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Deklaratív programozás?

Mi az?



  

Deklaratív programozás?

Eljárás paraméterei között

Függvény paramétere és eredménye között



  

Deklaratív programozás
Logikai programozás: reláció.

Kapcsolat egy eljárás paraméterei között.

A reláció vagy teljesül, vagy nem teljesül.

Funkcionális programozás: transzformáció.

Kapcsolat egy függvény paramétere és 
eredménye között.



  

Miért jó a deklaratív programozás?

Mi a haszna?



  



  



  



  

substantially!

by your acts. or acts of others!

refund the amount you paid for them!



  

Miért jó a deklaratív programozás?

Programozás

De lehet-e
 mellékhatás nélküli
programot írni?

nélkül?



  

Bródy János: Kockázatok és mellékhatások
http://www.youtube.com/watch?v=pz7ESdIt8PA

http://www.youtube.com/watch?v=pz7ESdIt8PA


  

Kockázatok és mellékhatások 
nélkül az élet nem élhető

csak remélni lehet, hogy nem 
tesz tönkre a receptre felírt jövő

Kockázatok és mellékhatások 
nélkül az élet nem élhető

a csalódás a legtöbb esetben 
nem megelőzhető

2001

Bródy János: Kockázatok és mellékhatások
http://www.youtube.com/watch?v=pz7ESdIt8PA

http://www.youtube.com/watch?v=pz7ESdIt8PA


  

Miért jó a deklaratív programozás?

Programozás

De lehet-e
 mellékhatás nélküli
programot írni?

nélkül?

Lehet (ritkán), de 
nem érdemes.



  

És akkor mégis mire jó a 
deklaratív programozás?

Deklaratív programozással 
csökkenthetők a

!

Miért nem érdemes mellékhatás 
nélküli programot írni?



  

Deklaratív programozás

Kapcsolat a paraméterek, illetve 
paraméter és eredmény között

Kordában tartott mellékhatások



  

Funkcionális programozás

Transzformáció.

Kapcsolat egy függvény paramétere és 
eredménye között.



  

Funkcionális programozás

Szilágyi Tamás: Erlang
Előadás a Budapest New Technology Meetup 2007. áprilisi 
összejövetelén.
http://video.google.com/videoplay?docid=-1059059492763322601#

Gránicz Ádám: Funkcionális programozás F#-ban
Előadás a Budapest New Technology Meetup 2007. júniusi 
összejövetelén.
http://video.google.com/videoplay?docid=-8565997871191700645#

A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa 
el ..., nézze meg ... vagy kérdezze meg ... !

Joe Armstrong: Erlang - the language and its applications
http://vimeo.com/10895525
http://www.infoq.com/presentations/erlang-software-for-a-concurrent-world

http://video.google.com/videoplay?docid=-1059059492763322601#
http://video.google.com/videoplay?docid=-8565997871191700645#
http://vimeo.com/10895525
http://www.infoq.com/presentations/erlang-software-for-a-concurrent-world


  

Funkcionális programozás
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa 
el ..., nézze meg ... vagy kérdezze meg ... !

John Hughes: Why functional programming matters
http://www.infoq.com/interviews/john-hughes-fp

Christopher Piro and Eugene Letuchy: Functional 
Programming at Facebook (Erlang, Haskell)
http://vimeo.com/6699769

Brian Harvey: Functional Programming (Scheme) at Berkeley
http://video.google.com/videoplay?docid=3801906677124348522#
http://www.youtube.com/watch?v=zmYqShvVDh4

Erik Meijer (Microsoft): C9 - Functional Programming Fundamentals
http://channel9.msdn.com/shows/Going+Deep/Lecture-Series-Erik-Meijer-Functional-Programming-Fundamentals-Chapter-1/

http://www.infoq.com/interviews/john-hughes-fp
http://vimeo.com/6699769
http://video.google.com/videoplay?docid=3801906677124348522#
http://www.youtube.com/watch?v=zmYqShvVDh4
http://channel9.msdn.com/shows/Going+Deep/Lecture-Series-Erik-Meijer-Functional-Programming-Fundamentals-Chapter-1/
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