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Sammanfattning 

Att hitta ett komplement till stora XML-filer kan vara svårt, men kan också vara nödvändigt. På 

IdaInfront använder man sig idag utav XML-filer för att sätta upp konfigurationerna på hur man ska 

bygga upp ett projekt i deras program iipax. Dessa blir ofta väldigt stora och oöverskådliga samt att 

det inte finns någon smidig grafisk representation på hur de olika typerna hör ihop för att få en enkel 

överblick, det är här mitt examensarbete kommer in.  

Jag har skapat en prototyp på hur man med ett domän specifikt språk (DSL) kan ersätta XML syntaxen 

och på så sätt få det mera läsbart och samtidigt göra en grafisk representation på hur de olika 

noderna är kopplade till varandra.  

Jag använde mig av ett verktyg som heter XText för att ta fram mitt DSL då det gav en bra grund samt 

att man får olika hjälpverktyg så som auto-complete förslag, färgkodning, validering mm.  

För att få fram en grafisk editor använde jag mig av ett verktyg som heter Eugenia som är en del av 

Epsilon som utveklar verktyg för olika typer av hantering av EMF modeller i Eclipse. Det gav en smidig 

koppling mellan den DSL jag utformade i XText med en grafisk editor som Eugenia automatiskt 

genererade på omkring 600 filer utifrån två filer med inställningar som jag modifierade.  

Jag fick fram ett bra resultat för en prototyp i mindre skala. Dock använder sig IdaInfront av så många 

noder per projekt så det blir ganska snabbt svårt att se helheten i den grafiska editorn. Det hade varit 

smidigt om man kunde extrahera olika grupperingar i editorn men det hade jag tyvärr inte tid med 

att försöka konfigurera ihop. 
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1 Inledning 
Att framställa bra konfigurationsfiler i XML kan vara både frustrerande och oläsligt. Filerna blir stora 

och det blir svårt att hålla reda på vilka delar som samverkar när man måste scrolla upp och ner i ett 

textdokument. Där passar hemmagjorda DSLer (Domain Specific Language) in väldigt bra. En DSL gör 

det enklare att få en bra överblick på de olika attribut och inställningar man har och gör det samtidigt 

mera läsvänligt för en som inte är lika van att hantera XML-filer. En jämförelse mellan läsbarheten på 

XML och DSL kan ni se i bilaga 2. 

1.1 Bakgrund 
Bakgrunden till mitt examensarbete kommer ifrån att IdaInfront idag har ett konfigurationssystem 

som bygger på XML-filer som snabbt blir flera tusen rader långa. Dessa XML-filer innehåller 

attributtyper och objekttyper som beskriver hela objektmodellen i iipax. De beskriver allt från hur de 

representeras i databasen och persisteras till hur man visar upp det i gränssnittet för klienten. XML 

ger en dålig översikt och ingen bra möjlighet att ge en grafisk överblick för att se hur de olika 

objekten och attributen hör ihop. De har tidigare försökt göra ett eget DSL men på grund av tidsbrist 

blev inte det projektet färdigt. Men det är något som de har försökt återuppta genom att göra det till 

en uppgift för examensarbetare. 

1.2 Syfte 
Själva syftet med examensarbetet var att undersöka möjligheten att göra en DSL för 

konfigurationsfilerna och se om man kunde få fram någon bra grafisk representation över strukturen 

på dessa filer. 

Jag har sett exempel på när man i Eclipse har kunnat ha en text-baserad representation sida-vid-sida 

med ett grafiskt diagram och mitt mål är att försöka återskapa något liknande med detta 

examensarbete. 

1.3 DSL – Domain Specific Language1 
En DSL är ett litet språk som fokuserar på ett område och ger för det området en stark uttryckskraft 

och högre produktivitet. Det är inte som ett objektorienterat språk som kan programmera stora 

program utan istället är en DSL ett specialverktyg för speciella förhållanden. Ett system kan använda 

sig av flera olika DSLer i flera delar av sitt projekt för olika ändamål. 

Kärnan i varför DSLer lockar är att de mera tydligt kommunicerar vad man vill med en viss del av ett 

system. En DSL blir som en tunn mask över olika modeller som man har i systemet som förklarar 

tydligare hur modellerna ser ut än om man undersökte koden för modellen. Det ger också fördelen 

att man bygger en klarare syntax vilket gör att den kan användas av personer som inte är 

programmerare och de kan snabbt komma igång och producera.  

Ett exempel på hur skillnaden kan bli när man använder en DSL kan ni se i bilaga 2. Där har jag lagt 

upp ett kort exempel på hur det skulle se ut i mitt system om jag hade ett Attribut och ett Objekt i 

XML format och i DSL format. Där ser man en klar fördel med att min DSL enklare kommunicerar vad 

typerna innehåller för data och det är mera lättläst.  

                                                           
1
 Martin Fowler (2010-09) Domain-Specific Languages 
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1.3.1 Olika typer av DSL 

Man kan dela in DSL i olika kategorier beroende på hur de används.  

1.3.1.1 Extern DSL 

En extern DSL är ett språk som är separerat från det språk som programmet använder. Texten i en 

extern DSL tolkas oftast av kod i huvudprogrammet och några exempel på sådana DSLer är SQL och 

XML konfigurationsfiler. Min DSL som jag har skapat är en extern DSL som inte använder sig av 

idainfronts program iipax utan fristående genererar en XML-fil med inställningar till iipax. 

1.3.1.2 Intern DSL 

En intern DSL är skriven i giltig kod som huvudprogrammet använder men använder sig bara av en 

del av hela språket för att hantera en liten del av programmet. Dock brukar man göra så att det får 

samma känsla som om det vore ett eget språk än huvudspråket.  

1.3.2 XML och DSL 

XML är också en typ av DSL då det i sig själv inte är ett eget språk utan behöver instansernas. Det är 

en stor DSL och har mera kod-liknande aspekter än vad man vanligtvis har i en DSL. Men vad är då 

fördelarna och nackdelarna med att göra en ny DSL istället för att använda XML? Fördelarna med en 

ny DSL är att den blir mera läsvänlig än en vanlig XML och man har mera friheter över utseendet på 

DSLen. Nackdelar med en DSL är att man måste ta hand om den och uppdatera den. Jag gjorde min 

DSL i Eclipse Juno Service Release 1 och med hjälp av XText 2.4. Om något av dessa utvecklas så pass 

mycket att de inte längre stöder min kod måste jag in och modifiera om den. Här är fördelen med 

XML att det är ett starkt språk som inte behöver underhållas av användaren då det är 

bakåtkompatibelt. Däremot kan det vara svårare att förstå XML för en som inte är van vid 

programmeringsspråk. 

2 Verktyg och modeller 
Själva huvudprogrammet för mitt examensarbete har varit Eclipse. Jag har använt mig av ett plug-in 

verktyg som heter XText för att generera kod som hjälper mig att göra en egen DSL editor till Eclipse-

miljön. För att få fram en grafisk representation av min DSL har jag använt mig av ett verktyg som 

heter Eugenia. Både XText och Eugenia har bra dokumentation vilket jag har använt som grund. Tack 

vare att de båda har ett stort stöd i det forum som Eclipse har gjort för plug-in tillverkare har jag fått 

bra hjälp och stöd av dem som utvecklar både XText2 och Eugenia3. Jag har även fått tillgång till kod 

innan den släppts publikt vilket har hjälpt mig med min uppgift. 

2.1 XText 
XText45 är ett verktyg till Eclipse som är utformat för att hjälpa användaren att enkelt kunna utveckla 

en egen DSL. XText gör så att man skriver in sin grammatik och utifrån den genererar filer så att man 

kan bygga ett nytt Eclipse som kan hantera ett valt filformat utifrån den grammatik man har skrivit. 

En enkel grammatik som man får när man börjar XText ser ut som följande:  

                                                           
2
 http://www.eclipse.org/forums/index.php/f/27/ 

3
 http://www.eclipse.org/forums/index.php/f/22/ 

4
 Implementing Domain-specific Languages with Xtext and Xtend (Lorenzo Bettini) 

5
 http://www.eclipse.org/Xtext/documentation/2.4.0/Documentation.pdf 

http://www.eclipse.org/forums/index.php/f/27/
http://www.eclipse.org/forums/index.php/f/22/
http://www.eclipse.org/Xtext/documentation/2.4.0/Documentation.pdf
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grammar org.xtext.example.mydsl.MyDsl with org.eclipse.xtext.common.Terminals 

generate myDsl "http://www.xtext.org/example/mydsl/MyDsl" 

Model: 

greetings+=Greeting*; 

Greeting: 

'Hello' name=ID '!'; 

I det nybyggda Eclipse kan man nu skapa en fil som heter mydsl och som kan läsa in greetings i 

formen ”Hello name!”. Då ”Hello” är ett nyckelord kommer det att färgkodas av XText och man kan 

även få fram det med auto complete om man börjar skriva H och trycker ctrl+mellanslag. Detta är 

dock en enkel grammatik och i bilaga 1 kan ni se den grammatik jag har använt i mitt eget arbete. 

Andra verktyg som XText ger är att man kan validera den text som matas in. Det man skriver in 

sparas i olika objekt och man kan validera att de innehåller rätt data och visa samma felmeddelande 

eller varningar som Eclipse visar när det upptäcker fel. Detta gör man i en fil som heter 

MyDslValidator, MyDsl namnger man själv och i mitt arbete heter filen istället IiDslValidator för 

Idainfront. 

XText ger också många andra verktyg att arbeta med. Ett verktyg låter användaren formatera hur 

texten ska se ut om man skapar ett objekt från någon annan källa. Om man inte sätter dessa 

inställningar så hamnar all text på en rad. XText har också ett verktyg som låter en göra saker efter 

att man har uppdaterat texten i DSL-filen. I XTexts egna exempel visar de hur man kan generera nya 

klass-filer utifrån det man skriver och jag själv använde detta för att omvandla min DSL till en XML-fil. 

Objekten som sparas från DSL-filen lagras som Ecoremodeller i en separat fil. Vad det är kommer i ett 

senare stycke.  

 

2.2 Eugenia 
För att få fram en grafisk representation av min DSL använde jag mig av ett verktyg som heter 

Eugenia67. Eugenia har som mål att implementera en grafisk editor till en DSL och använder sig av en 

modells Ecorefil. Detta gör att Eugenia fungerar som ett bra komplement till XText både för att de 

båda använder sig av samma grundformat men också att de båda skapar projekt som används i ett 

nybyggt Eclipse. 

Eugenia skapar en grafisk editor i Eclipse grafiska verktyg GMF genom att generera en gmfgraf, 

gmftool och gmfmap modeller som behövs för att implementera en GMF editor. Det tar användaren 

ett steg upp över GMF så att man får en enkel tröskel med att göra sin första GMF editor.  

Det första man gör med Eugenia är att man hittar sin Ecorefil, högerklickar på den och väljer 

”Generate Emfatic Source”. Detta kommer att generera en emffil8 som gör det enklare att modifiera 

modellerna i Ecorefilen.  

                                                           
6
 Model-driven Software Engineering in Practice (Marco Brambilla,Jordi Cabot,Manuel) 

7
 http://www.eclipse.org/epsilon/doc/eugenia/ 

8
 http://wiki.eclipse.org/EMF/FAQ#What_is_EMF.3F 

http://www.eclipse.org/epsilon/doc/eugenia/
http://wiki.eclipse.org/EMF/FAQ#What_is_EMF.3F
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Om man genererar emffilen för den kod som man får som start grammatik i XText får man följande 

kod i ecorefilen: 

@namespace(uri="http://www.iipax.idainfront/dsl/IiDsl", prefix="iiDsl") 
package iiDsl; 
 
class Model { 
  val Greeting[*] greetings; 
} 
 
class Greeting { 
  attr String name; 
} 

För att göra detta användbart för Eugenia behöver man skriva in följande text: 

@namespace(uri="http://www.iipax.idainfront/dsl/IiDsl", prefix="iiDsl") 
package iiDsl; 
 
@gmf.diagram() 
class Model { 
  @gmd.compartment() 
  val Greeting[*] greetings; 
} 
 
@gmf.node(label="name", label.pattern="Hello {0}!") 
class Greeting { 
  attr String name; 
} 

@gmf.diagram säger vad som är rotnoden i modellen och det kan bara vara ett objekt som kan vara 

det. 

@gmf.compartment indikerar att det ska skapas en avdelning för greetings. 

@gmf.node tilldelas till ett objekt och säger att det ska visas som en nod i diagrammet. Label tar 

emot vilken variabel eller variablar som ska visas som etikett för denna nod. Om man vill formatera 

utseendet kan man använda label.pattern, så om namn är Mårten kommer etiketten att visa ”Hello 

Mårten!” i mitt exempel. 

(Bild 1) 

Om man vill formatera utseendet i mera detalj kan man skapa en fil som 

heter ECore2GMF.eol. Denna fil tar emot olika inställningar om man till 

exempel vill lägga till olika grupperingar i den palett som innehåller objekt 

man kan lägga ut i den grafiska editorn. Man kan även skriva in mera 

avancerade förändringar på noders utseende. Jag använder det bland annat 

för att inte visa ramar runt varje underattribut ett objekt har utan istället gör så att det blir en ram 

runt alla. 

(Bild 2) 

Dessa tre filer, .ecore, .emf och .eol är de filer som är viktiga för Eugenia. 

De innehåller alla inställningar på hur man vill att noder ska visualiseras och 
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om man vill kunna rita ut kopplingar mellan olika noder. Men för att få Eugenia att generera alla de 

filer för att få en grafisk editor är det några steg till som man behöver göra. Men dessa kräver inte att 

man ändrar något i filer och du kan se alla steg i bilaga 4. 

2.3 Ecoremodeller 
En ecoremodell9 är en meta modell i Eclipse Modeling Framework (EMF) som innehåller olika 

modellers information och har stöd för att upptäcka förändringar i modellen under körning. Ecore 

har också ett bra API för att manipulera modellerna. Det är Ecore modeller som används av Eclipse 

Graphical Modeling Framework (GMF) när man vill illustrera modeller grafiskt. 

Så här ser ecoremodellen ut för det exempel som jag har visat i denna del. 

För att göra de förändringar som jag gjorde med att visa att Greeting var en del av Model, och att ge 

Greeting sin speciella etikett krävs det att man lägger till barn-attribut till de noderna. Det är detta 

som Eugenia har förenklat med att skapa emffiler istället. 

 

 

 

 

 

 

 

(Bild 3)  

                                                           
9
 http://download.eclipse.org/modeling/emf/emf/javadoc/2.9.0/org/eclipse/emf/ecore/package-

summary.html#details 

http://download.eclipse.org/modeling/emf/emf/javadoc/2.9.0/org/eclipse/emf/ecore/package-summary.html#details
http://download.eclipse.org/modeling/emf/emf/javadoc/2.9.0/org/eclipse/emf/ecore/package-summary.html#details
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3 Arbetsprocessen 
Jag byggde upp själva arbetet i små delmål, allra först ta reda på vilken data de olika attributen kan 

ha för att få ihop en fungerande grammatik. Sedan ville jag snabbt och smidigt bygga en fungerande 

DSL som genererar en XML åt mig och slutligen få fram en grafisk representation. 

3.1 Förstadiet 
När jag började mitt arbete hade jag tillgång till ett tidigare försök med att göra en DSL och en demo 

på hur en konfigurationsfil kan se ut. Med hjälp av detta försökte jag ta fram den grammatik och 

inställningar som de olika attributen kunde ha i XML-filen. Det visade sig att det fanns tre typer att 

arbeta med, Attribut, Objekt och Objektattribut. Objektattributen var referenser till redan existerade 

Attribut men kunde överlagra befintlig data i Attributet eller tillföra egen data. 

3.1.1 Strukturen på de objekt som kartläggs i min DSL 

De olika objekt som jag använde mig av var följande: 

XML-taggar: Objectbase AttributeType ObjectType ObjectAttributeType 

Variabeltyper: Attribute 
Types 

Object Types 

Id 
Type 

Internal Properties 
External Properties 

Possible Values 
Defualt Values 

Id 
Type 

Internal Properties 
External Properties 

Object Attribute 
Types 

Attribute Type Id 
Internal Properties 
External Properties 

Default Values 

(Tabell 1) 

Objectbase är starttaggen i XML-filen och innesluter alla attribut typer och objekttyper. Internal 

Properties står för olika inställningar som de olika typerna kan ha, de var lite olika för varje typ och 

du kan se i följande tabell vilka olika variabler som var accepterade och det var värden som kunde 

sättas till sant eller falskt. 

AttributeType ObjectType ObjectAttributeType 

mutliValued 
readOnly 
required 

contentSearchable 

contentSearchable 
generateEvents 

 

log 
readOnly 
required 

contentSearchable 

(Tabell 2) 

External Properties var inställningar som man ger ett namn och kan ge multipla värden i form av 

strängar. Ett exempel som fanns i den XML-fil jag fick som exempelfil var en inställning som heter 

displayName.sv och hade värdet Förnamn. Dessa inställningar används mest för att ange de olika 

texterna för svenska och engelska. 

Possible Values är listor av olika värden som man kan välja mellan under ett visst attribut och Default 

Values avgör vilka värden som ska vara satta från start.  

3.2 Processen 
I det projektet som de tidigare hade försökt att göra en DSL hade de använt sig av ett verktyg som 

heter XText. Dock var själva koden förlegad och det fattades filer vilket gjorde att behövde börja om 

från början med ett nytt projekt om jag ville använda mig utav XText. Men det när jag kollade 

närmare på Xtext visade det sig vara ett bra verktyg för mitt ändamål. Det visade sig att XText var 
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byggt just för att hjälpa till att generera kod för att man smidigt skulle kunna skapa en DSL. Det gav 

också många funktioner automatiskt som gjorde att jag bestämde mig för att inte kolla efter något 

annat program. Detta då den kod som hade använts i det tidigare projektet blev en bra grund 

tillsammans med XTexts egna dokumentation för att lära mig deras syntax. 

3.2.1 Skapa min DSL 

Då IdaInfronts program iipax använder sig utav XML-filer för att läsa in konfigurationer behövde jag 

kunna göra om det som skrevs i min DSL till XML. Detta har XText ett enkelt stöd för genom att de 

har implementerat en generator som har möjlighet att generera filer när DSL-filen sparas. Jag fick 

först ett litet problem då grundinställningen är att denna fil genereras som en xtendfil. XTend är ett 

språk som kompilerar till java och har ett brett stöd för olika javafunktioner men är också förenklat i 

syntaxen så att man till exempel inte behöver använda semi-kolon eller deklarerar vad för typer 

variabler är. I de exempel som jag kollade på skrev man det man ville generera direkt som vanlig text 

inom ’’’ ’’’ symboler och om man ville läsa värden istället för sträng skrev man det inom « » tecken. 

Detta förde dock med sig problem med att läsa in tabbar när man ville indentera de olika raderna i 

XML-filen, för om man använde « » tecknen försvann de tabbar man hade framför variabeln. Jag 

undersökte hur de hade löst detta i det gamla projektet och insåg att de hade skrivit nästan i ren java 

kod i deras generator klass. Jag ändrade då så att istället för att skriva allting i strängar bearbetade 

jag allting med javas stringbuilder för att få en enklare och snyggare formattering när jag genererade 

de olika typerna från DSL till XML. Det blev en del problem när jag försökte använda mig av den 

syntax som XTend använder. Jag ville att den XML-fil som genererades skulle ha samma namn som 

den fil man skriver sin DSL i. Dock verkade inte XTend ha stöd för java strings split funktion vilket 

gjorde att jag fastnade lite på hur jag skulle byta ut filändelsen iidsl, som är den filändelse jag har valt 

för mina DSL-filer, till XML men fick använda mig av funktionen substring i javas stringbibliotek. Jag 

fick leta reda på vart sista punkten i filnamnet var, göra en sträng fram till den och sedan lägga till 

xml i slutet. Efter att jag hade fått en fungerande DSL efterfrågades möjligheten att bygga en maven-

build av mitt projekt. Maven kan man använda för att slippa försöka hitta och installera rätt versioner 

av plug-ins som man har använt för ett visst projekt, maven kollar upp vilka plug-in verktyg projektet 

använder och försöker att ladda ner dem och bygga projektet utan att behöva starta Eclipse. I mitt 

fall skulle det ge mig en jarfil som kunde bygga en XML-fil från en DSL-fil. Jag hade inte tidigare 

använt mig av maven men såg det som en intressant utmaning att försöka autogenerera mitt projekt. 

Jag letade runt efter olika exempel men de flesta guider jag hittade var gjorde för XText 2.2 och 

skrivna för två tre år sedan vilket visade sig att de var lite utdaterade då jag nu sitter på XText 2.4. 

Men efter lite letande hittade jag ett exempel på GitHub10 som var gjord för XText 2.3 och som jag 

kunde implementera på mitt egna projekt. GitHub är ett webhotell där man kan dela olika 

mjukvaruprojekt. 

3.2.2 Grafisk representation av min DSL 

Efter att jag hade en fungerande DSL och en javafil som konverterade en DSL-fil till en XML-fil började 

jag undersöka möjligheterna med att framställa det som skrivs i en DSL-fil grafiskt. XText har ett par 

exempel för att göra just detta i Eclipse grafiska bibliotek GMF. Jag börjar undersöka möjligheten att 

framställa en grafisk representation i GMF men alla guider och beskrivningar jag hittar är från 2010 

eller tidigare. Det visade sig att GMF hade varit inaktivt i Eclipse ett par år men med den senaste 

versionen av Eclipse som har släppts är det på väg tillbaka. Detta gjorde så att jag började undersöka 
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andra möjligheter istället för att använda mig enbart av GMF. Jag hittade två olika verktyg som heter 

Graphitti och Spray11 som är till för att bygga olika grafiska diagram i Eclipse och det visade sig att 

Spray bygger på Graphitti vilket gjorde att jag undersöker möjligheterna att använda det samtidigt 

som jag frågar runt på Eclipse forum vad de kan rekommendera i min situation.  

Jag testade den guide som fanns för Spray och det verkade ha potential. Dock när jag undersökte lite 

närmare och pratade med dem bakom Spray verkade även det vara lite utdaterat. De jobbar med att 

uppdatera Spray men vet inte när nästa uppdatering kommer. Då jag inte vill riskera att vänta för 

länge och det visar sig vara svårt att få en koppling mellan Spray och XText försökte jag igen kolla om 

det fanns andra alternativ att använda.   

På Eclipse forum blev jag rekommenderad till ett verktyg som heter Eugenia och pratar med dem 

som utvecklar det. De har byggt verktyget med målet att ge en grafisk representation till 

Ecoremodeller och har bra support för XText. Det visar sig att med detta verktyg genererar omkring 

600 filer för att sammanlänka den grafiska och textuella representationerna och gör på ett smidigt 

sätt att man kan få upp ett grafiskt diagram över det som man skriver i text (bilaga 4). Om man bara 

vill ha en grammatik och en grafisk representation behöver man bara ha koll på två filer medan alla 

andra är auto-genererade av XText och Eugenia. För mitt projekt använder jag mig av sju filer och får 

nästan 800 filer autogenererade av XText och Eugenia. En enklare förklaring över de filer jag 

använder finns i bilaga 5. 

Kopplingen mellan den grafiska representationen och texten kräver att jag gör ändringar i min 

grammatik. Bland annat stödjer den inte att man har objekt med endast listor som kan vara tomma 

så jag uppdaterar min grammatik för att stödja Eugenia och får även in lite förbättringar i 

grammatiken. Detta kräver att jag uppdatera den kod som genererar XML-filen men det går ganska 

smärtfritt.  

När jag fått en fungerande koppling mellan grafik och text, upptäckte jag att om man skapar ett 

objekt i den grafiska delen blir all text på en rad i XText representationen. Det visar sig att i XText 

finns det en formatterare som tar emot olika inställningar för hur man vill ordna hur texten ska 

genereras och om man inte säger hur texten ska se ut hamnar all text på en rad. Här fick jag också 

problem med att denna fil var i XTend format. Jag kände inte att jag hade riktigt tid att försöka lära 

mig syntaxen för XTend så jag frågade på Eclipse forum och de visade att man kunde välja om de filer 

som genereras automatiskt av XText ska vara i XTend eller i java. Det visar sig att de håller på att fasa 

ut möjligheten att ha javafiler. Jag kunde dock fortfarande få formateraren i java och kunde då 

smidigt få in en läsbar formatering på hur texten skulle genereras efter att man skapat en nod i den 

grafiska editorn. Jag tar även tillfället i akt att se över utseendet av min syntax. Då jag hade utgått 

från den grammatik som fanns i det första projektet var allting uppdelat i olika symboler som plus, 

minus och liknande vilket gjorde det svårt att särskilja vad man jobbade på. Detta gav även problem 

med auto-complete funktionen då många inställningar på de olika typerna är valfria vilket gör att 

auto-complete visar många alternativ samtidigt och då de är symboler kan det vara svårt att avgöra 

vilken symbol som står för vad. Jag valde att använda namn istället för symboler och att inkapsla 

objekten och attributen i måsvingar. Detta gjorde att man fick en mera överskådlig blick på de olika 

inställningarna men även underlättade det auto-complete så att man bättre förstod vad man kunde 

skriva in just nu. En jämförelse mellan syntaxerna finns i bilaga 1.  
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3.2.3 Efter redovisning av mitt projekt 

Jag hade en redovisning av hur långt jag hade kommit på mitt examensarbete hos IdaInfront ett par 

veckor in i projektet och fick en fråga om det var möjligt att göra så att man kan minimera noder så 

att bara namnen på noderna syns. Jag frågar dem som har gjort Eugenia men det verkar som att 

funktionen att minimera till bara den översta etiketten inte finns i GMF. Jag får rekommendationen 

att göra en höger-klick funktion som ändrar storleken på själva fönstret via kod. Men jag väljer 

istället att göra om själva grammatiken så att all data är i en barnnod och då får man automatiskt 

stöd för att minimera all data i noderna. Det negativa med detta är när man nu skapar en nod på det 

grafiska gränssnittet måste man också lägga till en barnnod för hand men det ser bättre ut än om 

man skulle genom kod försöka minimera noderna. Jag undersöker möjligheten att om man skapar en 

nod att den automatiskt lägger till en barnnod och upptäcker att det går att ordna. Detta gör att när 

man skapar en Objekt-nod så får den automatiskt en Objekt-data-nod i sig. Dock upptäckte jag ett 

litet problem med att lägga in all data i en undernod. De kopplingar som finns mellan olika attribut 

och objektattribut försvinner när man minimierar en objektnod. Detta var inte ett beteende jag ville 

ha men det blev svårt att försöka behålla kopplingen när den nod som den var kopplad till 

minimerades. På grund av tidsbrist behöll jag denna bugg i min prototyp då jag anser att om man vill 

se kopplingarna till några objekt i taget kan man välja att inte minimera de noderna.  

Under redovisningen frågade de även om jag kunde göra kopplingar mellan objekt som är möjliga 

barn typer till andra noder. Detta krävde små justeringar i min grammatik men då de bara ska vara 

kopplingar mellan objekt lade jag dem direkt i huvudnoden så att kopplingarna även finns kvar när 

jag minimerar den data som finns i noden.Den slutgiltiga grammatiken kan ses i bilaga 3. 

Som sista sak med mitt projekt undersökte jag möjligheten att göra en update-site till mitt projekt. 

Detta gör att man får möjligheten att installera projektet som en plug-in i en ny Eclipse-miljö vilket 

gör att det blir smidigt att föra över det till andra användare. Det gör också att man inte behöver 

öppna mitt projekt, kompilera det och sedan kunna använda sig av verktygen som jag har utvecklat.  

Jag hittade lite olika guider för hur detta kan göras och efter att göra några försök lyckades jag med 

att göra en plugin utav mitt projekt. Jag fick lite problem med att generera in XText i min plugin men 

tack vare lite hjälp från XText delen på Eclipse forum kunde jag snabbt lösa problemet. 
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4 Resultat 
Slutresultatet av mitt examensarbete blev en fungerande DSL med en grafisk representation. Det har 

en bra koppling och synkroniserar mellan de olika lägena när man sparar den filen man jobbar med. 

Om man ändrar i den grafiska editorn eller i texten Om man råkar ändra i den ena filen men inte 

sparar får man en varning när man kommer tillbaka till filen som säger att den är gammal och frågar 

om man vill uppdatera innan man börjar göra några ändringar.  

4.1 DSL 

 

(Bild 4) 

Här är ett litet exempel med ett attribut och ett objekt på hur min DSL blev. Detta skrivs i Eclipse i en 

iidsl-fil. Det finns också stöd för olika hjälpverktyg som gör det enklare för användaren att utnyttja 

verktyget, till exempel finns det auto-complete, färgkodning, varningar för icke rekommenderade 

interna inställningar mm. Det som skrivs in i denna DSL kommer också att genereras in i en XML och 

det kan ni se i bilaga 2 för att jämföra hur det ser ut i min DSL och hur det ser ut i XML.  

Tack vare att jag ändrade på upplägget i förhållande till det första projektet jag fick fungerar nu auto-

complete bättre. Detta tack vare två enkla förändringar. Istället för att använda symboler använder 

jag tydliga nyckelord och jag har avgränsat typerna med måsvingar så att verktyget vet vad för typ 

man skriver. Detta hjälper till då man kan läsa vilka attribut man kan ge en typ istället för att försöka 

tolka en symbol. Men också då många data är valfria i typerna hjälper måsvingarna till att avgränsa 

och man tror inte att man kan skriva objekt mitt inne i ett attribut. 
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4.2 Grafiska editorn 

 

(Bild 5) 

Här kan man se den grafiska representationen på det lilla exempel jag har i DSL form. Olikfärgade 

typer hjälper till att snabbt kunna skilja på om man ser ett attribut eller ett objekt. Man kan också se 

att objektet day har ett attribut kopplat till create_date attributet. Det visas inte i detta exempel men 

om man har ett barn-objekt till day får det en blå koppling för att man ska kunna se skillnad på de 

olika kopplingarna. Förändringar som man gör i den grafiska editorn följer smidigt över till DSL form 

och tack vare att XText har möjligheten att formatera hur texten ska se ut får den samma indentering 

som texten i mitt exempel ovan. 

Dock blir det nog inte så användbart för IdaInfront för att det är svårt att få en bra överskådlig blick 

när man har många noder framme samtidigt. Jag har gjort det möjligt att minimera så att man bara 

ser nodernas men när man zoomar ut blir det fortfarande svårt att se vilka noder som är vilka så det 

jag har byggt fungerar bättre i mindre skala.  

4.3 Avslutande Diskussion 
Mitt syfte med examensarbetet var att försöka skapa en egen DSL för att på ett smidigare sätt 

framställa XML-filer och att försöka representera dessa grafiskt. Detta tycker jag att jag har lyckats 

med och har visat i mitt resultat. Jag hittade två verktyg som verkligen hjälper användaren att skapa 

en egen DSL och på ett smidigt sätt få fram det även grafiskt som jag starkt kan rekommendera. 

 XText hjälper en att snabbt få fram möjligheten att generera ett eget språk samtidigt som det ger en 

bra möjligheter för att formatera texten och ger bra verktyg. Det är också smidigt att om man lägger 

till kod för att göra kontroller och varningar tas inte den koden bort när man auto-genererar 
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projektkoden nästa gång. Dock börjar de nu att arbeta mer och mer mot deras egna språk xtend 

istället för java som flera är vana vid men då det har bra stöd för java tror jag inte det kommer bli 

något problem med den nya syntaxen. 

Jag vill också rekommendera Eugenia om man vill ha en enkel grafisk representation. Det är ett 

verktyg som utvecklas just nu men de som jobbar på det är mycket hjälpsamma. Har man några 

frågor hjälper de gärna till samtidigt som de tar emot förslag på hur de kan förbättra verktyget. Jag 

tror att det kommer att fortsätta att vara ett bra komplement till XText och ge mer möjligheter för 

att modifiera hur den grafiska editorn ser ut. Det krävde lite mera arbete att hålla koden för Eugenia 

uppdaterad eftersom de filer man jobbar i tas bort varje gång man auto-genererar XTexts filer. Men 

då man mestadels jobbar i två filer är det ganska enkelt att spara undan dem och skriva in dem igen 

efter att de har tagits bort. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Jämförelser mellan syntaxerna 
Här kommer två bilder, på den gamla och den nya syntaxen på grammatiken. Det som är 

rödmarkerat är nyckelord och nyckelsymboler som används som identifierare. 

Den gamla syntaxen, 

här kunde det uppstå 

problem med auto-

complete när man 

skulle lägga till objekt 

attribut i objekten för 

på grund av att nästan 

alla inställningar är 

valfria kan man då 

antingen lägga till ett 

objektattribut, skapa 

ett nytt objekt eller 

attribut eller sätta olika 

variabler och data. 

 

(Bild 6) 

 

Den nya syntaxen, det blir lite mera att skriva men den blir mera överskådlig och samtidigt blir auto-

complete texten lättare att använda då man enklare förstår vad det är för olika parametrar man kan 

skriva in. 

 

(Bild 7) 
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Bilaga 2 - Minimalt exempel på DSL och dess XML representation 

XML: 
<objectbase> 

    <attributeType id="create_date" required="true" type="date" > 

        <externalProperties> 

            <property 

name="displayName.sv"><value>skapa_datum</value></property> 

            <property 

name="displayName.en"><value>create_date</value></property> 

        </externalProperties> 

        

<possibleValues><value>"Måndag"</value><value>"Tisdag"</value><value>"Onsda

g"</value><value>"Torsdag"</value><value>"Fredag"</value><value>"Lördag"</v

alue><value>"Söndag"</value></possibleValues> 

        <defaultValues><value>"Måndag"</value> 

        </defaultValues> 

    </attributeType> 

    <objectType id="day" class="container" contentSearchable="true" > 

        <externalProperties> 

            <property name="displayName.sv" <value>Dag</value></property> 

            <property name="segments"> 

<value>"Day"</value><value>"Night"</value></property> 

            <property name="hours"> 

<value>2</value><value>5</value><value>10</value><value>15</value><value>20

</value><value>24</value></property> 

        </externalProperties> 

        <objectAttributeType attributeTypeId="create_date" readOnly="true" 

> 

            <externalProperties> 

                <property name="displayName.sv" 

<value>skapa_datum</value></property> 

                <property name="day_number"> 

<value>1</value><value>2</value><value>3</value><value>4</value><value>29</

value><value>30</value><value>31</value></property> 

            <defaultValues><value>"Måndag"</value> 

            </defaultValues> 

        </objectAttributeType> 

    </objectType> 

</objectbase> 
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DSL: 
attribute create_date(date) sv:"skapa_datum" en : "create_date" { 

 internals required 

 values "Måndag", "Tisdag", "Onsdag", "Torsdag", "Fredag", "Lördag", "Söndag" 

 defaults "Måndag" 

} 

object day(container) sv:"Dag" { 
 internals contentSearchable 
 externals { 
  segments "Day", "Night"; 
  hours 2, 5, 10, 15, 20, 24 
 } 
 attribute create_date create_date sv : "skapa_datum" { 
  internals readOnly 
  externals { 
   day_number 1, 2, 3, 4, 29, 30, 31 
  } 
  defaults "Måndag" } 
} 
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Bilaga 3 Grammatiken för min DSL 
grammar idainfront.iipax.dsl.IiDsl with org.eclipse.xtext.common.Terminals 
generate iiDsl "http://www.iipax.idainfront/dsl/IiDsl" 
 
Objectbase: 
 (attributeTypes += AttributeType)+ 
 (objectTypes += ObjectType)+ 
; 
 
AttributeType returns AttributeType: 
 'attribute' name = ValidName 
 attributeData = AttributeData 
; 
 
AttributeData: 
 '(' type = AttributeTypeType ')' 
 (translations += Translation)* 
 '{' 
 ('internals' internalProperties += InternalProperty (',' internalProperties += InternalProperty)*)? 
 ('externals' '{' externalProperties += ExternalProperty (';' externalProperties += ExternalProperty)* 
'}')? 
 ('values' possibleValues += Type (',' possibleValues += Type)*)? 
 ('defaults' defaultValues += Type (',' defaultValues += Type)*)? 
 '}' 
; 
 
ObjectType returns ObjectType: 
 'object' name = ValidName  
 objectData = ObjectData 
 ('childTypes' childTypes += [ObjectType] (',' childTypes += [ObjectType])*)? 
 '}' 
  
; 
 
ObjectData: 
 '(' objectClass = ObjectClass ')'  
 (translations += Translation)* 
 '{' 
 ('internals' internalProperties += InternalProperty (',' internalProperties += InternalProperty)*)? 
 ('externals' '{' externalProperties += ExternalProperty (';' externalProperties += ExternalProperty)* 
'}')? 
 ('attribute' objAttTypes += ObjectAttributeType)* 
; 
 
ObjectAttributeType returns ObjectAttributeType: 
 name = ValidName 
 target = [AttributeType] 
 (translations += Translation)* 
 '{' 
 ('internals' internalProperties += InternalProperty (',' internalProperties += InternalProperty)*)? 
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 ('externals' '{' externalProperties += ExternalProperty (';' externalProperties += ExternalProperty)* 
'}')? 
 ('defaults' defaultValues += Type (',' defaultValues += Type)*)? 
 '}' 
; 
 
Translation: 
 language = LANGCODE ':' name = STRING 
; 
 
InternalProperty: 
 name = InternalPropertyName ('=' value = Boolean)? 
; 
 
ExternalProperty: 
 name = ValidName 
 ('.' translation = LANGCODE)?  
 values += Type  
 (',' values += Type)* 
; 
 
AttributeTypeType: 
 'string' 
 | 'double' 
 | 'date' 
 | 'long' 
 | 'boolean' 
; 
 
ValidName: 
 ID | InternalPropertyName 
; 
 
InternalPropertyName: 
 'contentSearchable' 
 | 'generatesEvents' 
 | 'log' 
 | 'multiValue' 
 | 'readOnly' 
 | 'required' 
; 
 
Type: 
 STRING 
 | '-'? INT 
 | Boolean 
 | 'null' 
; 
 
ObjectClass: 
 'container' 
 | 'document' 
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 | 'link' 
; 
 
Boolean: 
 'true'|'false' 
; 
 
terminal LANGCODE : ('a'..'z')('a'..'z'); 
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Bilaga 4  Step-by-step konstruktion för att göra ett enkelt projekt 
Om man vill ha fram ett snabbt exempel för att se hur man kan få fram en DSL och en grafisk editor 

kan man följa dessa enkla steg: 

1. Skapa ett nytt XText projekt (behåll alla startvärden) 
2. Kör GenerateMyDsl.mwe2 som ett MWE Workflow 
3. Förse MyDsl.ecore med kommentarer 

a. Högerklicka påorg.xtext.example.mydsl/src-
gen/org/xtext/example/mydsl/MyDsl.ecore och välj ‘Generate Emfatic Source’ 

b. Skriv om MyDsl.emf med EMF syntax och inställningar 
(http://www.eclipse.org/epsilon/doc/articles/eugenia-gmf-tutorial/) 

c. Högerklicka MyDsl.emf och välj ’Generate Ecore Model’ 
4. Högerklicka på MyDsl.ecore och välj ’Eugenia->Generate GMF tool, graph and map models’ 
5. Öppna MyDsl.genmodel, högerklicka på rotnoden och välj ’Generate Edit Code’ 
6. Högerklicka på MyDsl.gmfmap och välj ‘Create generator model...’ (behåll alla startvärden) 
7. Högerklicka på MyDsl.gmfgen och välj ’Eugenia-> Synchronize GMFGen’ 
8. Högerklicka på MyDsl.gmfgen och välj ’Generate diagram code’ 
9. Kompilera en ny Eclipse instans 
10. Skapa en ny .mydsl file och lägg till giltigt innehåll i filen 
11. Högerklicka på filen och välj ‘Initialize mydsl diagram’ (nu ska du också kunna editera din 

.mydsl fil genom GMF editorn) 
 
 
Denna steg-för-steg är tagen ifrån Eclipse forum 
(http://www.eclipse.org/forums/index.php/mv/msg/472225/1036564/#msg_1036564) och är 
skriven av Dimitris Kolovos.   

http://www.eclipse.org/epsilon/doc/articles/eugenia-gmf-tutorial/
http://www.eclipse.org/forums/index.php/mv/msg/472225/1036564/#msg_1036564
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Bilaga 5 Filförklaring 
I mitt projekt ligger alla filer under paketnamnet idainfront.iipax.dsl och de filer som jag modifierade 

var: 

Filer från start-projektet i src mappen. 

idainfront.iipax.dsl.IiDsl.xtext 

Detta var filen som höll själva grammatiken för min DSL. 

idainfront.iipax.dsl.GenerateIiDsl.mwe2 

Denna fil är ansvarig för auto-genereringen av XTexts filer. Jag modifierade denna för att få 

använda Java istället för XTexts egna format XTend. Detta fungerade dock inte på alla filer så jag 

fick använda mig av XTend i en del filer. Just nu håller de på att fasa ut Java och bara använda sig 

av XTend-filer men då XTend har ett stort stöd för java tror jag inte det kommer skapa några 

problem. Det jag har sätt av XTend fungerar bra men jag hade inte så mycket tid till att sätta mig 

in i deras syntax och därför försökte jag använda java där jag kunde. 

idainfront.iipax.dsl.formatting.IiDslFormatter.java 

Denna fil ansvarade för formateringen av texten som genereras när man skapar ett objekt i den 

grafiska vyn.  

idainfront.iipax.dsl.generator.IiDslGenerator.xtend 

Generator filen bestämmer om man ska göra något efter att man sparar sin DSL-fil. Jag använde 

denna fil för att generera en XML fil utifrån vad man har skrivit i sin DSL. 

idainfront.iipax.dsl.validation.IiDslValidator.xtend 

Här sätter man om man vill undersöka den text som skrev för att se visa varningar eller error 

meddelanden för användaren. Jag använde den inte så mycket utan mest för att ge en varning ifall 

användaren försöker sätta felaktiga interna värden på attributen, objekten och objektattributen. 

Autogenererade filer som hamnar i src-gen mappen i projektet. 

idainfront.iipax.dsl.ECore2GMF.eol 

Denna fil är till för att modifiera utseendet på noderna och paletten i den grafiska 

representationen. 

idainfront.iipax.dsl.IiDsl.emf 

I denna fil är till för att göra förenklade modifieringar på ecoremodellen. Man sätter upp 

länkningar mellan objekt och sätter vilka variabler som ska vara kopplade till de olika etiketterna 

på noderna. 
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