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Curs 8. Asigurarea Calitării (QA). 
Reflecţia. 

 

Introducere. 
În cadrul cursului sunt prezentate noţiuni legate de reflecţie – o capabilitate 

deopotrivă interesantă şi folositoare. Sunt acoperite noţiunile teoretice legate de reflecţie, 
cu ilustrări privind implementarea practică a conceptelor în cazul Java. În finalul cursului 
este prezentat MetaJ, un limbaj de programare de cercetare ce conţine un suport puternic 
pentru reflecţie. 

 

Reflecţia 
Reflecţia este ceva ciudat – creaturi ciudate de cealaltă parte a oglinzii reprezintă şi 

motto-ul cu care începem de altfel, preluat din Alice în Ţara Minunilor. De fapt, în cadrul 
cursului avem de-a face cu creaturi ciudate, numite meta-obiecte. 

Reflecţia reprezintă capacitatea unui program de a se observa pe sine însuşi, de a se 
uita la propria structură, de a se auto-observa în ceea ce priveşte modul de funcţionare şi 
posibil chiar de a se auto-modifica pe sine însuşi.  

Există două laturi ale reflecției. Reflecţia de structură se referă la structuri de date şi 
la cod. Aceasta înseamnă capacitatea unui program de a-şi observa propriile structuri de 
date şi posibil propriul cod. 

Reflecţia comportamentală este capacitatea unui program de a-şi analiza propriul 
comportament sau de a vedea ce se întâmplă atunci când, de exemplu, este executată o 
anumită comandă sau instrucţiune. Adesea un program nu cunoaşte ce se întâmplă atunci 
când o instrucţiune este executată. Programatorii, cel mult, (speră că) ştiu care este 
efectul execuţiei respectivei instrucţiuni, dar în cele din urmă rezultatul final al execuţiei 
depinde de compilator şi poate de interpretorul ce rulează respectivul program. 

 

Există două operaţii de bază ce sunt folosite în cadrul programului pentru a suporta 
reflecţia. Una este introspecţia (eng. introspection), ce înseamnă că programul se poate 
uita la propria structură şi chiar la diverse detalii de implementare sau la comportamentul 
pe care îl are atunci când este executat. Cea de-a doua proprietate este intercesiunea (eng. 
intercession), ce înseamnă că programul poate să-şi modifice chiar propria structură, 
propriul cod sau chiar propriul comportament. E similar modificării definiţiei rolului pe 
care îl au anumite instrucţiuni, a efectului execuţiei respectivelor instrucţiuni în cadrul 
limbajului, similar redefinirii limbajului. 

 

Reflecţia poate apărea fie înainte ca programul să se execute, când se numeşte 
reflecţie statică, sau în timpul execuţiei, şi se numeşte reflecţie dinamică. Reflecţia 
statică apare de exemplu atunci când avem părţi ce sunt executate înainte de corpul 
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principal, înainte de execuția funcției main. Ea poate conduce la adăugarea de exemplu 
de noi clase. Reflecţia dinamică apare la runtime, când aplicaţia se poate uita la propriile 
structuri de date, posibil la propriul cod. 

 

Reflecţia poate fi periculoasă dacă nu este folosită corect. Dacă avem un program 
care se poate modifica pe sine însuşi atunci când rulează înseamnă că el poate introduce 
uşor şi noi defecte, bug-uri, chiar în timp ce rulează. Astfel de probleme sunt mai dificile, 
dacă nu imposibile, de analizat, depistat și reparat. 

 

În programarea orientată obiect modul standard de implementare a reflecţiei este 
numit protocol meta-obiect (eng. metaobject protocol). Pentru a înţelege însă conceptul 
trebuie să vedem ce înseamnă un metaobiect. Să presupunem că avem un program format 
din diverse părţi, interne, pe care de obicei nu le putem vedea/accesa din cadrul 
programului. Ca programator cunoaştem doar că programul e format din clase de 
exemplu, dar programul însuşi, în timp ce rulează, nu-şi vede propriile clase sau propriul 
cod. El doar rulează prin cod, dar aplicaţia nu poate de exemplu inspecta codul respectiv 
în timp ce rulează şi să spună „hmm, instrucţiunea aceasta parcă nu îmi place, parcă mai 
bine aş sări-o şi aş executa următoarea instrucţiune mai bine”. Pentru a face detaliile de 
implementare accesibile programului se recurge adesea la reprezentarea detaliilor interne 
de implementare sub formă de instrucţiuni de program, clase, şi toate acestea sunt formă 
de obiecte accesibile în program. Acest artificiu este folosit pentru reprezentarea 
detaliilor interne, cunoscute ca metadate - date ce reflectă mai mult decât lucrurile 
obişnuite cu care lucrează programul, de care un program în mod normal nu este 
conştient, date despre program. Deci metadatele sunt date ce descriu ceva precum 
structura datelor.  

În concordanţă şi obiectele ce descriu detalii interne de implementare ale obiectelor se 
numesc metaobiecte. Un metaobiect poate descrie de exemplu cum arată, care sunt 
detaliile de implementare ale codului, cum arată clasele şi aşa mai departe, chiar cum 
arată interpretorul sau compilatorul pe care le folosim pentru execuţia codului. 

Dacă avem acces la detaliile interne ale programului şi la utilizarea de operaţii de 
introspecţie a respectivelor detalii interne putem în continuare să ne referim la un detaliu 
de implementare internă a aplicaţiei pentru care să obţinem deci un metaobiect. Acesta 
este de fapt modul în care putem introspecta ceva. Un metaobiect reprezintă un obiect 
normal, doar că este folosit pentru a descrie ceva din structura programului. Pentru a 
modifica programul, pentru a folosi intercesiunea, un program se modifică pe sine însuşi 
la runtime prin modificarea metaobiectelor iar respectivele modficări ajung să se reflecte 
înapoi în structura programului. De exemplu, dacă modificăm numele unei clase. Putem 
obţine un obiect descriind structura clasei şi acesta poate avea o variabilă name. Dacă 
modificăm valoarea curentă a respectivei variabile ar putea ca respectiva clasă să nu mai 
fie cunoscută decât prin noul nume. Astfel putem folosi deci mecanismele de introspecţie 
şi intercesiune, prin folosirea metaobiectelor. Modalitatea prin care putem folosi aceste 
mecanisme, prin care putem obţine metaobiecte, se numeşte protocol de metaobiecte. 
Altfel spus, reprezintă API-ul reflecţiei într-un program orientat pe obiecte. 
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Detaliem în continuare introspecţia structurilor de date, sau instrospecţia structurală. 
Mecanismul acesta este de altfel cel mai cunoscut şi este suportat de câteva limbaje de 
programare. Dacă ne gândim la structuri de date noi, dezvoltatorii, le cunoaștem chiar 
înainte de a compila programul. Structurile de date există înainte de execuția programului, 
noi suntem cei care le scriu. De exemplu, structura de tip clasă este scrisă de noi, 
dezvoltatorii, și ulterior ea este compilată și executată. Totuși, de-a lungul execuției 
programului clasa rămâne la fel. Acesta este un concept static, clasa nu se modifică. Doar 
obiectele se modifică. În cazul obiectelor, pe parcursul execuției programului valorile lor 
curente pot suferi modificări, totuși structura lor, câmpurile deținute curente de ele, 
rămân la fel. 

Totuși câteodată avem aplicații ce ar trebui să fie extensibile. Câteodată avem nevoie 
ca în timpul execuției să adăugăm noi clase, sau noi obiecte de un tip de clasă încă 
nedefinit. De exemplu, poate dorim să încărcăm dinamic anumite module, chiar dacă nu 
am definit structurile de date corespunzătoare acestora apriori, înaintea execuției 
aplicației. Un alt exemplu ar fi acela al unei aplicații server care gestionează alte aplicații. 
Într-un astfel de container de aplicații avem nevoie de mecanisme prin care să putem 
insera noi clase, de exemplu un serviciu web, chiar la runtime. Ulterior cererile trimite 
trebuie corect soluționate de noile clase introduse, acestea trebuie să poată fi executate, 
chiar dacă la pornire serverul nostru nu știa nimic de existența structurii de date ce 
definește comportamentul respectivului serviciu web. Deci avem exemple de aplicații ce 
nu cunosc toate clasele ce vor fi folosite de-a lungul execuției în avans, în cazul cărora 
pot apărea dinamic noi clase sau pot fi instanțiate noi obiecte. Și aici introspecția 
structurilor de date devine utilă. Introspecția structurilor de date specifică că pentru 
fiecare structură de date, clasele din limbajul OO de exemplu, avem la dispoziție un 
metaobiect. 

Putem examina exemplul de cod Java din Fig. 1.  

 
Fig. 1. Exemplu cod Java – introspecție. 

 

În acest exemplu putem crea un obiect F de tipul Foo și să presupunem că nu știm ce 
este acest Foo, nu cunoaștem detalii legate de această clasă. Să presupunem că avem o 
clasă pe care nu am văzut-o niciodată, poate că a fost încărcată dinamic în aplicația 
noastră, nu avem informații despre conținutul ei. Tot ce putem face în acest caz e să 
folosim metoda getClass pentru a obținute un metaobiect ce descrie respectiva clasă. 
Acest exemplu arată modul în care puteți obține în Java un metaobiect, chiar dacă nu 
cunoașteți o anumită clasă. În Java avem un astfel de metaobiect, care este un obiect de 
tip Class, pentru descrierea sau păstrarea informațiilor legate de structura oricărei clase. 

În partea dreaptă puteți vedea că puteți obține o serie de informații legate de clasele 
Java. Puteți obține numele, câmpurile sau metodele și constructorii clasei respective. Mai 
mult, puteți chiar folosi metodele și constructorii și câmpurile respectivei clase în apeluri 
reale, pe instanțe reale ale clasei. 
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Un alt mecanism este introspecția codului. Acesta este mecanismul prin care un 
program se poate uita la propriul cod.  

 

 
Fig. 2. Exemplu de introspecție a codului. 
 

În Fig. 2 avem un exemplu de cod Java. Intern trebuie să știm că sistemul construiește 
intern un arbore abstract de sintaxă (AST), un obiect intern ce reprezintă codul nostru, 
instrucțiunile executate. Mai mult, acest arbore intern poate fi citit. Codul pentru acest 
lucru e ilustrat în cadrul figurii în partea dreaptă. Din nou folosim un obiect f de tipul Foo 
și considerăm că nu cunoaștem cum arată clasa respectivă. Folosim metoda getClass 
pentru a obține metaobiectul ce descrie clasa. Apoi folosim metoda getMethod pentru a 
obține metadatele ce descriu structura metodei inc (argumentul metodei apelată). Să 
presupunem că știm că în clasa Foo a fost definită această metodă (inc) – dar chiar dacă 
nu știți ce metode există, puteți obține o enumerare a lor tot pe baza metaobiectului – dar 
nu cunoaștem detaliile de implementare, nu știm ce face această metodă. În acest moment 
avem la dispoziție acel metaobiect ce descrie o metodă. Ultima linie de cod din exemplu 
e ceva ce nu puteți face în Java, dar care ilustrează principiul introspecției codului. Deci, 
pentru un limbaj care ar suporta introspecția codului o metodă getBody ar putea conduce 
la obținerea unor informații privind secvența de instrucțiuni conținute de corpul 
respectivei metode. Acest lucru se realizează de obicei astfel. Pentru fiecare tip de 
instrucțiune există o metaclasă și pentru fiecare expresie și parte a programului ce poate fi 
introspectat puteți obține obiecte de tipul acestor metaclase.  

 

Un nivel și mai înalt al reflecției este intervenția. Mecanismul se referă la faptul că nu 
doar puteți analiza codul, dar chiar îl puteți modifica. Aceste aspect este chiar mai rar 
implementat de limbaje decât introspecția. Intervenția poate fi efectuată asupra 
structurilor de date, asupra codului programelor sau chiar asupra pseudocodului 
programului. Un exemplu din ultima categorie este prezentat în Fig. 3. 

 
Fig. 3. Exemplu de intervenție. 
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Să presupunem că avem o clasă Foo și dorim să efectuăm modificări asupra ei. Poate 
dorim să modificăm metoda de incrementare astfel încât valorile să fie incrementate cu 
99 în loc de 1. Cum se poate face acest lucru? Într-un program ce suportă intervenția, 
acest lucru ar putea arăta astfel. Avem un obiect și obținem un metaobiect al metodei, 
după cum am văzut anterior. Apoi obținem toate instrucțiunile din corpul metodei, prima 
instrucțiune fiind cea de return, compusă din alte instrucțiuni (descrise, după cum am 
văzut, și ele prin metaobiecte). A doua instrucțiune este de tip expresie, iar unul dintre 
operanzii acestei instrucțiuni este valoarea constantă pe care dorim să modificăm. În 
exemplu suprascriem expresia secundară ce compune expresia de adunare, setând-o 
corespunzător la valoarea 99. 

Acesta este un caz ce ilustrează și de ce este rău să folosim intervenția. Dacă aveți un 
program și chiar în timpul execuției acestuia modificați brusc comportamentul acestuia, 
precum în acest exemplu, nu mai puteți fi siguri ce se poate întâmpla, cum se comportă în 
continuare programul, poate unele blocuri de instrucțiuni folosesc incrementarea cu 1, iar 
altele cea cu 99, pentru că au fost executate după intervenție. Programul capătă o 
funcționare nedeterministă. 

Totuși avantajul folosirii intervenției ține de optimizare. Codul ar putea, de exemplu, 
să se optimizeze singur chiar în timpul execuției, spre exemplu ar putea învăța să 
ocolească cazurile care ar putea conduce la un deadlock sau să se adapteze pentru o 
anumită arhitectură în care rulează. Acesta este și motivul pentru care reflecția, și în 
particular mecanismele de intervenție, reprezintă un subiect de cercetare activ. 

 


