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szoftverekért
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Prograḿırás kezdetén



Prograḿırás közben



Új funkciók fejlesztése



Szoftver kŕızis

Bonyolult száḿıtógépes rendszerek, sok hiba.

Létező szoftverek jobbá tétele:

Eszközök fejlesztése a forráskód
I tesztelésére
I anaĺızisre
I korrekt refaktorálására



Szoftver kŕızis

Bonyolult száḿıtógépes rendszerek, sok hiba.

Nem létező szoftverek jobbá tétele:

Új programozási nyelvek fejlesztése, melyekben
I könnyű helyes kódot ı́rni
I nehéz hibás kódot ı́rni
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Miért van szükség különböző nyelvekre?

Turing teljesség: minden nyelven ugyanazokat a matematikai
függvényeket lehet meǵırni.



HTML
<html lang="hu">
<head>
<meta charset="UTF-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=yes">
<base href="https://www.elte.hu/" />
<title>Eötvös Loránd Tudományegyetem</title><meta name="description" content="" /><meta name="keywords" content="ELTE, egyetem, tudás, tanulás, kutatás, kar, szervezet," /><meta property="og:title" content="Eötvös Loránd Tudományegyetem" /><meta property="og:type" content="article" /><meta property="og:description" content="" /><meta property="og:site_name" content="www.elte.hu" /><meta property="fb:app_id" content="" /><meta property="og:image" content="" />

<link rel="icon" type="image/x-icon" href="/favicon.ico?v202011191744" /></head>
<body>
<nav class="extra-navigation">
<div class="extra-nav-wrapper">
<a href="#main-content" class="extra-nav">Hı́rek</a>
<a href="#calendar" class="extra-nav">Események</a>
<a href="#about" class="extra-nav">ELTE a sajtóban</a>

</div></nav>
<li class="_keyboard-li">
<a href="felveteli" >Felvételi </a></li>
<li class="_keyboard-li"><a href="felvettek" >Felvettek!</a>
</li><li class="_keyboard-li"><a href="hallgatoknak" >Hallgatóknak</a></li>



Excel képletek nyelve



Google keresés nyelve



Alkalmazás-specifikus nyelvek

I HTML
I Excel képletek
I Google keresés

Közvetlenebb kifejezés, mint amit megért a száḿıtógép:



Jogi nyelv

Kérdést intéztünk az ingatlan egyik helyiségében illetéktelenül
tartózkodó, állandó lakosként hatályosan be nem jelentett szárnyas
baromfi felé a geológiai ásványi anyag mibenléte felől...

Ej mi a kő! tyúkanyó, kend a szobában lakik itt bent?

Forrás: Nyáry Krisztián Facebook oldala



A programozás valójában elkódolás

Alkalmazásiterület-specifikus nyelvek:
I HTML
I Excel képletek
I Google keresés
I Alan Kay: STEPS Toward the Reinvention of Programming



Ahhoz, hogy jól implementáljuk az új programozási
nyelveket...

...szükségünk van azok közvetlen léırására.

Kell: egy alkalmazásiterület-specifikus nyelv más
programozási nyelvek léırására.
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A nyelv programoknak a gyűjteménye.

Mi az, hogy program?



Mi az, hogy program?

(1) szám

(2) karaktersorozat

(3) szintaxisfa

(4) szintaxisfa kötésekkel

(5) jól t́ıpusozott szintaxis

(6) jól t́ıpusozott szintaxis egyenlőségekkel

dekódol

szintaktikus ellenőrzés

hatókör-ellenőrzés

t́ıpusellenőrzés

kódol

nyomtat

névgenerálás

normalizál
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(5) jól t́ıpusozott szintaxis

(6) jól t́ıpusozott szintaxis egyenlőségekkel

dekódol

szintaktikus ellenőrzés

hatókör-ellenőrzés
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dekódol
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kódol

nyomtat
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dekódol
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Mi az, hogy program?

(1) szám

(2) karaktersorozat

(3) szintaxisfa

(4) szintaxisfa kötésekkel

(5) jól t́ıpusozott szintaxis

(6) jól t́ıpusozott szintaxis egyenlőségekkel

dekódol

szintaktikus ellenőrzés

hatókör-ellenőrzés

t́ıpusellenőrzés

kódol

nyomtat

névgenerálás

normalizál

1 + 2 = 3

+

1 2
= 3



Egy nyelv tehát az alábbiak gyűjteménye:

+

1 2
= 3

A matematikusok ezt
általánośıtott algebrai struktúrának, a programozók
kvóciens indukt́ıv-indukt́ıv t́ıpusnak (QIIT) nevezik.
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Martin-Löf t́ıpuselmélete

I Egy programozási nyelv, melyben
program : t́ıpus

bizonýıtás : álĺıtás

⊂ ⊂

I T́ıpuselmélet száḿıtógépes megvalóśıtásai: Agda, Coq, Idris
I nem támogatják a QIIT-ket

I A t́ıpuselmélet setoid modellje támogatja a QIIT-ket
I és konstrukt́ıv



Eredmények a 3in projekt részeként

I Setoid t́ıpuselmélet
I A QIIT-k univerzális algebrájának kidolgozása
I Végtelenül elágazódó QIIT-k
I Folyamatban: a setoid t́ıpuselmélet

I támogatja a QIIT-ket
I implementációja



Összefoglalás

1. Alkalmazásiterület-specifikus programozási nyelvek
2. Program: fák, melyek

I kötésekkel rendelkeznek
I t́ıpushelyesen éṕıtve
I kvóciensek

3. T́ıpuselmélet kiegésźıtése kvóciens indukt́ıv-indukt́ıv t́ıpusokkal


