModuleBuilder). 

Klasei  MethodBuilder ir metode GetILGenerator, kas atgriež klases ILGenerator objektu. Šis
objekts palīdz noģenerēt metodes kodu – instrukcijas valodā MSIL. Šī klase arī palīdz veidot birkas un
lokālus mainīgus. Kaut gan referāta ietvaros vienkārši nav iespējams aprakstīt šo valodu, pieminēšu
tikai tādas konstrukcijas, kas tiks izmantotas nākošajā piemērā.

MSIL  valodu  varētu  definēt  sekojoši  –  tas  ir  steka  bāzētais  abstraktais  objektorientētais
assemblers. Tam nav nekādu reģistru – viss tiek taisīts caur steku un atmiņu. Visi lokālie mainīgie
vienas metodes ietvaros veido masīvu – katram mainīgam ir savs indekss. MSIL valodai, piemēram, ir
sekojošas komandas:

 ldloc i – saglabā lokālo mainīgo ar indeksu i stekā;
 stloc i – nolasa no steka vērtību un saglabā to mainīgajā ar indeksu i;
 add,  sub,  mult –  attiecīgas  aritmētiskas  operācijas  ar  divām vērtībām no steka,  saglabājot

rezultātu atpakaļ stekā. Vērtību tipus CLR noteica automātiski;
 and, or – bitu operācijas ar integer tipa vērtībām no steka saglabājot rezultātu stekā;
 Ceq, Clt, Cgt,... – pārbauda vai otrā vērtība no steka vienāda, mazāka vai lielāka nekā pirmā.

Rezultāts  integer tipa  (0  vai  1)  tiek  saglabāts  atpakaļ  stekā.  Vērtību  tipus  CLR  nosaka
automātiski;

 Beq l, Blt l, Bgt l,... – nosacījuma pāreja uz birku l.
 Br l – beznosacījuma pāreja uz birku l.  
 ...
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Dinamisko tipu veidošanai ir fundamentāla nozīme attālinātu serveru izsaukšanai. Piemēram,
tehnoloģijās COM un CORBA ir domāts, ka proxy-klases kods tiek veidots IDL faila kompilācijas
laikā. Pēc tam šis kods tiek komponēts kopā ar klienta aplikācijas. Acīmredzama neērtība ir atkal tāda,
ka tiek veidots vēl viens modulis, izņemot meta-datu bibliotēku, IDL failu un pašu aplikāciju, – tagad
jau ar proxy-klases realizāciju. 

Platforma .NET piedāvā citu risinājumu – šī  proxy-klase tiek izveidota atmiņā izpildīšanas
laikā ar vārdu telpas  System.Reflection.Emit palīdzību. Šī pieeja noņem problēmu saistītu ar proxy-
klases dll meklēšanu.

Meta-programmēšanu stipri izmanto arī .NET savietojamu valodu kompilatori. Pieeja ir tāda,
ka CLR savietojamais kods tiek veidots atmiņā kompilatora izpildīšanas laikā un pēc tam saglabāts
failā – piemērām, EXE. Platformas .NET savietojamo valodu ģimenē visspēcīgākā valoda ir C# - jo tā
bija izgudrota speciāli priekš .NET un maksimāli izmanto CLR iespējas. Līdz ar to, iespējams, ka visu
pārējo  valodu  kompilatori  bija  realizēti  tieši  ar  šo  valodu  un  vārdu  telpu  System.Reflection.Enum
palīdzību. Bet tā ir tikai referāta autora hipotēze. 

Valodas IMP savietojamais ar .NET kompilators

Ar apakšminēto valodas MSIL instrukciju palīdzību var diezgan viegli realizēt valodas IMP
vienkāršo kompilatoru savietojamo ar .NET. Kompilatora realizācijas savukārt ir valodā Visual Basic .
NET.  Abstraktā  valoda  IMP  tika  pieminēta  Kārļa  Čerāna  lekcijās
(http://www.ltn.lv/~karlisc/StudKursi/ProgValodas/Materiali.htm). 

Kompilācija  sākās  funkcijā  BuildProgramm.  Funkcija  BuildAExp,  BuildBExp un  BuildCom
attiecīgi veido MSIL kodu aritmētiskām izteiksmēm, loģiskām izteiksmēm un komandām.

Funkcija  BuildProgramm ņem kā  parametru  saknes  komandu  un  izejas  izpildāma  moduļa
vārdu.  Mana  piemēra  komandu  koks  tiek  izveidots  ar  rokām  funkcijā  Main,  t.i.,  nav  nekādas
nolasīšanas no faila un, jo vairāk,  programmas teksta sintakses analīzes.  Piemēra mērķis – parādīt
meta-programmēšanas principu. 

Imports System.Reflection
Imports System.Reflection.Emit
Imports System.Threading
Imports System.Collections.Specialized

Public Enum AEXP_CODE
    Plus = 0
    Minus = 1
    Multiply = 2
    Constant = 4
    Variable = 5
End Enum
Public Enum BEXP_CODE
    [True] = 0
    [False] = 1
    [Equals] = 2
    [Less] = 3
    [Greater] = 4
    [And] = 5
    [Or] = 6
    [Not] = 7
    [NotEquals] = 8
End Enum
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Public Enum COM_CODE
    [Skip] = 0
    [Assignment] = 1
    [Merge] = 2
    [While] = 3
    [If] = 4
End Enum
Class AExp
    Public Code As AEXP_CODE
    Public Constant As Integer
    Public Variable As String
    Public Left As AExp
    Public Right As AExp
End Class
Class BExp
    Public Code As BEXP_CODE
    Public AExpLeft As AExp
    Public AExpRight As AExp
    Public BExpLeft As BExp
    Public BExpRight As BExp
End Class
Class Com
    Public Code As COM_CODE
    Public Condition As BExp
    Public Variable As String
    Public RightSide As AExp
    Public Com1 As Com
    Public Com2 As Com
End Class
Module IMPCompilator
    Private Sub BuildAExp( _
    ByVal oState As ListDictionary, _
    ByVal oIL As ILGenerator, _
    ByVal oExp As AExp)
        If IsNothing(oExp) Then Return
        Select Case oExp.Code
            Case AEXP_CODE.Constant
                oIL.Emit(OpCodes.Ldc_I4, oExp.Constant)
            Case AEXP_CODE.Variable
                oIL.Emit(OpCodes.Ldloc, oState(oExp.Variable))
            Case AEXP_CODE.Plus
                BuildAExp(oState, oIL, oExp.Left)
                BuildAExp(oState, oIL, oExp.Right)
                oIL.Emit(OpCodes.Add)
            Case AEXP_CODE.Minus
                BuildAExp(oState, oIL, oExp.Left)
                BuildAExp(oState, oIL, oExp.Right)
                oIL.Emit(OpCodes.Sub)
            Case AEXP_CODE.Multiply
                BuildAExp(oState, oIL, oExp.Left)
                BuildAExp(oState, oIL, oExp.Right)
                oIL.Emit(OpCodes.Mul)
        End Select
        Dim a As New System.NonSerializedAttribute
    End Sub
    Private Sub BuildBExp( _
    ByVal oState As ListDictionary, _
    ByVal oIL As ILGenerator, _
    ByVal oExp As BExp)
        If IsNothing(oExp) Then Return
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        Select Case oExp.Code
            Case BEXP_CODE.True
                oIL.Emit(OpCodes.Ldc_I4, 1)
            Case BEXP_CODE.False
                oIL.Emit(OpCodes.Ldc_I4, 0)
            Case BEXP_CODE.And
                BuildBExp(oState, oIL, oExp.BExpLeft)
                BuildBExp(oState, oIL, oExp.BExpRight)
                oIL.Emit(OpCodes.And)
            Case BEXP_CODE.Or
                BuildBExp(oState, oIL, oExp.BExpLeft)
                BuildBExp(oState, oIL, oExp.BExpRight)
                oIL.Emit(OpCodes.Or)
            Case BEXP_CODE.Not
                BuildBExp(oState, oIL, oExp.BExpRight)
                Dim oEnd As Label = oIL.DefineLabel()
                Dim oElse As Label = oIL.DefineLabel()
                oIL.Emit(OpCodes.Brtrue, oElse)
                oIL.Emit(OpCodes.Ldc_I4, 1)
                oIL.Emit(OpCodes.Br, oEnd)
                oIL.MarkLabel(oElse)
                oIL.Emit(OpCodes.Ldc_I4, 0)
                oIL.MarkLabel(oEnd)
            Case BEXP_CODE.Equals
                BuildAExp(oState, oIL, oExp.AExpLeft)
                BuildAExp(oState, oIL, oExp.AExpRight)
                oIL.Emit(OpCodes.Ceq)
            Case BEXP_CODE.NotEquals
                BuildAExp(oState, oIL, oExp.AExpLeft)
                BuildAExp(oState, oIL, oExp.AExpRight)
                oIL.Emit(OpCodes.Ceq)
                Dim oEnd As Label = oIL.DefineLabel()
                Dim oElse As Label = oIL.DefineLabel()
                oIL.Emit(OpCodes.Brtrue, oElse)
                oIL.Emit(OpCodes.Ldc_I4, 1)
                oIL.Emit(OpCodes.Br, oEnd)
                oIL.MarkLabel(oElse)
                oIL.Emit(OpCodes.Ldc_I4, 0)
                oIL.MarkLabel(oEnd)
            Case BEXP_CODE.Less
                BuildAExp(oState, oIL, oExp.AExpLeft)
                BuildAExp(oState, oIL, oExp.AExpRight)
                oIL.Emit(OpCodes.Clt)
            Case BEXP_CODE.Greater
                BuildAExp(oState, oIL, oExp.AExpLeft)
                BuildAExp(oState, oIL, oExp.AExpRight)
                oIL.Emit(OpCodes.Cgt)
        End Select
    End Sub
    Private Sub BuildCom( _
    ByVal oState As ListDictionary, _
    ByVal oIL As ILGenerator, _
    ByVal oCom As Com)
        If IsNothing(oCom) Then Return
        Select Case oCom.Code
            Case COM_CODE.Skip
                oIL.Emit(OpCodes.Nop)
            Case COM_CODE.Merge
                BuildCom(oState, oIL, oCom.Com1)
                BuildCom(oState, oIL, oCom.Com2)
            Case COM_CODE.Assignment
                BuildAExp(oState, oIL, oCom.RightSide)
                oIL.Emit(OpCodes.Stloc, oState(oCom.Variable))
            Case COM_CODE.If
                Dim oElse As Label = oIL.DefineLabel()
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                Dim oEndIf As Label = oIL.DefineLabel()
                BuildBExp(oState, oIL, oCom.Condition)
                oIL.Emit(OpCodes.Brfalse, oElse)
                BuildCom(oState, oIL, oCom.Com1)
                oIL.Emit(OpCodes.Br, oEndIf)
                oIL.MarkLabel(oElse)
                BuildCom(oState, oIL, oCom.Com2)
                oIL.MarkLabel(oEndIf)
            Case COM_CODE.While
                Dim oBeginWhile As Label = oIL.DefineLabel()
                Dim oEndWhile As Label = oIL.DefineLabel()
                oIL.MarkLabel(oBeginWhile)
                BuildBExp(oState, oIL, oCom.Condition)
                oIL.Emit(OpCodes.Brfalse, oEndWhile)
                BuildCom(oState, oIL, oCom.Com1)
                oIL.Emit(OpCodes.Br, oBeginWhile)
                oIL.MarkLabel(oEndWhile)
        End Select
    End Sub

    Private Sub BuildProgramm( _
    ByVal oState As ListDictionary, _
    ByVal oCom As Com, _
    ByVal sName As String)
        ' Veido izpildamo failu un moduli
        Dim oName As New AssemblyName
        oName.Name = "IMPProgramm"
        Dim oAssembly As AssemblyBuilder = _
            Thread.GetDomain.DefineDynamicAssembly( _
            oName, AssemblyBuilderAccess.Save)
        Dim oModule As ModuleBuilder = oAssembly.DefineDynamicModule( _
            "Module", sName, True)

        ' Veido static funkciju "main"
        Dim oMethod As MethodBuilder = oModule.DefineGlobalMethod( _
            "Main", MethodAttributes.Static Or MethodAttributes.Public, _
            Nothing, Nothing)
        Dim oIL As ILGenerator = oMethod.GetILGenerator()

        ' Deklare mainigus
        Dim aKeys(oState.Keys.Count - 1) As String
        oState.Keys.CopyTo(aKeys, 0)
        For Each sVar As String In aKeys
            oState(sVar) = oIL.DeclareLocal(GetType(Integer))
        Next

        ' Kompile komandu koku
        BuildCom(oState, oIL, oCom)

        ' Izvada rezultati 
        For Each sVar As String In aKeys
            oIL.Emit(OpCodes.Ldstr, sVar & "={0}")
            oIL.Emit(OpCodes.Ldloc, oState(sVar))
            oIL.Emit(OpCodes.Box, GetType(Integer))
            Dim aTypes(1) As Type
            aTypes(0) = GetType(String)
            aTypes(1) = GetType(Object)
            oIL.Emit(OpCodes.Call, _
                GetType(System.Console).GetMethod("WriteLine", aTypes))
        Next

        ' Pazime ka "main" funkcija beidzies
        oIL.Emit(OpCodes.Ret)

        ' Apstiprina funkciju "main" 
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        oModule.CreateGlobalFunctions()

        ' apzime to ka Entry Point izpildamajaa failaa
        oAssembly.SetEntryPoint(oMethod)

        ' Saglaba izpildamo faili
        oAssembly.Save(sName)
    End Sub

    Sub Main()
        Dim oState As New ListDictionary
        oState.Add("xx", Nothing)
        oState.Add("yy", Nothing)
        Dim aexp1 As New AExp
        aexp1.Code = AEXP_CODE.Constant
        aexp1.Constant = 35
        Dim aexp2 As New AExp
        aexp2.Code = AEXP_CODE.Constant
        aexp2.Constant = 14
        Dim aexp3 As New AExp
        aexp3.Code = AEXP_CODE.Variable
        aexp3.Variable = "xx"
        Dim aexp4 As New AExp
        aexp4.Code = AEXP_CODE.Variable
        aexp4.Variable = "yy"
        Dim aexp5 As New AExp
        aexp5.Code = AEXP_CODE.Minus
        aexp5.Left = aexp3
        aexp5.Right = aexp4
        Dim aexp6 As New AExp
        aexp6.Code = AEXP_CODE.Minus
        aexp6.Left = aexp4
        aexp6.Right = aexp3
        Dim bexp1 As New BExp
        bexp1.Code = BEXP_CODE.NotEquals
        bexp1.AExpLeft = aexp3
        bexp1.AExpRight = aexp4
        Dim bexp2 As New BExp
        bexp2.Code = BEXP_CODE.Less
        bexp2.AExpLeft = aexp3
        bexp2.AExpRight = aexp4
        Dim com1 As New Com
        com1.Code = COM_CODE.Assignment
        com1.Variable = "xx"
        com1.RightSide = aexp1
        Dim com2 As New Com
        com2.Code = COM_CODE.Assignment
        com2.Variable = "yy"
        com2.RightSide = aexp2
        Dim com3 As New Com
        com3.Code = COM_CODE.Assignment
        com3.Variable = "xx"
        com3.RightSide = aexp5
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        Dim com4 As New Com
        com4.Code = COM_CODE.Assignment
        com4.Variable = "yy"
        com4.RightSide = aexp6
        Dim com5 As New Com
        com5.Code = COM_CODE.If
        com5.Condition = bexp2
        com5.Com1 = com4
        com5.Com2 = com3
        Dim com6 As New Com
        com6.Code = COM_CODE.While
        com6.Condition = bexp1
        com6.Com1 = com5
        Dim com7 As New Com
        com7.Code = COM_CODE.Merge
        com7.Com1 = com2
        com7.Com2 = com6
        Dim MainCommand As New Com
        MainCommand.Code = COM_CODE.Merge
        MainCommand.Com1 = com1
        MainCommand.Com2 = com7
        BuildProgramm(oState, MainCommand, "Programm.exe")
    End Sub
End Module
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