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Kapittel 1 

1.Introduksjon 

Denne masteroppgaven er laget på bakgrunn av et omfattende europeisk 
forskningsprosjekt ved navn ITEA-MoSiS [1]. Oppgaven er ment for å kunne brukes til å 
reflektere over hvilke verktøy man skal velge når man skal lage et grafisk domenespesifikt 
språk. 

1.1 Motivasjon 
I de siste tiårene har grafisk modellering blitt stadig mer populært under utvikling av 
programvare. Man kan nesten si det går mot en trend [2], spesielt om de domenespesifikke 
språkene det her er snakk om er i stand til å uttrykke grafiske notasjoner. Det kan være 
enklere å forstå sammenhenger mellom diverse komponenter om man har dette grafisk 
fremstilt via relasjoner mellom elementer istedenfor en tekstlig syntaks. Dette gjelder 
spesielt om utvikleren ikke har særlig kunnskap om programvareutvikling. Et byggesett via 
pc-skjermen bestående av kjente ord og grafiske symboler kan være enklere og mer 
effektivt enn utviklerens opprinnelige arbeidsprosess, som kan ha foregått ved 
papirtegninger og innsendinger av disse til andre firmaer. Da er det mer effektivt å utvikle 
dette selv, samt å gjøre all jobben selv, om dette er intuitivt nok.  

Det finnes allerede standard generelle grafiske modelleringsspråk som Unified Modelling 
Language (UML) [3] og Business Process Modelling Notation (BPMN) [4]. Dette er svært 
generelle språk, som også har en begrensning for hva som er mulig å oppnå når man skal 
identifisere språk. Derfor er domenespesifikke språk i enkelte tilfeller mer ønskelig å bruke. 
Hva et domenespesifikt språk er, går vi nærmere inn på i et senere kapittel, men i korte 
trekk er det et språk som er ment til å brukes i et spesifikt domene, i motsetning til 
generelle språk som eksempelvis Java og C, som kan brukes i de aller fleste tilfeller ved 
programvareutvikling. Domenespesifikke språk er begrenset til å lage løsninger innenfor et 
problemområde, og er derfor ikke egnet til å spesifisere ulike problemområder. Det vi er 
interessert i mht. denne oppgaven, er å se på hvilke verktøy som er i stand til å lage slike 
domenespesifikke språk effektive og intuitive. Både verktøyer i seg selv, og hvordan selve 
språkene er, blir belyst. Vi vil da se på hvilket verktøy som egner seg best for at opplevelsen 
av bruken av et domenespesifikt språk blir tilfredsstillende. 
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1.2 Problembeskrivelse 
Denne oppgaven sammenligner metamodelleringsverktøy både i hvordan man definerer 
metamodeller, men også i bruken av de domenespesifikke språkene disse metamodellene 
representerer. Den grafiske representasjonen og fremstillingen til domenespesifikke språk 
blir lagt stor vekt på. Språkene man utvikler skal være forståelige for utvikleren, og må også 
fungere i samsvar med utviklerens forventninger. Om noe ikke er i samsvar med utviklerens 
antakelser om elementers visuelle fremtoning og bruk, kan det skape forvirring rundt 
arbeidsprosessen, hvilket igjen kan skape uklarheter og problemer ved at utvikleren kan få 
feil oppfatning av hvordan bruken av språket er. I denne oppgaven er verktøyene Visual 
Studio 2008 (Microsoft) og MetaEdit+ versjon 4.5 (MetaCase) benyttet. Vi har benyttet oss 
av fire ulike metamodeller som er utviklet på bakgrunn av pågående forskningsprosjekter, 
hvilket gjør disse meget relevante ved at de representerer metamodeller som faktisk blir 
tatt i bruk i den virkelige verden. Dette er ideelt for oss, for at denne oppgaven skal bli så 
virkelighetsnær som mulig. Disse metamodellene definerer domenespesifikke språk og 
heter henholdsvis: ARI, DSLStunt, TCL (Train Control language) og CVL (Common Variation 
Language). Sistnevnte er et spesielt språk ved at det er til for å modellere variasjon på 
modeller definert i andre språk. For at dette skal være mulig, er man nødt til å opprette en 
kobling fra det ene språket til det andre. Denne koblingen må være definert i språket CVL 
med en generell form, ved at man skal kunne koble til hvilken som helst modell laget i et 
hvilket som helst språk. Modellen, som en CVL-modell kobler seg opp mot, skal da med 
andre ord ikke på noen måte vite noe om denne koblingen. 

1.3 Mål 
I denne oppgaven vil vi konkludere med hva de forskjellige verktøyene er gode og dårlige 
til. Vi vil ved dette se hvilke fordeler og ulemper bruken av disse verktøyene ved 
modellereing vil medføre, noe som videre vil resultere i at vi kan ta et standpunkt til hvilke 
verktøy man bør velge til hvilke formål. Problemet er at et formål kan være meget 
omfattende. Vi har derfor valgt å dele det opp i forskjellige kriterier og heller se nærmere 
på disse. Noen av disse kriteriene er utviklet i samarbeid med firmaet SuperOffice gjennom 
et sideprosjekt i denne oppgaven. 

1.4 Kriterier 
I dette avsnittet går vi gjennom hvilke kriterier som gjør at et domenespesifikt språk er 
tilfredsstillende. Dette er kriterier som er identifisert i samarbeid med blant annet 
SuperOffice, men også emner som er oppdaget gjennom arbeidsprosessen av 
masteroppgaven. Vi har sett på hvilke kriterier som gjentar seg for de fleste språk. Vi har 
også sett på noe som kan kalles spesielle kriterier, ved at man krever mulighet for en 
kobling mellom to uavhengige domenespesifikke språk. 

Sammen med SuperOffice ble det utviklet et domenespesifikt språk kalt DSLStunt. 
Bakgrunnen for deres ønskede språk vil ikke bli gjennomgått i detalj i denne oppgaven. 
Språket DSLStunt gjengir hva som var ønskelig av operasjoner og funksjonalitet. 

Formålet med dette språket var å utvikle tabeller med felter. Feltene i disse tabellene skulle 
igjen kunne ha referanser til andre elementer. Målet var om dette var mulig å fremstille 
grafisk på en fornuftig måte, slik at man ikke ville få problemer med å skjønne 
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sammenhengen mellom alle relasjoner i en eventuell slik modell. Siden deres modeller pr 
nå er svært store og komplekse, var det ønske om å dele en modell i flere diagrammer, slik 
at det ikke ville være nødvendig å ha et stort diagram for å representere alle elementene, 
men heller flere små diagrammer. På grunn av dette var det også ønskelig å ha flere 
grafiske representasjoner av det samme elementet fra repositoriet, slik at man kunne 
representere dette elementet flere steder i samme eller i andre diagrammer. Det var ønske 
om at det i enkelte tilfeller var mulig å kunne plassere elementer i et språk fysisk oppå 
andre elementer, slik at de blir sittende fast oppå hverandre. Målet med dette ville være at 
disse elementene følger hverandre om man flytter hovedelementet, som er plassert 
bakerst/nederst, på lik linje som felter ville fulgt en tabell ved flytting av tabellen 

For å oppsummere kriteriene: 

• Oppdeling av store diagrammer i flere mindre diagrammer 

• Flere representasjoner av elementer fra repository 

• Automatisk flytting av objekter 

Vi ser også på den grafiske fremstillingen av elementene fra et repository og hva som er 
mulig å oppnå ved deres bruk. Ved dette mener vi blant annet hvorvidt det er mulig å endre 
størrelsen på et grafisk element i lengden og bredden. Vi vil også se om det er mulig å 
endre den grafiske fremstillingen av et objekt ettersom hvilken verdi som er valgt i et 
bestemt attributt. Dette gjelder blant annet for språket TCL, som er laget for å definere og 
beskrive togstasjoner. Dette språket er bygd opp av blant annet en metaklasse kalt Signal. 
Denne klassen representerer et lyssignal som enten kan lyse til venstre eller til høyre 
(ettersom hvilken retning toget har som rute). Det ville vært heldig om man kunne 
fremstille dette grafisk, slik at man visuelt i utviklerens modell kan se hvilken retning et slikt 
signal lyser alt etter hvilken retning man har valgt som verdi i signalets attributt. Den mest 
fornuftige måten å velge hvilken retning signalet skal lyse, er fra en listeboks som 
inneholder de mulige valgene, slik at man her ikke kan gjøre feil. I samme språk definerer 
man også spesifikke togstrekninger. Det vil være fordelaktig om man kan klikke på et 
element, som igjen markerer alle tilhørende elementer, og på denne måten visuelt vise en 
spesifikk togstrekning. Det kan også være fornuftig om man kan få opp alle tilhørende 
elementers navn visuelt inn i dette elementet, slik at man også kan lese av hvilke elementer 
som hører til denne togstrekningen. Vi ser også på om det er mulig å definere enkelte 
områder på arbeidsflaten hvor man plasserer ut elementer, slik at man kan skille elementer 
fra hverandre på lik linje som Swimlanes i BPMN [4]. En oppsummering av disse kriteriene 
er som følger: 

• Forandre den grafiske representasjonen av et objekt (både størrelse, og etter hva som 
er valgt som verdi) 

• Listeboks med valg 

• Automatisk markering av objekter 

• Liste opp navn på relaterte objekter i den grafiske representasjonen av et objekt 

• Elementplasseringer på arbeidsflaten 
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Dette er alle kriterier som gjelder den grafiske fremstillingen av et domenespesifikt språk. 
Vi vil også i tillegg til dette se på om det er mulig å koble sammen to domenespesifikke 
språk. Det er dette som er tenkt ved bruk av språket CVL. CVL er et språk som benyttes til å 
modellere variasjon på modeller i andre språk. Et eksempel på dette kan være at man har 
modellert en togstasjon i TCL. Det kan senere være ønskelig å modellere en variasjon på 
denne modellen. Det kan være endringer av verdier i spesifikke attributter eller bytting på 
eksisterende elementer, slik at stasjonen vil se (litt) annerledes ut. Mer om hva CVL skal 
være i stand til å gjøre fremgår i avsnitt 3.5, men selve kriteriet her er om det går an å koble 
sammen to uavhengige modeller laget i forskjellige språk. Det språket man modellerer 
variasjon på skal ikke vite noe om denne koblingen, hvilket betyr at man skal være i stand til 
å benytte en CVL-modell på en hvilken som helst modell uten å måtte gjøre endringer i 
basemodellen. En basemodell er den modellen en CVL-modell modellerer variasjon på. 

1.5 Dokumentstruktur 
Oppgaven er bygget opp som følgende: I kapittel 1 gjennomgår vi selve introduksjonen til 
oppgaven. Her går vi også inn på motivasjon, samt de ulike problemstillinger og 
designkriterier vi har definert. Kapittel 2 omhandler teori angående domenespesifikke språk 
og modellering. Vi ser også på forskjeller arkitekturer (som generelle språk). De forskjellige 
domenespesifikke språkene vi benytter gjennom denne masteravhandlingen presenteres i 
kapittel 3. Disse språkene er henholdsvis ARI, DSLStunt, TCL og CVL. I kapittel 4 innføres de 
forskjellige verktøyene vi benytter gjennom oppgaven. Disse verktøyene er henholdsvis 
MetaEdit og Visual Studio. Vi gjennomfører en evaluering i kapittel 5 som baserer seg på de 
kriterier vi tidligere nevnte i avsnitt 1.4. I kapittel 6 belyser vi hvordan koblingen mellom 
CVL og andre domenespesifikke språk foregår i verktøyene. Arbeid utført av andre som kan 
relateres til denne oppaven blir drøftet i kapittel 7. Kapittel 8 omhandler en diskusjon 
angående funnene gjennom arbeidsprosessen, samt erfaringer og problemer som oppstod 
underveis. Konklusjonen av evalueringen av begge verktøyene blir presentert i kapittel 9, 
mens kapittel 10 tar for seg punkter vi anser som viktige for en eventuell videreutvikling av 
oppgaven. 
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Kapittel 2 

2.Teori 

I dette kapittelet introduseres hovedpunkter og konsepter innenfor modellering. Avsnitt 2.1 
består av generelle punkter hvor det presenteres modellering og modellerings-prinsipper. 
Påfølgende avsnitt 2.2 består av teknologibaserte fakta, samt en gjennomgåelse av hvordan 
man helt generelt utvikler et domenespesifikt språk. I samme kapittel presenteres fordeler 
og ulemper ved å benytte seg av et slikt modelleringskonsept. Videre er det i 2.3 et avsnitt 
som består av en sammenligning av generelle språk mot domenespesifikke språk. I det siste 
avsnittet 2.4 går vi gjennom tanker og aspekter ved modeller og metamodeller. 

2.1 Introduksjon 
I dag ser man stadig en vekst i programvareutviklingsbransjen, hvor systemer fortsetter å 
vokse både i størrelse og kompleksitet [5]. Dette fører også til at utviklerne må ha et 
bredere aspekt på kunnskap, samt kjennskap om de tilgjengelige teknologier som finnes. 
Grunnen til en så stor økning innenfor dette interessefeltet, er økt etterspørsel av systemer 
som er mer stabile, hurtigere og skalerbare enn hva som ble ønsket på et tidligere tidspunkt 
[5]. 

Med tanke på dagens situasjon ser man stadig etter nye metoder og arkitekturer for å 
kunne utvikle og beskrive språk som fremstår mer domenespesifikke enn hva man kunne 
tidligere, for å oppnå økt utviklingsintensitet og brukertilfredshet. Man har lenge tatt i 
betraktning at dette er vanskelig å gjennomføre grunnet teknologiske hindringer [5]. I disse 
tider ser man stadige utviklinger av nye tilnærminger mht. arkitekturer for utvikling av 
språk ved hjelp av metamodellering. Object Management Group (OMG) [6] har eksempelvis 
identifisert og definert en arkitektur ved navn Model Driven Architecture (MDA). MDA er 
understøttet Model Driven Development (MDD). MDA er en løsning som kan anses som en 
brobygger mht. det teknologiske aspektet man finner mellom programvare og faktisk 
utvikling. Å utvikle modeller og diagrammer basert på MDAs arkitektur betyr å bevege seg 
bort fra det tradisjonelle hvor man produserer kode, til faktisk å modellere 
domenemodeller som beskriver det samme som en produsert kode. Slik vil man da kunne 
produsere kode basert på spesifikasjonen som er definert i den gitte metamodellen. 
Domenespesifikke språk defineres til å være programmeringsspråk/eksekverbare 
spesifikasjonsspråk, som tilbyr (gjennom nødvendige notasjoner og abstraksjoner) 
uttrykkbare og restriksjonstilhørige domenespesifikke løsninger [7]. Domenespesifikke 
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språk kan sammenlignes med produksjonen man finner i bilindustrien, hvor biler går på 
skinner på et samlebånd gjennom en fabrikk. Dette er av den enkle grunn at man ser på 
den totale oversikten over hvor stort problemområde et domenespesifikt språk dekker, 
men hvor lite det likevel er. 

2.2 Domenespesifikke språk 
Som nevnt er formålet med et domenespesifikt språk å være dekkende for et 
problemområde hvor alle abstraksjoner er beskrevet, så vel som tilhørende notasjoner. 
Selve konseptet domenespesifikke språk er ikke særlig nytt. Tidligere hadde man Special 
Purpose Programming Languages som dekket lignende aspekter slik som DSL gjør pr. i dag 
[8]. Denne metodikken å programmere på befant seg på et tekstlig nivå, og ikke gjennom 
grafisk modellering ved metamodeller og lignende. Begrepet (DSL) har blitt mer populært 
nå i senere tid grunnet en stigende interesse for Domain Specific Modelling (DSM). DSM er 
en metodologi som benyttes i relasjon med utvikling av programvare, og DSL er en del av 
denne metodologien. Det som gjør DSM så unikt i forhold til generelle språk, er at det 
opererer på et høyere abstraksjonsnivå enn sistnevnte. Dette gjør DSM også enerådige til 
sitt bruk, da det ikke kreves i samme grad like mye spesifisering for at et system skal være 
tilfredsstillende beskrevet. 

En uavhengig organisasjon eksisterer for å distribuere metodologien DSM, kalt DSMForum 
(derav navnet). Deres forståelse og beskrivelse angående hva domenespesifikke 
modellering er, siteres under. Dette er hentet fra [9]. 

“Domain-Specific Modeling raises the level of abstraction beyond programming by specifying the 

solution directly using domain concepts. The final products are generated from these high-level 
specifications. This automation is possible because both the language and generators need fit the 
requirements of only one company and domain. 

Industrial experiences of DSM consistently show it to be 5-10 times faster than current practices, 
including current UML-based implementations of MDA. As Booch et al. say* "the full value of MDA is 
only achieved when the modeling concepts map directly to domain concepts rather than computer 
technology concepts." For example, DSM for cell phone software would have concepts like "Soft key 
button", "SMS" and "Ring tone", and generators to create calls to corresponding code components. 

DSM fulfils the promise of model-driven development.” 

Som det går frem av sitatet, kan man ved hjelp av DSM-teknikker opparbeide raskere 
utvikling av språk som er domenespesifikke, kontra i de tilfeller hvor man har benyttet 
OMG’s MDA arkitektur.  

Når man utvikler domenespesifikke språk må man identifisere og modellere det domenet 
språket skal gjelde for. Med tanke på konteksten mht. programvareutvikling, så har man to 
ulike typer domener som man definerer domenespråk innenfor [10]. Man har teknisk-
spesifiserte domener (horisontale), samt funksjonelle domener (vertikale). Den første typen 
omhandler ofte tekniske problemstillinger som distribusjon, transaksjoner, vedlikehold og 
feilhåndteringer. Funksjonelle domener omhandler brukerønsker som Customer 
Relationship Management Systems, Human Resource Systems og lignende. Vi vil fokusere 
på domener som baserer seg på brukerinterakterende systemer, samt tekniske systemer 
gjennom dette prosjektet. 
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2.2.1 Definere domenespesifikke språk 
Når man skal definere domenespesifikke språk, benytter man som oftest en slik metodikk 
som DSM Forum har foreslått [9]. Dette er en trestegs gjennomgang av en implementering 
av et domenespesifikt språk. Metodikken presenteres i de neste tre punktene. 

• Assembling the component library:”A domain-specific component library is not always 

necessary, but it makes the task of code generation development significantly easier. Often, code 
components already exist from earlier development cycles, at least in the form of reusable pieces 

of code.” [9] Som man ser er det spesifisert at kodegenereringen for et DSL er et viktig 
punkt. Dette er noe av det viktigste i en implementering av et domenespesifikt språk 
siden dette styrer hvordan det ferdigstilte språket oppfører seg. 

• Developing the domain-specific modeling language and editor:“In the creation of a DSM 

language, the support offered by the DSM toolset is vital. A toolset that allows rapid prototyping 
is practically a necessity: the expert can then make a part of the metamodel as a prototype, and 
instantly test it by making an example model. With a good DSM construction toolset, then, the 
main work is in establishing the content and structure of the method: the toolset makes creation 
of tool support for the method a simple task, of the order of a day or two. Without such a 

toolset, the time to add tool support for the new DSM language will be measured in man-years.” 
[9] Her spesifiseres det at verktøyene man benytter for å utvikle domenespesifikke 
språk bør være intuitive.  

• Developing the code generator:”The code generation definition forms the final task, 

conceptually if not chronologically: in practice there will be a large degree of parallelism and 
incrementality between all three tasks. In this phase the expert specifies how code using the 
components can be automatically generated from the structures in the users' models. The DSM 
tool should provide the necessary functionality for creating such generation scripts, and should 
guide the expert where possible by allowing him to reference and use the concepts in the 

metamodel”. [9] Her spesifiseres det at det er til en viss grad viktig at verktøyet 
muliggjør at man kan benytte seg av de kodeimplementeringer man tidligere definerte 
på et høyere abstraksjonsnivå. Dette er viktig for at brukerne skal kunne oppnå total 
utnyttelse av verktøyer. 

2.2.2 Fordeler og ulemper ved bruk av domenespesifikke språk 
Gode domenespesifikke språk er ofte små, men kan likevel samtidig være komplekse. Når 
domenespesifikke språk defineres, bør de designes slik at de beskriver problemområdet og 
ikke noe mer utover dette [11]. I dette avsnittet går vi nærmere inn på ulike fordeler og 
ulemper ved å benytte seg av denne teknologien.  

I en artikkel [12] presenteres det ulike fordeler ved å benytte seg av domenespesifikke 
språk kontra andre modelleringsmetodikker. Disse omhandler både utviklingen og 
tankeganene rundt domenespesifikke språk og dets metodikker/arkitektur. 

• Et domenespesifikt språk gir muligheten for å jobbe i et gitt problemområde med 
reduserte muligheter for å oppnå feil slik man kan oppleve i generelle språk. [12] 

• Når man definerer modeller i et problemområde med DSL som bakgrunn, vil man se at 
disse kan gjøre at brukere med mindre erfaring for slik teknologi får mer ut av dette 
enn andre arkitekturer som er mer generelle. [12] 
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• Modeller kan benyttes for å simulere løsninger, for deretter å gi umiddelbare 
tilbakemeldinger om modellens nødvendige tilpassninger. [12] 

• Modeller kan benyttes til å konfigurere og identifisere implementeringer bestående av 
flere teknologier av flere typer. Dette kan også være med på å redusere innsats og 
ferdigheter som trengs for å kunne implementere løsninger hvor man benytter slike 
teknologier for utvikling. [12] 

• Modeller kan også benyttes til å generere andre modeller til samme eller andre 
domenespesifikke språk. De kan også benyttes til å konfigurere systemer, nettverk og 
produkter, gjerne i kombinasjon med andre løsninger hvor man benytter 
veiviserlignende tjenester for å implementere noe. [12] 

• Et domenespesifikt språk kommer pakket med forskjellige API som kan benyttes til å 
manipulere modeller til det positive. Dette kan også være med på å forsterke og bedre 
utviklernes produktivitet. [12] 

• Man ser også at rapportene man produserer på bakgrunn av modeller ikke 
nødvendigvis trenger å fremstå som teknologiske fasiliteter. En modell kan også 
benyttes til å generere eksempelvis scripter, dokumenter, mindre materiale av et slag, 
skjell med snutter osv. [12] 

• Et siste punkt fra denne artikkelen omhandler produktivitet og kostnadsbesparinger. 
Man ser at når man har fanget opp et konsept i en modell/metamodell, ser man at 
denne kan gjerne benyttes over flere andre implementeringer av lignende teknologi, 
eller via samme plattformteknologi. Dette kan som oftest gjøres med minimalt med 
arbeid, ved at man benytter seg av API spesifikke deler for å kunne gjennomføre 
lignende ting. [12] 

Videre diskuteres det i en artikkel hvor en av utviklerne av utviklingsverktøyet MetaEdit 
spesifiserer at om man modellerer større modeller i et domenespesifikt språk, kan 
modellene nærmest bli uleselig grunnet kompleksiteten på modelloppsett [13]. I disse 
tilfeller benyttes ofte en teknikk hvor man deler opp modeller til mindre underliggende 
modeller, som til sammen semantisk tilsvarer hovedmodellen.  Av modellene kan man 
deretter produsere kode basert på modellene gjennom kodegeneratorer som er 
domenespesifikke, hvor man benytter slike teknikker for modellseparering. Dette vil 
antagelig løse problematikken der man har store og komplekse modeller. Dette tyder på at 
det ofte trengs egne spesialiseringer til hvordan man ønsker et språk å fremtre. Hvorvidt 
dette er en ulempe eller fordel er diffust da det kommer særlig an på situasjonen. 

Å designe, utvikle og vedlikeholde domenespesifikke språk er kostbart uansett 
utviklingsverktøy. Dog vil ikke denne utviklingskostnaden stige slik man ofte ser ved 
tradisjonell utvikling av språk. Slik det fremgår i Figur 1 ser man at om man benytter seg av 
DSL, vil initialkostnadene være listet høyere enn hva man finner ved tradisjonell utvikling. 
Videre ser man at kostnadene på utvikling av domenespesifikke språk ikke vil stige like 
radikalt som ved tradisjonell utvikling [14]. 
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Figur 1. Kostnadsfordeler ved domenespesifikk utvikling [14] 

2.3 Generelle og domenespesifikke språk 
I tillegg til domenespesifikke språk, eksisterer det generelle språk (General Purpose 
Languages (GPL)) [15]. Slike språk (GPL) omhandler generiske abstraksjoner, i motsetning til 
domenespesifikke språk som omhandler abstraksjoner benyttet i mindre domener [16]. 
Domenespesifikke språk er beskrevet på et høyere abstraksjonsnivå enn hva GPL er, hvilket 
betyr at de implementeringer man her definerer blir bedre forstått for brukere og utviklere. 
Ergo oppnår man, ved å benytte seg av domenespesifikke språk, egendefinerte diagrammer 
basert på egendefinerte metamodeller. I motsetning til GPL, som baserer seg på generiske, 
udifferensierte spesifikasjoner slik man finner i modelleringskonseptet UML [17]. I UML 2.0 
er flere nye teknologier implementert som gir støtte for nye typer viewpoints. Av disse kan 
man nevne følgende; static structural, interaction, activity og state. Dog støttes ikke det 
som er hovedpoenget bak domenespesifikke språk, som er at man kan definere 
egendefinerte diagrammer basert på egendefinerte modeller, noe som kan føre til at 
utviklere får definert og utviklet mer komplekse og beskrivende diagrammer [18]. 

Eksempler på meget populære domenespesifikke språk: 

• Structured Query Language (SQL): Et språk som opprinnelig var designet for 
mainframes og minicomputers. Ved bruk av dette språket kan man hente og 
manipulere informasjon fra relaterte tabeller i relasjonsdatabaser [19].  

• Hyper Text Markup Language (HTML): Metaspråk for å definere nettsider. 

2.4 Metamodeller og modeller 
En metamodell er en objektorientert modell som benytter metaklasser med attributter for 
å beskrive forskjellige konsepter og deres egenskaper innenfor et gitt domene (eksempelvis 
som ved SQL). Assosiasjoner mellom metaklasser beskriver hvordan konsepter er relatert til 
hverandre. Det finnes mange ulike notasjoner for metamodeller, og det som er mest 
omtalt, er klassediagrammer i UML. Av andre typer nevnes Entity-Relationship (ER)-
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modeller [20], [21]. Metamodeller definerer alle konstruktører som er nødvendig for at 
man kan opprette modeller/diagrammer basert på den tilhørende metamodellen.  

Metamodeller er også en del av en underliggende metamodell-arkitektur. Denne 
arkitekturen utgjør et hierarki som er delt inn i ulike nivåer og relasjoner seg i mellom. 
Følgende arkitektur som illustrert i Figur 2, viser at modeller definert i et språk, er alle 
instanser av en overliggende metamodell. 

 

Figur 2. Arkitektur for metamodeller definert av OMG [22] 

Figur 2 illustrerer et metamodell-hierarki som er definert av OMG [22]. Hierarkiet består av 
fire ulike lag: M0, M1, M2 og M3 [23]. M0 beskriver eksempler utviklere lager på bakgrunn 
av diagrammer man tidligere har laget av domenespesifikke språk. Eksempelet over 
illustrerer et LineSegment som er definert på det overliggende nivået, hvor dette benyttes 
eksempelvis til å endre verdier på attributter eller lignende (et modellelement benyttes). 
Nivået M0 er også avhengig av at noe på M1 er definert som kan tilsvare dette elementet. 
M1 kan også defineres som de modellinstanser man definerer på bakgrunn av en 
metamodell. Disse modellinstansene består av modellelementer slik som illustrert ovenfor. 
Her har vi definert et LineSegment ved navn LNA1B. Neste nivå, M2, er en instans av 
meta-metamodellen, og er derfor avhengig av denne. En M2 modell benyttes til å beskrive 
selve det domenespesifikke språket og består av domeneklasser slik som illustrert i Figur 2. 
Her har vi definert to metaklasser ved navn LineSegment og Track. Det øverste nivået, 
M3, spesifiserer meta-metamodellen som er med på å beskrive alle metamodeller man 
definerer i et domenespesifikt språk. En slik meta-metamodell kan variere fra 
implementering til implementering. Henholdsvis er EMF/GMF basert på en utgave av meta-
metamodell Ecore [24]. I Visual Studio er meta-metamodellen for DSL Toolsdefinert av 
Microsoft [25]. MetaEdit baseres på konseptet GOPPRR [26].  
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Kapittel 3 

3.Domenespesifikke språk 

3.1 Introduksjon 
I dette kapittelet presenterer vi de ulike språkene vi benytter gjennom masteroppgaven. 
Disse språkene er beskrevet ved hjelp av metamodeller. De fire ulike metamodellene er 
navngitt: ARI, DSLStunt, TCL og CVL. Disse språkene er utviklet i samarbeid med blant annet 
Universitetet i Oslo og Sintef. Tilpasningen for å gjøre metamodellene generelle, for 
deretter å benytte det på ulike plattformer, har vi selv stått for. De største endringene fra 
den opprinnelige modellen finner man i metamodellen for CVL. Her har vi måttet gjøre 
noen vesentlige endringer for å muliggjøre en implementering av modellen i de ulike 
verktøyene. Hvilke endringer som er gjort gjennomgås i avsnitt 3.5. Hvert språk blir 
beskrevet hver for seg i påfølgende avsnitt. 

3.2 ARI DSL 
ARI er et språk for å beskrive aritmetiske uttrykk. Et aritmetisk uttrykk kan bestå av tall, 
variabler og operatorer, hvilket for eksempel kan være 10+20. Det kan også være mer 
komplisert som 3x^4+2y/3-x. Med et slikt domenespesifikt språk vil da første eksempel 
kunne se slik ut: 

 

Figur 3. Representasjon av hvordan uttrykket 10+20 kan se ut i et verktøy 

Vi har valgt å bruke dette språket siden det er et relativt lite språk, men samtidig i stand til å 
uttrykke det vi er interessert i. ARI er definert ved følgende metamodell: 
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Figur 4. Metamodell for språket ARI 

Dette språket består av metamodellelementene NamedElement, Variable, Expression, 
VariableTerm, IntegerLiteral, BinaryExpression, Mult, Div, Pow, Minus, og 
Plus. Alle klasser i metamodellen arver klassen NamedElement. Eneste grunn til dette er 
at alle elementer vil da ha attributtet name av typen String slik at alle elementer får et 
navn. Et aritmetisk uttrykk er satt sammen av uttrykk (Expression). Et uttrykk kan enten 
være en variabel eller et tall. Et uttrykk kan også være et binært uttrykk 
(BinaryExpression). Et binært uttrykk består av to uttrykk, ett på en venstreside og ett 
på en høyreside. I midten kommer operatorer som da kan være en Plus, Minus, Mult, 
Div eller en Pow (eksponent i en potens) slik at uttrykket gir mening. Dette betyr at et 
binært uttrykk kan ha et binært uttrykk på hver side. I praksis betyr dette at et uttrykk kan 
bli så stort en bare ønsker. Metamodellen beskrives ytterligere i vedlegget. 

3.3 DSLStunt 
DSLStunt er et språk vi har utviklet av to grunner. For det første trenger vi flere språk for å 
kunne bekrefte at CVL fungerer på alle mulige språk. For det andre ble det utviklet i 
samarbeid sammen med firmaet SuperOffice, som et sideprosjekt i denne masteroppgaven. 
Problemstillingen deres var om det gikk an å lage et språk for å utvikle tabeller med felter. 
Disse feltene skal også kunne ha en relasjon til andre elementer, som skulle fremstå 
illuastrivt på en fornuftig måte. Samtidig var ble det også fremarbeidet et ønske om at 
elementer kunne fremstå på flere ulike nivåer. 

Når det gjelder det grafiske var det også et ønske om å feste et modellelement på et annet, 
slik at om man flytter dette objektet, følger det andre med automatisk, slik felter i en tabell 
normalt gjør. Sistnevnte ble et krav fordi man ikke oppretter tabeller med felter, men 
tabeller og felter som egne objekter med referanser mellom seg.  

Et eksempel med dette språket illustreres i Figur 5. 
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Figur 5. Eksempel på språket DSLStunt 

Figur 5 illustrer tankegangen med tabeller, felt og entiteter (elementet et felt kan ha 
relasjon til). I dette eksempelet er tre distinkte tabeller definert (Contact, Email, 
Telephone), en entitet (TelephoneCarrier), samt fem ulike felter (Name, Phone, 
MailID, MailAddress, TlfNumber) fordelt oppå tabellene. Hensikten med språket 
DSLStunt er at man definerer tabeller, for så å binde opp ulike felter til disse. Eksempelvis 
består tabellen Contact av to felter ved navn Name og Phone. Dette tilsvarer en tabell som 
i en vanlig database, hvor tabellen er tilordnet felter. Disse feltene i tabellen skal være 
tilgjengelige for elementer av typen Entity, slik at disse kan benytte seg av informasjonen 
uten å måtte gå gjennom tabellen via en port eller lignende. Det ene elementet, 
TelephoneCarrier, benytter seg av dette konseptet. Her har man opprettet en relasjon 
mellom denne entiteten og feltet Phone, uten å måtte gå gjennom selve tabellen. Et annet 
ønske var å benytte samme modellelement i ulike modeller på nivået M1, ved at det blir 
representert grafisk flere steder. 

Metamodellen som definerer dette språket er som følger: 

 

Figur 6. Metamodell for språket DSLStunt 
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Strukturen på denne metamodellen er meget enkel. En modell i dette språket består av 
elementer av klassene Table, Field, og Entity, samt tilhørende relasjoner mellom de 
respektive modellelementene. Table tilsvarer en databasetabell, med relasjoner til 
respektive felter som er av klassen Field. En Field kan som nevnt ha en relasjon til 
elementer av klassen Entity. Klassen Field består av et spesielt attributt kalt 
genericType. Dette attributtet er med på å bestemme de kodegenererte rapportene man 
genererer på bakgrunn av modeller med ulike datatyper man spesifiserer her. 
Metamodellen beskrives ytterligere i vedlegget. 

3.4 Train Control Language - TCL 
Train Control Language (TCL) er et domenespesifikt språk for å modellere togstasjoner [27]. 
Språket er utviklet av Sintef og UiO gjennom et prosjekt med ABB [27]. Forskningsgruppen 
bak dette språket trengte noen som kunne teste språket på forskjellige 
utviklingsplattformer, hvilket var beleilig for oss. 

Den opprinnelige metamodellen er utviklet i EMF [28] som er basert på MOF [29] i 
utviklingsverktøyet Eclipse [30]. EMF er et metamodelleringsverktøy på lik linje med 
MetaEdit og Visual Studio. Hovedforskjellen er at EMF er basert på UML og ECORE. Vi vil 
ikke gå dypt inn i hvordan dette fungerer, da dette ikke er interessant for oss. Med TCL kan 
man utvikle modeller av togstasjoner gjennom grafiske verktøy. Eksempel på en slik modell 
illustreres i Figur 7. Å utvikle et slikt språk krever mye arbeid. Det er mye arbeid med det 
grafiske, da språket skal benyttes av en utviklergruppe som skal designe togstasjoner og 
som skal utvikle språket. Derfor må man ta i betraktning at det er flere begrensninger og 
konfigurasjoner som må inkluderes enn hva man normalt ville gjort.  

Et eksempel på et grafisk kriterium er at en Derailer må opprettes på en LineSegment. 
Dette er fordi en Derailer er en del av et LineSegment, og må derfor visuelt sett sitte 
fast på det tilhørende LineSegmentet. Et annet eksempel på et grafisk kriterium kan 
omhandle klassen Signal. Dersom et Signal er justert til retningen RIGHT, vil man at 
Signal skal peke i denne retningen visuelt i selve modellen man utvikler i. 

 

 

Figur 7. Eksempel på språket TCL 

Figur 7 illustrerer hvordan man ser for seg en stasjon definert med språket TCL. Eksempelet 
består av fem ulike LineSegment, to ulike Switcher, samt et antall Signal og 
EndPoints. Elementene er koblet sammen via relasjoner etter hva som er definert i 
metamodellen (se Figur 8). Eksempelet består av to mulige ruter for toget å passere. Den 

Switch 

LineSegment 

EndPoint
n 

Signal 
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ene ruten går fra Signal A til Signal B, mens den andre ruten går fra Signal B til A. 
Mellom disse rutene befinner det seg to distinkte Switcher. Begge Switchene (Manual1 
og Remote1) bestemmer om toget skal benytte seg av øvre/nedre spor via disse 
Switchene som illustrert i Figur 7. Som det også fremkommer av figuren, er flere 
elementer av klassen Signal definert. Eksempelvis er Signal A vendt mot høyre, mens 
Signal B er vendt mot venstre. Dette illustrer også togets opprinnelige retning ved 
passering. 

 

Figur 8. Metamodell for språket TCL 

Språket TCL består av metaklassene Building, Track, LineSegment, Switch, Signal, 
EndPoint, TrainRoute, TrackCircuit, SLock, Derailer, og Stiller. 
Modellelementene LineSegment og Switch er arvet av Track, hvor sistnevnte er 
abstrakt. En Track er tilkoblet en instans av EndPoint, gjennom en referanse av typen 
RefToEndEndPoint og RefToStartEndPoint. Disse referansene er like, med unntak av 
navnet på typen. Navnet indikerer nemlig om dette er starten på et Track-element, eller 
om det er selve enden. I tillegg til disse to referansene har man to ekstra som også ligner på 
RefToEndEndPoint. Disse relasjonene er identifisert ved navnene 
TrackStartEnd2EndPoint og TrackEndEnd2EndPoint. Disse benyttes når man skal 
koble sammen med typer av klassen Switch. Grafisk sett kan et element av denne typen 
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bestå av tre forskjellige relasjoner som leder til andre elementer av typen EndPoint. 
Relasjonene benyttes blant annet når man skal referere til en type av 
TrackCircuitEndPoint som arver klassen EndPoint, som benyttes til å definere 
TrackCircuits. Relasjonen OneSidePort spesifiserer at man kan referere fra en 
MiddleEndPoint til en Switch. En Switch kan ha et Signal. Signal gir blant annet 
beskjed om et tog har fri bane til å passere på et LineSegment. Track blir representert i 
en TrackCircuit, og en TrackCircuit blir representert i en TrainRoute. En 
TrackCircuit er et mindre kretsløp hvor et tog kan kjøre. I og med TrainRoute består 
av flere TrackCircuits, så kan man enkelt si at en TrainRoute er en rute som 
spesifiserer gyldige togruter/retninger. Metamodellen beskrives ytterligere i vedlegget. 

Forskjeller fra den opprinnelige metamodellen 
Metamodellen for TCL er minimalt endret i forhold til den opprinnelige metamodellen, som 
ble definert i samarbeid med ABB. Den eneste merkbare forskjellen, er ved relasjonen 
mellom modellelementene DistantSignal og CombinedSignal, samt relasjonen 
mellom elementene Derailer og LineSegment. Aggregeringen mellom disse 
metaklassene er satt til et 1-til-mange forhold. Dette er fordi vi støtte på uforutsette 
problemer ved implementeringen av metamodellen. Vi måtte derfor velge å spesifisere et 
1-til-1 forhold (slik den opprinnelige metamodellen spesifiserte), via en egendefinert 
kode som håndterte dette på en hensiktsfull måte.  
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3.5 Common Variability Language – CVL 
CVL er et språk som benyttes til å modellere variasjon på modeller utviklet i andre språk [1]. 
Tankegangen bak dette språket, er beskrevet i Figur 9, som er basert på artikkelen [31]. 

 

Figur 9.  Utvikling med CVL 

Dette betyr at man har en basemodell, som er modellen man ønsker å modellere en 
variasjon på. Basert på denne basemodellen, kan man lage utallige antall 
variasjonsmodeller som refererer til denne basemodellen. Disse variasjonsmodellene 
utvikles i CVL. Ved å transformere basemodellen basert på disse variasjonsmodellene, får 
man nye modeller som er laget i det samme språket som basemodellen, men som har 
endringer som definert i variasjonsmodellen. 

Tidligere i avsnitt 3.2 viste vi hvordan en modell i språket ARI med eksempelet 10+20 
kunne se ut i et tenkt verktøy, se Figur 3. Det kan da være ønskelig å bruke CVL til å 
opprette kopi av ARI-modellen, og deretter endre den første verdien 10 til en annen verdi, 
for eksempel 3. Man er da interessert i å gjøre en utbytting av verdi. I CVL kalles dette 
prinsippet for ValueSubstitution. Nedenfor illustreres hvordan en modell i språket CVL kan 
se ut i et verktøy som gjør denne utskiftingen. 

 

Figur 10. CVL-modell for å endre uttrykket 10+20 til å bli 3+20 

Etter å ha koblet denne CVL-modellen opp mot modellen hvor uttrykket 10+20 befinner 
seg, kan det se slik ut som i Figur 10, for å endre det nettopp nevnte uttrykket til å bli 3+20. 
I objektet med overskriften Value Substitution, linker vi til objektet 10 fra ARI-modellen i 
attributtet Base. Dette linkede objektet har et attributt ved navn literalValue hvor 
verdien 10 ligger lagret. Derfor er det valgt i ValueSubstitution at det er dette 
attributtet (literalValue) som skal endres. I objektet ValueResolution definerer vi 
verdien objektet 10 skal endres til. ValueResolution har tallet 3 som denne valgte 
verdien. Deretter kobler vi ValueResolution opp mot ValueSubstitution. Etter å ha 
kjørt denne CVL-modellen gjennom en egendefinert kodegenerator, endres uttrykket 
10+20 til å bli 3+20. Resultatet blir som følger i Figur 11. 
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Figur 11. Resultat etter transformeringen 

Dette var bare ett eksempel på hva CVL skal være i stand til å utføre på andre modeller. I en 
modell går en relasjon fra et objekt til et annet objekt. Om vi bruker modellen i Figur 11 
som eksempel, har vi en relasjon mellom objektet 3 og plus. Man kan tenke seg at det 
også finnes et uttrykk 4-5 i denne modellen. Om man ønsker at relasjonen som er mellom 
objektet 3 og plus, nå skal gå mellom objektet 3 og minus, kan dette endres ved å 
modellere en modell i CVL. Prinsippet man bruker i dette tilfellet kalles 
ReferenceSubstitution. På denne måten vil man da endre uttrykket 3+20 til å bli 3-5. 

Et siste eksempel på hva CVL skal kunne gjøre, er å bytte ut deler av en modell med deler av 
en annen modell. Dette prinsippet kalles FragmentSubstitution. La oss si vi har to uttrykk: 
3+4*2x og 10-15^2+12. Man kan da bytte ut 3+4* fra første uttrykk, med 15^2+ fra 
andre uttrykk, slik at man får uttrykket 15^2+2x.   

Disse omtalte prinsippene finner man igjen i metamodellen for CVL, som er illustrert i Figur 
12. Legg merke til at dette bare er et utsnitt av metamodellen for å beskrive 
hovedprinsippene for selve språket. Den fullstendige metamodellen er også en redigert 
utgave av den opprinnelige metamodellen for CVL. Dette er grunnet at oppgaven ikke skal 
bli mer komplisert enn nødvendig, uten at vi mister noen funksjonalitet i forhold til hva som 
er ønskelig å oppnå ved bruk av CVL. Den fullstendige metamodellen beskrives i vedlegget, 
mens endringene belyses i kapittel 6. 

 

Figur 12. Utsnitt av metamodell for språket CVL 

Elementet BaseModel brukes for å koble en modell i CVL til en modell i et annet språk. 
ValueSubstitution brukes når verdier på attributter skal byttes ut i en modell av et 
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annet språk. Om man skal flytte på referanser, benyttes klassen 
ReferenceSubstitution. Om man ønsker å bytte ut deler av en modell med deler av en 
annen modell i et språk, benytter man modellelementet FragmentSubstitution. Ved 
hjelp av disse klassene sammen med deres refererende klasser, kan man endre en modell 
laget i et annet språk ved hjelp av modellering i CVL. 
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Kapittel 4 

4.Verktøy 

4.1 Introduksjon 
I denne masteroppgaven har vi valgt å fokusere på to utviklingsverktøyer for å finne 
forskjeller og fordeler/ulemper ved bruk av disse. For å få en innsikt i selve bruken av disse 
verktøyene, handler dette kapittelet om en introduksjon til verktøyene. 

Et av verktøyene vi benyttet gjennom vår evaluasjon av grafiske verktøy for konstruering av 
domenespesifikke språk, er Microsoft Visual Studio [32] (heretter omtalt som Visual 
Studio). Visual Studio er en utviklingsplattform hvor man kan produsere det meste innenfor 
Microsofts teknologispekter. Det kan være seg ASP.NET-applikasjoner, håndtere XML-
dokumenter, Visual Basic-komponenter, web-applikasjoner, og andre språk/arkitekturer. Vi 
vil benytte versjon 2008. I Versjon 2005 av Visual Studio ble det utviklet en Programvare 
Development Kit (SDK) som inkluderte mange nye teknologier og aspekter [33]. Blant annet 
inkluderte rammeverket en implementering som er kalt DSL Tools, som er det vi vil se 
nærmere på i følgende avsnitt. Visual Studio 2008 kommer også med en lignende SDK som 
gir støtte for å utvikle domenespesifikke språk [32], da som en egen implementering som 
må lastes ned separat. De domenespesifikke språkene man utvikler ved hjelp av dette 
rammeverket, er basert på at utviklerne selv definerer en metamodell og grafiske 
elementer. Om man transformerer et domenespesifikt språk til kode (gjennom generering 
til C#), vil dette resultere i at en grafisk designer blir implementert gjennom en plugin. 
Tekstlige språk er ikke støttet i gjeldende versjon av DSL Tools [34]. Vi har dog fått nyss fra 
Visual Studio-utviklere at det overveies om en slik måte å definere DSL på også skal 
implementeres i verktøyet [35]. 

MetaEdit+ er også et annet verktøy for å definere domenespesifikke språk. MetaCase heter 
selskapet som har laget dette verktøyet. Siste versjon som er utgitt i skrivende stund, er 
MetaEdit+ 4.5 SR1. Det er denne versjonen vi har brukt i denne masteroppgaven. Denne 
versjonen blir heretter omtalt som MetaEdit. MetaEdit er designet for å lage grafiske 
domenespesifikke språk slik at man ikke trenger grundig kunnskap om manuell 
programmering, ved at all kode blir produsert av MetaEdits egen kodegenerator [36]. 

Graphical Modelling Framework (GMF) er en verktøyteknologi som baserer seg på åpen 
kildekode. Teknologien er implementert som en tilleggspakke for utviklingsverktøyet EMF 
på Eclipse. Denne tilleggspakken er delt opp i to forskjellige deler. Den første delen baserer 



22  4.2. UTVIKLING AV DOMENESPESIFIKKE SPRÅK 
 

 

seg på definisjon og grafisk utforming av domenespesifikke språk (EMF). Når et språk er 
definert, kan man generere en editor basert på dette. Dette resulterer i at man kan 
opprette og definere modeller basert på språket man definerte via EMF. Denne biten kalles 
GEF. GMF kombinerer begge disse forskjellige teknologiene, noe som resulterer i at man 
kan definere egne språk med tilhørende editorer. Implementeringen av EMF er basert på 
Java. 

Ytterligere gjennomgåelse angående GMF vil ikke bli innført før i neste kapittel, som 
omhandler evaluering basert på kriteriene som er definert tidligere i oppgaven. Dette er 
fordi denne masteravhandlingen fokuserer på verktøyene Visual Studio og MetaEdit. GMF 
er tatt med for å få et perspektiv på hvordan Eclipse håndterer domenespesifikke språk, og 
hva som er mulig å oppnå av grafiske fremstillinger av slike språk.  

Alt som omhandler GMF i denne rapporten, er basert på intervju med Andreas Svendsen, 
som i sitt doktorgradsarbeid har benyttet Eclipse GMF [37]. 

4.2 Utvikling av domenespesifikke språk  
Å utvikle et domenespesifikt språk i Visual Studio er intuitivt. Man starter med å definere 
en metamodell som består av ulike typer modellelementer. Deretter vil man implementere 
forskjellige grafiske representasjoner av de modellelementene i metamodellen. Deretter 
mapper man de grafiske elementene til ønskede domeneklasser. Når dette er gjennomført, 
kan man velge å transformere metamodellen til lesbar XML- og C#-kode. XML-koden som 
genereres, består av en beskrivelse av hvordan metamodellen er, mens C#-koden 
inneholder informasjon om hvordan objekter er grafisk fremstilt, samt objekt-relasjoner. 

 

 

Figur 13. Forhold mellom metamodell og implementering i Visual Studio 

Figur 13 illustrerer hvordan forholdet er mellom en grafisk spesifikasjon og en metamodell. 
Dette forholdet utgjør til sammen en modell som kan genereres til en implementering. 
Denne implementeringen er et DSL-verktøy. Videre kan man opprette rapporter/kodefiler 
basert på diagrammer man definerer i DSL-verktøyet. Elementene øverst til venstre (grafisk 
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spesifikasjon og metamodell) beskriver til sammen en modell som i Visual Studio kalles for 
domenemodell. Denne domenemodellen definerer man ved hjelp av modellelementer 
(både metamodellelementer og grafikkrepresentasjonselementer). Grafikkelementene 
definerer man uavhengig av metamodellen, noe som vil si at man kan opprette flere 
elementer som ikke nødvendigvis trenger å være i bruk. Dette er fordi man er nødt til å 
mappe grafikkelementer sammen med eksisterende metamodellelementer. Når man 
modellerer diagrammer i DSL-verktøyet, vil de metamodellelementene man har mappet, 
fremstå slik som spesifisert i grafikkelementet.  

Videre transformerer man selve domenemodellen til C#-kode. Dette gjør at man kan 
benytte seg av det definerte domenespesifikke språket. Den genererte metamodellkoden, 
samt en egendefinert kode (som ikke nødvendigvis må lages), utgjør til sammen en 
implementeringen. En egendefinert kode er en kode som utvikleren selv implementerer for 
å beskrive den grafiske fremstillingen av språket. Dette må likevel baseres på en beskrivelse 
som fremgår i den ferdig-genererte koden. Implementering fremstår altså som et resultat 
av den transformerte/genererte koden, kombinert med en brukerdefinert-kode (valgfri). I 
DSL-verktøyet kan man opprette diagrammer. Diagrammer kan benyttes til å generere 
rapporter som består av den informasjonen man ønsker å rapportere (kode, struktur osv.). 
Rapporten består av en tekstlig syntaks, som er basert på det utvikleren selv spesifiserer i 
genereringsfilene. 

I MetaEdit oppretter man metamodeller innenfor det som er kalt prosjekter. Man kan 
opprette så mange metamodeller som ønskelig innenfor hvert prosjekt. En metamodell 
tilsvarer et domenespesifikt språk og blir i MetaEdit omtalt som en Graph. Et prosjekt 
opprettes innenfor et repository. Et repository kan ha så mange prosjekter man ønsker. Om 
man ønsker at elementer i et domenespesifikt språk, som er instanser av metaklasser, skal 
kommunisere med elementer fra andre domenespesifikke språk i form av relasjoner, må 
alle disse elementene være instanser av metaklasser og ligge i samme repository. Dette er 
ikke tilfelle når det kommer til selve metaklassene fra metamodellen. Metamodeller som 
ligger i forskjellige prosjekter, men innenfor samme repository, kan ikke kobles sammen på 
noen måte da MetaEdit baserer seg på en Entity-Relationship metodikk. Dette gjør at 
modeller i de forskjellige repositoriene har en state satt til offline, hvilket gjør at man ikke 
kan endre modeller i prosjekter når et repository ikke er åpnet (eller online). Man har bare 
tilgang til informasjon som ligger i det repositoriet man har åpnet. Det er ikke mulig å åpne 
flere repositorier av gangen i samme instans av verktøyet. 

Det er dog lov til å bruke objekter av klasser fra alle metamodeller som ligger i samme 
repository, under utvikling i et språk. Riktig nok må objektene i dette tilfellet eksistere i et 
diagram, hvilket betyr at man ikke kan opprette nye objekter av klasser fra andre 
metamodeller. 

MetaEdit bruker konseptet GOPPRR [36] ved utforming av metamodeller. Dette er et 
akronym som betyr Graph Object Property Port Role Relationship. Dette er typer en 
metamodell i MetaEdit er i stand til å bestå av. 
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Figur 14. Forhold mellom metamodell og implementering i MetaEdit 

Figur 14 illustrerer MetaEdits virkemåte, fra å ha en metamodell til rapporter generert på 
bakgrunn av diagrammer. Det som foregår før den tykke pilen, som går fra 
”Implementasjon” til den gule boksen ved navn ”Bruk av DSL-verktøy”, benytter verktøyet 
for å lage domenespesifikke språk. Inni det gule rektangelet beskrives det hvordan man 
utvikler i et domenespesifikt språk i MetaEdit. Det man først gjør, er å opprette en 
metamodell. Samtidig som man oppretter metamodellelementene, definerer man også 
hvordan den grafiske representasjonen av disse elementene skal fremstilles. Dette er med 
andre ord ikke som i Visual Studio, hvor man definerer disse representasjonene uavhengige 
av selve metamodellen, for deretter å mappe de grafiske elementene opp mot metamodell-
elementer, som til sammen utgjør en domenemodell. En metamodell i MetaEdit, og da 
sammen med den grafiske representasjonen av elementene, blir transformert til en 
implementering automatisk for hver lille endring man gjør i metamodellen, i motsetning til i 
Visual Studio hvor man må sette i gang denne transformasjonen manuelt. Dette betyr at 
man kan utvikle diagrammer basert på en metamodell samtidig som man utvikler selve 
metamodellen, uten å måtte tenke på transformasjonen av metamodellen. I MetaEdit er 
det ikke støtte for å opprette egendefinert kode for å beskrive fremstillingen av 
implementeringen, slik som i Visual Studio. Man kan deretter definere diagrammer med 
modeller laget i språket på bakgrunn av en metamodell. Rapporter med ønsket innhold og 
filformat kan produseres på bakgrunn av disse diagrammene. 

4.3 Metamodellering 
Når man i Visual Studio oppretter og definerer en metamodell, defineres først 
domeneklasser og relasjoner. I Figur 15 har vi definert tre ulike domeneklasser. Disse er 
Entity, Field og Table. Field benyttes på to ulike steder i figuren, men er i teorien kun 
definert ett sted i repositoriet. Denne måten å modellere en metamodell på, er altså 
definert av Microsoft. Etter å ha opprettet domeneklasser, defineres ulike koblinger mellom 
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disse i form av Embedded- eller Reference Relationship. Embedded Relationship benyttes i 
de tilfeller hvor man ønsker å innslutte modellelementer sammen med andre, slik som 
Table er en del av modellelementet DSLStunt1. Reference Relationship benyttes i de 
tilfeller hvor modellelementer refereres til andre metamodellelementer, slik som Entity 
har relasjon til ulike Fields. Dette resulterer i en metamodell med modellelementer og 
relasjoner som illustrert i Figur 15. 

 

Figur 15. DSLStunt metamodell definert med Visual Studio elementer 

Når man har definert selve metamodellen, oppretter man elementer som representerer de 
grafiske representasjonene av domeneklassene. Disse er til for å representere selve 
metaklassene når man modellerer diagrammer av metamodeller. Man har også grafiske 
representasjonselementer for de relasjoner som finnes mellom domeneklassene. Når alle 
diagramelementer (metamodellelementer, samt grafiske elementer) er definert, kan man 
transformere modellen til C#-kode. Slik vil man ha muligheten for enten å prøve ut 
implementeringen gjennom en såkalt debugger, eller pakke implementeringen inn som en 
VSPackage slik at man kan bruke språket på de fleste Visual Studio-plattformer [38].  

En metamodell i MetaEdit kan bestå av elementene metaklasse, som i MetaEdit blir omtalt 
som objekt (og tilsvarer domeneklasse i Visual Studio), relasjon, rolle og port. For å 
opprette en metamodell i MetaEdit, er det da lagt opp til at man først oppretter 
metaklasser. Deretter oppretter man selve relasjonene, som senere kobles mellom 
metaklassene. Senere oppretter man roller, som i ettertid kobles til relasjoner, slik at en 
relasjon har en rolle på hver ende. Alt opprettes hver for seg uten at noe kobles sammen, 
hvilket skjer senere. Deretter oppretter man porter, om man ønsker å ha det på 
metaklassene. Når elementene er definert, kobler man alt sammen til en metamodell. 
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Enkelt sagt betyr det at man fester roller på relasjoner, og deretter kobler disse rollene til 
metaklasser. På denne måten setter man sammen en metamodell.  Etter hvert som man 
oppretter alle disse elementene, får man dessverre aldri mulighet for å se disse elementene 
grafisk, slik som i Visual Studio når man oppretter metaklasser og relasjoner. Om man i 
MetaEdit skal opprette et element til metamodellen, får man opp et vindu hvor de 
forskjellige spesifikasjonene til elementet skal fylles ut. Skal man opprette andre elementer, 
får man opp tilsvarende nye vinduer. Skal man koble elementene sammen til en 
metamodell, jobber man i et vindu, og velger hvilke elementer man skal koble med andre 
elementer fra diverse lister. Etter å ha valgt to metaklasser, en relasjon og to roller, har 
man definert en relasjon mellom to metaklasser. Når man har definert en metamodell på 
denne måten, er det fortsatt ingen mulighet for å se denne metamodellen grafisk på lik linje 
som i Visual Studio eller i UML. 

Avsnittet som følger beskriver en mer detaljert forklaring om de forskjellige komponentene 
som nettopp ble nevnt, illustrert med eksempler fra språket DSLStunt. 

4.4 Verktøykomponenter 
Et utsnitt av hvordan Visual Studio for domenespesifikk utvikling ser ut, er som følger: 

 

Figur 16. Komponenter og elementer i eksempelmodellen DSLStunt 

 

Figur 16 illustrer seks hovedelementer. Disse elementene er ToolBox (1), Console (2), Editor 
(3), Property (4), Explorer (5), samt en DSL spesifikk-menylinje (6). 
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Nøkkelelementet er Editor. I Editor definerer og modellerer man språket selv. Her kan man, 
ved hjelp av en ToolBox, definere hvilke elementer som skal være med i en metamodell. 
ToolBox består av flere typer elementer. Hvilke elementer som er med i komponenten, 
introduseres senere i kapittelet. Helt overordnet består komponenten ToolBox av 
funksjoner for å opprette klasser, relasjoner mellom klasser, figurrepresentasjoner for 
klasser, og mapping. Elementene fra ToolBox har egenskaper utvikleren kan endre. Slike 
egenskaper finnes i komponenten Property. Hvilke generelle egenskaper elementene 
består av, beskrives senere i kapittelet.  

Det er i Editor man definerer hvilke klasser og relasjoner som skal være tilgjengelig når et 
DSL er transformert eller klargjort som en Visual Studio-pakke. Elementene som modelleres 
i Editor vil også bli listet ut i komponenten Explorer. Om en DSL-transformasjon ikke går 
riktig for seg, fanges dette opp og presenteres for bruker via komponenten Console. 
Console er også benyttet i sammenhenger hvor man mapper modellelementer sammen. 
Når man har transformert et domenespesifikt språk, kan dette testes i debuggeren. Man 
starter denne sekvensen ved å benytte seg av menylinjen for DSL Tools. 

Når man i MetaEdit skal modellere domenespesifikke språk, er det lagt opp til at man følger 
et mønster. Ved dette menes at det er plassert knapper ved siden av hverandre etter hva 
man bør opprette i hvilken rekkefølge. 

 

Figur 17. MetaEdits verktøylinje 

Figur 17 viser MetaEdits verktøylinje som funksjonelt kan sammenlignes med Visual Studios 
Toolbox. Her oppretter man objekter, relasjoner, roller, porter og selve modellen hvor man 
kobler alt sammen. Idet man oppretter elementer til metamodellen får man som nevnt opp 
et vindu hvor man skriver inn elementets spesifikasjoner. Dette vinduet tilsvarer Visual 
Studios Property og er alltid tilgjengelig om det er noe som skal endres senere. I og med at 
metamodellen man utvikler blir transformert idet man oppretter og gjør endringer i den, 
har ikke MetaEdit noen funksjon som Console i Visual Studio. Derimot får man 
tilbakemeldinger fra MetaEdit når man er i ferd med å gjøre noe galt i henhold til 
metamodellspesifikasjonene.  

4.5 Definere domenespesifikke språk 
Dette avsnittet gir en kort innføring i hvordan man lager et domenespesifikt språk i begge 
verktøy. Vi benytter oss av det domenespesifikke språket DSLStunt. Dette avsnittet 
beskriver helt generelt de komponenter som finnes i hvert av modelleringsverktøyene. Vi vil 
også under hvert avsnitt forklare hvordan man definerer modellelementer basert på 
DSLStunt. Vi starter med Visual Studio, for deretter å gå over til MetaEdit. 
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4.5.1 Visual Studio 

ToolBox 
Når man skal definere et DSL i Visual Studio, starter man med komponenten ToolBox. 
ToolBox består av flere modelleringsverktøy. Disse modelleringsverktøyene kan deles inn i 
tre forskjellige kategorier. Den ene brukes til selve defineringen av en metamodell. Den 
andre består av figurer som tilsvarer representasjoner av modellelementer, mens den 
tredje kategorien omhandler selve mapping mellom grafiske representasjonselementer og 
modellelementer.  

 

Figur 18. ToolBox og dets komponenter 

Figur 18 illustrerer de forskjellige kategoriene og tilhørende modellverktøyer som inngår i 
selve ToolBox. De grønnmarkerte rektanglene representerer elementer som brukes til selve 
metamodelleringen. Det øverste grønnmarkerte rektangelet består av Domain Class og 
Named Domain Class, hvilke er klasserepresentasjoner i domenespesifikke språk. Domain 
Class er det samme som metaklasse [39]. Disse er med på å definere selve klassene i 
metamodellen. 

Det nederste grønnmarkerte rektangelet i Figur 18 består av ulike typer relasjoner. Slike 
relasjoner kan benyttes mellom forskjellige eller like domeneklasser. Relasjonstypene er 
Embedding Relationship, Reference Relationship og Inheritance. Embedding og Reference 
illustreres i Figur 19. 

 

Figur 19. Reference- og Embedded Relationship 

Metamodellelementverktøy 

Representasjonsverktøy 

Mappe-verktøy 
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Embedding Relationship benyttes i de tilfeller man ønsker å la typer av modellelementer 
inngå i et modellelement. Reference Relationship benyttes når en type domeneklasse 
refererer til en annen domeneklasse. Inheritance benyttes for å spesifisere at en 
domeneklasse skal arve egenskaper, attributter og tilhørende domeneklasser, til en 
spesifisert domeneklasse. Når man skal modellere grafisk i en metamodell med et av de tre 
ulike verktøyene, velger man først en kilde-domeneklasse, for deretter å velge en mål-
domeneklasse. Man har da opprettet en relasjon av typen Embedding, Reference eller 
Inheritance slik det fremgår i Figur 19. Disse relasjonene kan også ha restriksjoner som 
eksempelvis en-til-mange og lignende. 

I det oransje rektangelet som markert i Figur 18, illustreres det seks ulike grafiske 
modelleringsverktøy. De tre øverste verktøyelementene er Geometry Shape, Compartment 
Shape, og Image Shape. Disse elementtypene er med på å definere hvordan selve 
domeneklassene skal se ut ved utvikling i selve språket. Man kan spesifisere den grafiske 
representasjonen gjennom ulike bokser, eller egendefinerte bilder slik som illustrert i Figur 
20, hvor vi har tegnet et signal (helt til venstre). Dette bildet representerer en klasse av 
typen DivertMainSignal, som kommer fra det domenespesifikke språket TCL. Disse 
verktøyelementene mappes til respektive eksisterende domeneklasser. 

 

Figur 20. Image Shape, Compartment Shape, og Geometry Shape 

De resterende tre verktøyelementene fra det oransje rektangelet er Connector, Port Shape 
og Swimlane. En Connector benyttes for å bestemme om en relasjon skal være visuell når 
utviklere av diagrammer modellerer i det domenespesifikke språket. En Connector må 
derfor mappes sammen med en domene-relasjonstype. Port Shape er en port som benyttes 
i de tilfeller man ønsker at domeneklasser skal kunne koble seg til andre domeneklassers 
egenskaper og metoder. En slik port ligner mye på interface, slik man finner i det generelle 
språket UML [3]. Det siste verktøyelementet er Swimlane. En Swimlane er et 
modelleringsverktøy som benyttes i de tilfeller hvor man ønsker å skille ut forskjellige 
hendelsesoperasjoner i ulike ”baner”. Slike baner kan fremstå som vertikale eller 
horisontale, der man kan plassere modellelementer.  

Verktøyet som fremgår i det blå rektangelet, benyttes når man mapper mellom forskjellige 
modellelementer og kalles derav Diagram Element Map. Verktøyet benyttes til å binde 
sammen grafiske modellelementer og selve metamodellelementer. Dette verktøyet er en 
nødvendighet der mapping av modellelementer er viktig for at et domenespesifikt språk 
skal fungere passende ved at klasser får en grafisk representasjon. 

I eksempelet vi introduserte i Figur 16, definerte vi fire ulike domeneklasser, samt fem ulike 
grafiske verktøy av typen Geometry Shapes.  
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Editor 
Selve arbeidsflaten i Visual Studio er hvor alle modellelementer representeres grafisk 
(domeneklasser, relasjoner og grafiske elementer) for utvikler. Disse utgjør til sammen en 
metamodell/domenemodell. Alle endringer som skjer på arbeidsflaten, reflekteres i DSL-
Explorer, som er en del av Solution Explorer. 

Console 
Console består av en mengde ulike og nyttige komponenter som illustreres gjennom faner. 
Feilmeldinger som måtte oppstå under eksekvering, lagring, transformering og lignende av 
et domenespesifikt språk, fremkommer her. Meldinger i form av informasjon og resultater 
er også plassert som en del av komponenten. Console består dog ikke rent av ulike 
meldinger. En fane ved navn DSL Details er også en del av Console-implementeringen. 
Denne fanen benyttes for mapping mellom objekter. Som tidligere nevnt kan man mappe 
ulike Geometry Shape og domeneklasser (uavhengig av type) for å definere 
representasjonselementer. Om man markerer en såkalt Decorator (attributt), som tilhører 
en Geometry Shape, kan denne Decoratoren mappes til å vise en egenskap som den 
mappede domeneklassen har. I Figur 21 er en Decorator mappet sammen med en egenskap 
Name fra en domeneklasse, som består av dette attributtet. Dette vil resultere i at Name 
vises på den markerte Geometry Shape når man modellerer den gitte domeneklassen. 

 

Figur 21. DSL Details i komponenten Console 

Property 
Property inneholder en samling av de fleste generelle egenskaper til et merket element. 
Eksempelvis om man markerer et modellelement av typen Geometry Shape, vil ulike 
egenskaper dukke opp. Egenskapene kan omhandle stilsett, navngiving, tilgangsmuligheter 
og lignende.  

Explorer 
Solution Explorer er en fullstendig oversikt over assemblies, referanser, kode (selvdefinert, 
predefinert, og generert kode), samt metamodellen. All kode som eksisterer er på bakgrunn 
av den transformerte metamodellen. Ved en transformasjon (se Figur 22) av en 
metamodell, vil alle filer som finnes i mappen GeneratedCode bli oppdatert i henhold til 
metamodellen. Dette er fordi innholdet i denne mappen baserer seg på hva som blir 
beskrevet i metamodellen. Alle genererte klasser og metoder som er automatisk opprettet, 
blir definert som partielle klasser. Når klasser er definert som partielle, vil det si at 
utvikleren selv kan implementere nye metoder og egenskaper til eksisterende klasser, eller 
overstyre de metoder og egenskaper som allerede er generert.  
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Før man kan benytte seg av et domenespesifikt språk, må dette bygges (se Figur 22). Dette 
er fordi man må oppdatere alle referanser og lignende som er definert av utvikler (dette 
kan eksempelvis være bildereferanser og assemblyreferanser). Styring av transformasjon og 
bygging av et domenespesifikt språk behandles i Explorer. 

 

Figur 22. Solution Explorer  

MenuBar 
Menylinjen er ikke så veldig ulik en standardmeny man finner i en vanlig utgave av Visual 
Studio hvor DSL Tools ikke er implementert, men med unntak av den biten som er markert 
med oransje. Denne verktøylinjen omhandler debuggingen av gjeldende DSL 
implementering og eksisterer når man utvikler en metamodell. Om man klikker knappen 
””, vil en ny instans av Visual Studio eksekveres som en debugger. I praksis betyr det da 
at man får opp et nytt vindu hvor man kan teste ut språket man utvikler. 

 

Figur 23. Utsnitt av menylinjen i DSL Tools 

4.5.2 MetaEdit 
For å opprette objekter i MetaEdit, klikker man på symbolet for objekter (se Figur 17). Man 
får da opp et nytt vindu hvor man kan opprette attributter for dette objektet samt velge om 
noen av disse skal være identifikatorer. Man kan også velge hvordan objektet, skal bli 
representert grafisk når man utvikler en modell i språket man har laget, på bakgrunn av 
denne metamodellen. Om et objekt skal arve et annet objekt, blir også definert her, ved at 
man velger hvilket objekt det skal arves fra i en liste av eksisterende metaklasser. Det som 
da blir arvet, er alle attributter, og ikke relasjoner (om objektet det arves fra har relasjoner 
til andre objekter). Siden vi senere skal vise et eksempel på en modell utviklet i DSLStunt, 
kan det nevnes at objektene Entity, Field og Table ble opprettet her. 

Build Solution 

Transformasjonsknapp 
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Det neste man gjør er å lage relasjoner. Vinduet for å lage en relasjon er helt likt det som 
brukes for å lage objekter, hvilket betyr at man er i stand til å gi en relasjon attributter og 
en grafisk representasjon, samt å la den arve attributter fra en annen relasjon. Relasjonene 
TableHasFields og EntityReferencesField ble opprettet her.  

Etter å ha opprettet en relasjon, kan man grafisk sett anse den som en prikk (eller det man 
måtte ha utformet i den grafiske fremstillingen for relasjonen). Man må da opprette roller, 
som blir streker på hver side av denne prikken. Husk da at man bare oppretter typen rolle, 
uten å koble det til en relasjon. Når man senere binder alt sammen, er det fullt mulig å 
benytte seg av samme rolle på hver side av en relasjon, siden det er typen rolle man 
oppretter. Det samme gjelder objekter/relasjoner og porter, ved at de opprettes som typer 
for å lage en metamodell. Vinduet for å opprette roller er også lik de to foregående 
vinduene for objekter og relasjoner, slik at man kan gjøre det samme her som for de andre 
elementene. Rollene from, to, use, usedIn er opprettet her. 

Ønsker man at metamodellen skal ha en relasjon til et objekt gjennom en port, må man 
opprette porter. Dette fungerer fortsatt på samme måte som tidligere, hvor man kan 
definere det samme ved attributter, bortsett fra at man ikke kan velge noen grafisk 
utforming for porten, siden denne porten fremstår usynlig i diagrammer. Porter kan brukes 
om man ønsker å definere flere faste tilkoblingspunkter for et objekt hvor relasjoner kan 
tilknyttes. 

Er alle elementene ovenfor opprettet, setter man alt sammen til en metamodell. Dette gjør 
man ved å trykke på Graph Tool (se Figur 17 og symbol ovenfor teksten ”modell”). Vinduet 
man da får, er nokså likt som de foregående vinduene, bortsett fra at man selvfølgelig ikke 
kan velge grafisk utforming. I tillegg til å legge til attributter, består denne komponenten av 
fanene som illustreres ved Figur 24: 

 

Figur 24. Basics, Types, Bindings, Subgraphs, Constraints 

Fanen Basics har lik utforming som de tidligere beskrevne vinduene. Metamodellen, som 
blir selve språket man utvikler i senere, er her navngitt DSLStunt. Under fanen Types må 
man legge til de elementer man har opprettet hittil og om man ønsker at disse skal være en 
del av selve metamodellen. Under fanen Bindings kommer selve opprettelsen av 
metamodellen, ved at man her binder alle elementer sammen. Man får aldri se 
metamodellen grafisk som en modell, slik man er vant til fra UML og ikke minst i Visual 
Studio. Siden alt man skal gjøre i MetaEdit er vindu-basert, oppretter man også 
metamodellen på lik linje. Det er lagt opp slik at man først velger en relasjon, deretter dens 
rolle, deretter videre gjennom eventuelle porter og til slutt til et objekt. Som vi kjenner fra 
metamodellen til DSLStunt, består Table av Fields. 
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Figur 25. En tenkt utsnitt fra metamodellen DSLStunt 

Figur 25 viser et grafisk utsnitt av metamodellen til DSLStunt. Merk at dette bildet ikke er 
fra MetaEdit, men kunstig skapt kun for dette formål, som er å illustrere metamodellen 
grafisk. 

For å definere dette i MetaEdit, velger man først relasjonen TableHasFields. Etter at 
man har markert denne relasjonen, velger man hvilken rolle denne relasjonen skal ha på 
hver sin side. Ved deretter å markere en av disse rollene, kan man definere hvilket objekt 
denne rollen skal referere til. For at man skal definere venstresiden (Table, from og 
TableHasFields) av modellen ovenfor, i Figur 25, er fremgangsmåten altså slik: 

 

Figur 26. Kobling av relasjon, rolle og objekt (venstreside) 

For å opprette resten av modellen fra Figur 25, markerer man TableHasFields og rollen 
to opp mot objektet Field. 

 

Figur 27. Kobling av relasjon, rolle og objekt (høyreside) 

I Figur 27 ser vi at det står 1..N til venstre for rollen to. Dette er valget for 1-til-mange, 
lik at en Table kan ha relasjoner til en eller flere objekter av typen Field, slik 
metamodellen tilsier. Koblingen mellom Field og Entity opprettes på lik linje som 
foregående eksempel, det vil derfor bli overflødig å vise dette. 

Under fanen Constraints kan man sette flere restriksjoner. Eksempler på dette illustreres i 
Figur 28. 
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Figur 28. Sette restriksjoner 

Linje to i Figur 28 tilsier at en Field bare kan kobles til én rolle ved navn to. Denne rollen 
er koblet opp til relasjonen TableHasFields og Table, slik at det tilsvarer at en Field 
bare kan kobles opp til én Table. Andre restriksjoner kan være at attributter skal ha unike 
verdier slik som vist i linje fire og fem. Man kan også lage regler på antall elementer som 
skal kunne forekomme av en type per diagram i et språk. 

4.6 Bruk av et domenespesifikt språk 
Debuggeren i Visual Studio er et sted hvor man fritt kan eksperimentere med det man har 
fremstilt av et språk (definere modeller, inkludere tilleggsapplikasjoner og lignende). 
Debuggeren er relativt lik en vanlig instans av Visual Studio. Den har en ToolBox, Console, 
Property, samt en Explorer for gjeldende prosjekt. Den største forskjellen i forhold til en 
vanlig instans av Visual Studio, er at alle de opprinnelige verktøyene i ToolBox er erstatt 
med selvdefinerte verktøy som illustreres i Figur 29, og som gjør at man kan definere 
modeller, basert på en metamodell.  

 

Figur 29. Modellverktøy til bruk for modellering i domenespesifikke språk 

Figur 30 er bestående av to modellelementer av typen Table, et modellelement av typen 
Entity, samt et gitt antall Field. Det domenespesifikke språket DSLStunt er bestående av 
disse klassene og blir derfor reflektert som egne modellverktøy når man definerer 
diagrammer basert på den transformerte metamodellen. I Figur 30 illustreres også hvordan 
modellelementene ser ut grafisk når man oppretter modellelementene i et diagram ved 
hjelp av modelleringsverktøyene som eksisterer ved debugging. 
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Figur 30. Representasjon av modellelementer 

I Visual Studio kan man til enhver tid se en trestruktur som beskriver en modell, og hvordan 
elementene refererer til hverandre. Man kan også opprette nye modellelementer innenfor 
denne trestrukturen, hvilket da blir reflektert i den grafiske modellen. Dette betyr at man 
strengt tatt ikke er bundet til å modellere grafisk. 

Vi vil nå forklare hvordan man benytter seg av modelleringsutviklingsverktøyet i MetaEdit.  

Når man i MetaEdit er ferdig med å utvikle metamodellen, er språket klart til bruk for å 
utvikle diagrammer. Ønsker man å se metamodellen, er det nærmeste man kommer under 
fanen Metamodel Browser som illustrert i Figur 31. 

 

Figur 31. Elementer i Metamodel Browser 

Her ser vi Field, Table og Entity, som er en del av diagrammet (graph) DSLStunt. 
Under fanene Graph Browser, Type Browser og Object Browser kan man se alle opprettede 
diagrammer og objekter på forskjellige detaljnivåer, laget ved hjelp av språket som her 
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heter DSLStunt. For å se relasjoner mellom disse klassene, er man nødt til å åpne vinduet 
hvor man kobler metamodellelementer sammen. 

Figur 32 nedenfor viser et eksempel på hvordan det kan se ut ved utvikling av en modell i et 
diagram. 

 

Figur 32. Utvikling i språket DSLStunt 

Alle elementene man har opprettet som typer, bortsett fra porter, vises frem i verktøylinja. 
Dette er elementer språket man har utviklet består av. I dette tilfellet har vi benyttet oss av 
to objekter av typen Table, to objekter av typen Entity, fem objektelementer av typen 
Field, syv relasjoner av typen EntityReferencesField og fem relasjoner av typen 
TableHasFields.  

Boksen nederst til venstre viser egenskapene til det elementet man har markert. Objektets 
attributter vil i dette tilfellet være diagrammets attributter, siden det er selve diagrammet 
som er markert og ingenting annet. Klikker man på et element, vil elementets attributter 
vises. Man kan hele tiden gjøre endringer i metamodellen til språket samtidig som man 
utvikler i selve språket. MetaEdit vil da forsøke å opprettholde funksjonaliteten og vise 
disse endringene i diagrammene så langt det lar seg gjøre. 

4.7 Kodegenerator  
En kodegenerator er essensiell for å lage et fullstendig og komplett DSL [40]. En 
kodegenerator skal være i stand til å tolke modeller i domenespesifikke språk. Dette vil da 
bli oversatt til spesifikt format som kildekode, tekstfiler eller konfigurasjonsfiler for XML. 
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Visual Studio benytter kodegenereringstemplates på to ulike nivåer. Man kan skrive dem 
under utvikling av metamodeller og ved utvikling i diagrammer basert på metamodeller. 
Templates som defineres på samme nivå hvor man utvikler i domenespesifikke språk, er 
generisk skrevet, slik at de kan benyttes på alle diagrammer innenfor dette språket. Disse 
brukes til kodegenerering av modeller man har utviklet. Fordelene ved dette er store, da 
man ikke behøver å spesifisere et eget templat for hvert enkelt diagram (her antar vi at det 
ikke gjelder prosjekter hvor det er flere DSL inkludert) i et prosjekt. Slike templates benyttes 
til å skrive rapporter etter ønsket type. Man kan eksempelvis generere kode basert på 
diagrammene, eller vanlig tekst, dette er noe utviklerne selv bestemmer. 

Templates man utvikler under utviklingen av et domenespesifikt språk, er ikke generiske 
ved at de brukes kun innenfor den gjeldende konteksten filen eksisterer i. De templates 
som skrives her, eksekveres samtidig som man starter et prosjekt i debugging-modus, eller 
når man deployerer (se avsnitt for deployment 4.9) prosjektet som en Visual Studio-
pakkeimplementering. Dette vil resultere i at templates kan ha en innvirkning på utfallet av 
hvordan et diagram blir grafisk fremstilt. 

Templates som defineres med modellering i et språk, kan som nevnt benyttes til å generere 
filer av typen C#, vb.net, txt, html, xml og så videre. Disse templates skrives i en ASP.NET-
lignende syntaks, og består derfor av direktiver, tekstblokker, kodeblokker, osv. Som 
illustrert i Figur 33, er kodeimplementeringen relativ lik hva man finner i standard ASP.NET. 

 

Figur 33. Template skrevet i C# med ASP.NET-lignende struktur 

Figur 33 illustrerer en template skrevet for kodegenerering av en modell i DSLStunt. 
Kodeeksempelet viser hvordan man kan produsere C#-filer basert på de diagrammer man 
definerer i debuggeren. Templates man skriver for å uttrykke grafisk fremstilling av et 
domenespesifikt språk, er basert på ren C#. 

MetaEdit har også støtte for kodegenerering. Har man utviklet en modell ved hjelp av et 
domenespesifikt språk, kan man transformere dette diagrammet og dets innhold til kode. 
Høyreklikker man på et diagram i hvilken som helst type browser av de tre tidligere nevnte, 
og klikker på valget ”Generate...”, får man en del valg om hva man vil transformere 
diagrammet til. Disse valgene er blant annet HTML og XML, som illustrert i Figur 34.  
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Figur 34. Transformasjonsvalg 

Alle valgene resulterer i at det lages en ny fil med det ønskede innhold. Alle valgene under 
Graph generators er generelle transformasjonsvalg MetaEdit har laget og som virker på alle 
mulige diagrammer. Man kan også lage egne transformasjoner som lager egne filer. Disse 
valgene vil da komme under det domenespesifikke språkets navn + ” generators:”. I dette 
eksempelet er det laget to egne transformasjoner til språket DSLStunt. Den ene heter 
EntitiesRefFields_Java som produserer en javafil som skriver ut Entities og dets 
relasjoner til Fields. Den andre heter FieldsInTables_Java som skriver ut alle 
Tables med dets tilhørende Fields. Man behøver dog ikke å definere språkavhengige 
transformasjoner. Man kan lage generelle transformasjoner slik som MetaEdit allerede har 
laget for oss.  Disse transformasjonene vil da komme opp under Graph, siden de er 
universelle. Alle transformasjoner er laget ved hjelp av MetaEdits generator editor MERL 
(se Figur 31 og kodegenerator). MERL lar deg skrive templates med dine egne 
transformasjonsregler ved hjelp av MetaEdits eget språk. Siden dette 
programmeringsspråket er laget av MetaCase, er det begrenset for hva som er mulig å 
skrive som kode. Når man definerer en template, har man en liste i editoren hvor alle 
mulige syntaktiske elementer språket (MERL) består av. Eksempler på dette er løkker og 
variabler. Mens man skriver en template, kan man også testkjøre denne, slik at man slipper 
å lage en ny fil for hver gang man tester koden man har skrevet. 

Man kan både importere og eksportere diagrammer. Eksporterer man diagrammer, lages 
de som nye filer i .mxm-format, som er en MetaEdit-spesifikk XML-fil [36]. Filer som 
importeres bør også være av dette formatet, siden den også beskriver elementplasseringer 
[36]. 

Når man er ferdig med arbeid i MetaEdit, blir ingenting lagret før man velger Commit. Dette 
er på tross av om man lagrer underveis ved å klikke på Save. Dette er for at man skal kunne 
angre alt som er gjort siden sist man klikket Commit. Dette er fordi man er nødt til å lagre 
underveis for å få med alle endringene man gjør i en arbeidsøkt. Alternativet til å velge 
Commit er Abandon, som gjør at alt arbeidet siden siste Commit blir borte. 
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4.8 API 
MetaEdit har et API som gjør det mulig for eksterne utviklere å få tak i data fra MetaEdit 
gjennom en web service. API-interfacet er implementert med en SOAP Web Service server. 
Applikasjon for den eksterne utvikleren som skal kobles opp mot MetaEdits API, må da ha 
implementert en SOAP klient om oppkoblingen skal være vellykket. Siden SOAP er en åpen 
standard, er det mange rammeverk som allerede gjør dette mulig. Det er da mulig å koble 
seg opp mot MetaEdits funksjoner fra en ekstern applikasjon laget ved hjelp av de fleste 
programmeringsspråk. Det man da kan gjøre, er å endre de konseptuelle elementene 
(typene) som Graph (metamodell), Objekter, Properties, Roller, Porter og Relasjoner [26]. 
Det er også mulig å endre den grafiske fremstillingen til de nettopp nevnte elementene. 
Tilbakemeldinger på det man prøver å oppnå gjennom APIet får man dog svært få av. Dette 
kan f. eks være om man gjør noe som er i strid med en restriksjon som er laget [36]. Vi går i 
denne oppgaven ikke nærmere inn på hvordan man oppretter en slik forbindelse og 
hvordan metodene ser ut. 

I Visual Studio er det også et API implementert [41]. APIet gjør det mulig for utviklere å 
implementere egendefinert kode for å styre den grafiske fremstillingen av et generert 
domenespesifikt språk, slik som tidligere omtalt i kodegenereringsavsnittet. Eksempelvis 
kan man opprette, modifisere eller slette modellelementer via noe som kalles 
transaksjoner, da utviklingsverktøyet er laget slik at om man gjør endringer på en modell via 
programmering, må alle endringer bli ferdiggjort gjennom en slik transaksjon. APIet i Visual 
Studio kan også styres gjennom web services slik som man finner i MetaEdit. Mulighetene 
er stort sett de samme, men man har også noen tilleggsoperasjoner som omhandler 
administrative funksjoner. Om en modell blir endret, kan man spesifisere om dette skal 
lagres i en logglignende fil. Som nevnt, er dette om hvordan slike operasjoner fungerer, noe 
som vi ikke går nærmere inn på i denne oppgaven. 

4.9 Deployment 
I Visual Studio og MetaEdit kan man ferdigstille de domenespesifikke språkene etter hvert 
som man er ferdig med definisjonen av selve språket. Verktøyene oppfører seg dog på 
forskjellige måter grunnet ulike arkitekturer. Når man skal ferdigstille et domenespesifikt 
språk i Visual Studio, defineres en DLL-fil som blir definert på bakgrunn av det kompilerte 
språket [38]. Det som er spesielt med dette, er at man da kan installere denne 
utviklingskomponenten på andre Visual Studio-instanser enn hvor selve språket ble 
definert. Språket kan da benyttes til det gitte formål, hvilket betyr at M1-modeller kan 
defineres av andre utviklere. 

I MetaEdit opererer man som nevnt med et Entity-Relationship-konsept [21]. Dette betyr i 
praksis at man må benytte seg av WSDL-tjenester for å aksessere selve modellene via andre 
plattformer enn via verktøyet. Om man definerer at metamodellen kan aksesseres gjennom 
en WSDL-tjeneste, vil det kunne åpne for manipulasjon av modeller definert av en 
underliggende metamodell. 

4.10 Mapping mellom MetaEdit og Visual Studio 
Å ha mulighet til å utveksle modeller som er definert i ulike modelleringsverktøy hvor 
teknologien er forskjellig, er en til en viss grad komplisert. Til nå er det ingen som har sett 
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på mappingsfunksjonaliteten mellom Visual Studio og MetaEdit. Vi har dog kommet over en 
artikkel som tok for seg mapping mellom EMF og Visual Studio [25]. I denne artikkelen 
beskrives det at når man skal mappe to domenespesifikke språk sammen, må modeller på 
nivået M3, M2 og M1 kobles for å kunne la verktøyene og språkene kommunisere. Vi 
benyttet oss av vår egen teknikk, hvor vi gjorde en liten bit av det som trengtes for å kunne 
mappe de ulike verktøyene sammen. Modellene vi benyttet var definert i språket DSLStunt, 
da vi ønsket å anvende et språk som ikke var komplekst eller stort. Som nevnt beskrev [25] 
at man må mappe mellom de ulike nivåene M3, M2 og M1. I vårt tilfelle ble 
mappingtankegangen seende slik ut som illustrert i Figur 35. 

 

Figur 35. Vår mappingsprosess 

Som det fremgår av figuren, benyttet vi oss kun av M2-modelltransformasjoner. Modeller, 
som man definerer i de ulike modelleringsverktøyene basert på domenespesifikke språk, er 
begge basert på XML-lignende syntaks. MetaEdit benytter som nevnt sin egen form for XML 
navngitt MXM, mens Visual Studio benytter ren XML. Med dette i tankene, produserte vi 
transformasjonskoder som transformerer modeller til de formater man ønsker. Vi brukte en 
modell med XML-syntaks fra Visual Studio og omformulerte denne til MXM (XML syntaksen 
for MetaEdit) via transformasjonskode. Deretter importerte vi denne filen inn i MetaEdit. 
På denne måten bruker man en modell i MetaEdit som blir definert i Visual Studio. Å 
transformere en modell fra MetaEdit til Visual Studio var like trivielt. 

Målet med dette avsnittet var å bevise at man kan bygge transformasjonsfiler som kan 
benyttes til å produsere en mapping-lignende hending mellom de ulike verktøyene. Dette 
var en triviell gjennomføring. Vi ser likevel på dette som tungvint, da man følgelig måtte ha 
endret transformasjonsfilene etter hvert som en metamodell utviklet seg, noe man ikke 
måtte ha gjort om man hadde benyttet seg av en Model2Model-transformasjon over flere 
nivåer [25]. Men som nevnt, var poenget med dette kapittelet å illustrere at det er 
gjennomførbart å utvikle modeller i et domenespesifikt språk i et gitt verktøy, for deretter å 
transformere dette til å være egnet for andre verktøy-konsepter ved transformering via 
XML-basert kode. 
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Kapittel 5 

5.Evaluering basert på kriteriene 

5.1 Introduksjon 
I dette kapittelet presenterer vi de grafiske kriterier vi definerte tidligere i avsnitt 1.4. 
Videre evaluerer vi kriteriene gjennom forskjellige utprøvinger i MetaEdit og Visual Studio. 
Vi konkluderer også i hvert avsnitt hvordan Eclipse GMF håndterer disse kriteriene.  

I avsnitt 5.2.1 presenteres tanker og evaluasjonsresultater mht. oppdeling av diagrammer 
til flere mindre diagrammer. Videre i avsnittet 5.2.3 omdiskuteres det hvorvidt den grafiske 
notasjonen er i de forskjellige verktøyene, med fokus på automatisk håndtering av 
elementer hvor disse inngår i andre elementer. I 5.2.4 presenteres hvordan 
bilderepresentasjoner håndteres, mens de resterende avsnittene omhandler bruken av det 
tekniske i verktøyene. 

5.2 Grafiske kriterier 

5.2.1 Flere diagrammer 
Når man utvikler en modell i et domenespesifikt språk, er det en sannsynlighet for at 
diagrammet kan bli relativ stort. For enkelthets skyld kaller vi dette diagrammet for 
hoveddiagrammet. Det ville være praktisk om man kunne dele opp denne modellen i 
mindre biter fordelt på flere diagrammer, slik at det blir mer oversiktelig. I MetaEdit er 
dette mulig ved hjelp av noe som heter dekomposisjon av objekter. Som tidligere beskrevet 
tilsvarer et objekt i MetaEdit en metaklasse. Man kan definere en klasse i selve 
metamodellen til å bestå av en såkalt indre modell. Dette objektet kan fortsatt brukes på 
alle nivåer der man ikke endrer den grafiske fremstillingen. Den eneste forskjellen er at det 
nå er mulig å dekomponere objektet, slik at man kan modellere et nytt diagram inni selve 
objektet. På denne måten kan man pakke inn elementer i et diagram inn i et objekt, slik at 
hoveddiagrammet ser mer oversiktelig ut. Den semantiske betydningen er fortsatt som om 
man plasserer objektene utenfor dette dekomponerte objektet (på hoveddiagrammet). 
Dette betyr at MetaEdits kodegenerator ikke blir påvirket om man modellerer slik. Ergo har 
man muligheten til å kategorisere elementer i dekomponerte objekter, slik at selve 
hoveddiagrammet ikke blir for stort. Dette er en stor fordel hvis utvikleren lager en stor og 
kompleks modell. Et mindre eksempel illustreres i Figur 36. 
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Figur 36. To adskilte diagrammer hvor DecDiagram er dekomponert 

Figur 36 viser to diagrammer. Diagrammet til venstre for skillestreken er hoveddiagrammet 
og heter Contacts. I dette eksempelet benytter vi språket DSLStunt. Dette språket består, 
som beskrevet i et tidligere kapittel, av klassene Table, Field og Entity. 
Hoveddiagrammet inneholder objektet av klassen Table, som har navnet Contact. Dette 
objektet har en relasjon til objekt av typen Field, som er plassert oppå Contact. Til høyre 
for Contact ligger objektet Companies, som er av typen DecDiagram. Alle objekter av 
denne typen har vi definert som et objekt som kan dekomponeres, hvilket er gjort i dette 
eksempelet. Dette vises ved diagrammet til høyre, som er diagrammet man får opp ved å 
dobbeltklikke modellelementet Companies i hoveddiagrammet. Dette nye diagrammet 
heter altså Companies og består her av objektet Company av typen Table. Dette objektet 
har relasjon til tre Field-objekter: Name, City og Phone. 

En annen stor fordel ved MetaEdit, er muligheten til å kunne opprette flere diagrammer på 
samme nivå som hoveddiagrammet. Dette betyr at man ikke trenger å dekomponere 
objekter om man ønsker å benytte seg av flere diagrammer. En ulempe ved å modellere 
slik, er at man fortsatt bare kan transformere ett diagram av gangen (på samme nivå) til 
kode ved bruk av kodegeneratoren. Som sagt er ikke dette noe problem ved bruk av 
dekomponerte objekter. 

I Visual Studio er det per dags dato ikke støtte for å modellere en modell ved hjelp av flere 
diagrammer. Derfor kan man ikke dele opp en modell om det skulle være ønskelig. 

I Figur 37 illustreres det en meta-metamodell for MetaEdit mht. denne problemstillingen. 

Field 
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Figur 37. Klasseforståelse (metametamodell) i MetaEdit 

I MetaEdit er en Graph et diagram. Et diagram består av modellelementer. I dette 
eksempelet vises det til tre modellelementer, her ved ObjectA, ObjectB og ObjectC. 
Disse objektene er av samme metaklasse, men vises som tre ulike instanser for å beskrive 
de scenarioene MetaEdit støtter. Denne metamodellen viser at objekter kan ha relasjoner 
til hverandre, hvilket vi ser ved relasjonen mellom ObjectA og ObjectB. Et objekt kan 
dekomponeres, hvilket betyr at det kan inneholde andre objekter. Dette ser vi ved 
ObjectB som kan inneholde ObjectA, ObjectB og ObjectC. Ved at ObjectB kan 
inneholde ObjectB, betyr dette at det kan dekomponeres på uendelig mange nivåer. 
ObjectC tilsvarer et objekt som ikke har noen relasjon til andre objekter. I Visual Studio 
ville denne metamodellen sett noe annerledes ut ved at ObjectC ikke trengs, og 
relasjonen mellom ObjectB og ObjectB må bort. Graph vil fortsatt her tilsvare et 
diagram. Samtidig ser vi at alle objektene ObjectA, ObjectB og ObjectC kan opptre i 1-
til-mange Graphs (diagrammer). Dette går vi nærmere inn på i neste avsnitt. 

I GMF er det én fil som representerer en modell i et språk, tekstlig i en trestruktur. Det er 
mulig å lage representasjoner av elementer fra denne modellen i så mange grafiske 
modeller man ønsker (som blir andre filer). Dette er fordi hvert grafisk element i de grafiske 
modellene, peker til hvilket element det representerer i trestruktur-filen. 

5.2.2 Flere representasjoner av elementer fra repository 
Objekter kan ha mange relasjoner til andre objekter, spesielt i store komplekse 
diagrammer. Det kan da være en ide å kategorisere relasjoner mellom objekter inn i 
forskjellige grupper ettersom hvordan man ser på relasjonene, ved å la et objekt opptre 
flere steder. Det vil si at man har grafiske representasjoner av samme objekt flere steder, 
slik at det tilsvarer det samme objektet uavhengig av hvor det befinner seg. Alle objekter er 
lagret i et felles repository, slik at alle representasjonene av dette objektet peker til et 
objekt i repositoriet. Det kan være at objektA har en relasjon til objektB. ObjektB kan 
ha en relasjon til objektC. I dette tilfellet har objektB relasjon til to andre objekter. Det 
kan da være praktisk å skille ut disse relasjonene mellom objektene i forskjellige 
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diagrammer. Følgende eksempel beskriver og viser denne problemstillingen nærmere ved å 
benytte språket DSLStunt fra tidligere kapittel i MetaEdit. Metamodellen til DSLStunt tilsier 
at en Table kan bestå av Field, og Field kan referere til ulike objekter av typen Entity. 
Det kan være hensiktsmessig å dele opp slik at man i et diagram viser alle relasjoner 
mellom Table og Field, og i et annet diagram viser alle relasjoner mellom Field og 
Entity. Dette er mulig i MetaEdit. Man har muligheten til å hente frem alle objekter man 
har opprettet tidligere fra en liste (repository) og legge de ut på diverse ønskede 
diagrammer. Ved å opprette to objekter av typen DecDiagram på hoveddiagrammet, kan 
man deretter dekomponere disse objektene slik at du får to diagrammer. Dette er gjort 
illustrert i Figur 38, hvor de dekomponerte objektene består av diagrammene Companies 
og References. 

 

Figur 38. Flere representasjoner av samme element  

Figur 38 viser to diagrammer adskilt med en strek. Objektene Name, City og Phone av 
typen Field representeres i begge diagrammene, hvilket betyr at man ikke trenger å ha 
alle relasjoner fra disse objektene på samme diagram. Praktisk betyr dette at man benytter 
samme objekt flere ganger, eventuelt på flere diagrammer. Egentlig er objektet man 
benytter bare en representasjon av selve objektet som er lagret i repositoriet. Alle disse 
representasjonene tilsvarer hvordan dette objektet i repositoriet er designet. Nedenfor er 
dette illustrert ved et objektC av typen Class. 

Diagram: References Diagram: Companies 
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Figur 39. Flere representasjoner av objektet C på diagramnivå i MetaEdit 

Figur 39 er delt opp i tre deler. Til venstre vises en metamodell. Denne metamodellen 
består av en klasse som kan bestå av attributter. Helt til høyre i figuren vises det to 
diagrammer. Hvert diagram inneholder en instans av objekt c. Dette er altså da det samme 
objektet i begge diagrammene. I Diagram1 har objekt c to attributter: x og y. I Diagram2 
har objekt c ett attributt: z. Objekt c er bare en representasjon av objekt c som er lagret 
i repositoriet. I repositoriet har objekt c relasjoner til alle tre attributtene, hvilket man kan 
se i midten av figuren. Midten av figuren er delt opp i to; repository til venstre og modell til 
høyre. I modellen til høyre vises det som blir gjort i bakgrunnen av MetaEdit når to 
diagrammer (til høyre i figuren) blir opprettet slik med samme objekt og tilhørende 
attributter. Under modell, i midten av figuren, ser vi at objekt c av typen Class befinner 
seg på Diagram1 med attributtene x og y. Vi ser at objekt c av typen Class også 
befinner seg på Diagram2 med attributtet z. Samtidig ser vi en relasjon fra objekt c i 
begge diagrammene til objekt c av typen Class i repositoriet. Dette betyr at det er bare 
ett objekt av objekt c, mens det kan finnes flere representasjoner av dette objektet på 
forskjellige diagrammer. Objektene x, y, z av typene attr (attributt) skal også være i 
repositoriet på lik linje med objekt c, men for illustrasjonens enkelthet har vi valgt å ikke 
vise dette fordi det kan skape forvirringer med for mange streker. Det kan også nevnes at 
om man ønsker å representere et objekt flere steder, må ikke disse representasjonene 
nødvendigvis finne sted på forskjellige diagrammer. Disse kan også befinne seg på samme 
diagram om dette er ønskelig. 

Dette med flere representasjoner av samme objekt, kan sees på som en stor fordel i 
MetaEdit, men det medfølger også noen ulemper. Det første som kan anses som et 
problem, er når man skal hente frem dette allerede opprettede objektet. Alle elementer 
man har opprettet under prosjektet man utvikler i, listes ut sortert etter type objekt og 
kategorisert ettersom hvilket diagram de befinner seg i. Dette er illustrert i Figur 40. 
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Figur 40. Hente frem eksisterende elementer i ditt nåværende repository 

I Figur 40 har man funnet frem til objektet Phone, som er av typen Field, som befinner 
seg i et diagram ved navn Companies. Hvis man ser for seg at man har svært mange 
objekter av typen Table og Field, kan det bli vanskelig å finne frem til det ønskede 
objektet, spesielt hvis flere av objektene har samme navngivning. Det vises nemlig ingen 
identifikator på disse objektene, hvilket betyr at elementene i denne listen vil se helt like ut 
fordi navngivingen er lik. 

En annen ulempe er at kodegeneratoren transformerer en modell sekvensielt gjennom de 
dekomponerte objektene og deres diagrammer. Hvis man ønsker å transformere en modell 
til Javakode, kan det by på problemer om modellen består av objekter som opptrer flere 
ganger. Hvis dette objektet skal defineres som en klasse i Javakoden, vil denne klassen 
forekomme flere steder, siden man under transformasjonen vil støte på dette objektet flere 
ganger, på ulike nivåer. I C# kan dette løses ved å benytte seg av partielle klasser [42]. Java 
har ikke støtte for slikt per i dag. Kodegeneratoren i MetaEdit har støtte for tabeller, slik at 
man kan opprette en tabell for hver klasse. Hver gang man støter på et objekt, lagrer man 
informasjonen i den tilsvarende tabellen. Etter at all informasjon fra modellen er lest inn i 
tabeller, kan kodegeneratoren transformere denne informasjonen til eksempelvis javakode. 
Hadde kodegeneratoren vært basert på selve repositoriet, kunne man tenke seg at dette 
ikke ville vært noe problem ved at man da kunne hente ut all informasjon til hvert element 
og dets relasjoner i en operasjon. Det virker som dette ikke er tilfelle, note vi ser på som 
uheldig. 

I Visual Studio er det ikke mulig å representere samme element flere steder (verken i 
samme, eller på flere diagrammer), slik det kan gjøres i MetaEdit. Dette fremkommer også i 
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utviklerforumet til Microsoft (MSDN-Forum), hvor en av Visual Studios utviklere svarer på 
et innlegg angående dette [43]. Derimot er det mulighet for å kunne referere til objekter 
som allerede finnes via en tilleggspakke kalt Dsl Integration Service (DIS) [44]. 

 

Figur 41. Ulike representasjoner av objektet C på diagramnivå i Visual Studio 

I Figur 41 benytter vi et lignende eksempel som tidligere introdusert i Figur 39. Vi benytter 
oss fremdeles av samme metamodell (Class og Attr). En av de største forskjellene 
mellom MetaEdit og Visual Studio befinner seg i dette eksempelet. Som tidligere poengtert 
kan man benytte seg av samme objekt flere steder i samme diagram, samt i forskjellige 
diagrammer i MetaEdit. I Visual Studio er ikke dette tilfelle i gjeldende 
verktøyimplementering. Om et objekt c defineres i et diagram, Diagram1, samtidig som 
et annet objekt c eksisterer i et annet diagram, Diagram2, vil ikke disse objektene påvirke 
hverandre. Objekt c i Diagram1 er av samme type, men er av en annen instans enn objekt 
c man finner i Diagram2. Dette er av den enkle grunn at om man definerer et objekt 
basert på en type, vil ikke dette objektet eksistere utenfor det diagrammet man faktisk 
definerte det i. De forskjellige instansene av objekt c vil derfor være uavhengige av 
hverandre.  

Dersom man har definert et objekt i et diagram, vil dette objektet være tilgjengelig om man 
ber det om å være tilgjengelig (dog gjennom en referanse til selve objektet). Å 
tilgjengeliggjøre et gitt objekt fra en gitt modell resulterer i at man må på 
transformeringsnivå definere en kompleks kode som håndterer dette. I teorien har 
diagrammene og elementene 1-til-1-relasjon med hverandre, men det er mulig å 
overstyre dette gjennom en slik spesifikasjonskode. Dette muliggjør at andre diagrammer 
kan benytte allerede definerte elementer (må være spesifisert kode). Koden man definerer 
blir meget spesifikk. Som tidligere omtalt, kan man behandle hvilke som helst objekt i 
MetaEdit. I Visual Studio spesifiseres det hvilken type objekt en referanse kan peke til. I 
språket ARI har man metaklassen Expression. Expression arves av flere forskjellige 
andre objekter. Et annet språk benytter seg av språket ARI og typen Expression. For å 
muliggjøre en slik kobling mellom ulike domenespesifikke språk, må man definere en 
domeneklasse hvor informasjonen om det ønskede Expression (i dette tilfellet) skal 
oppbevares gjennom en gitt egenskap med egendefinerte attributter. Dette attributtet 
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tilegnes egendefinerte parametere, hvor man definerer hvilken domeneklasse fra en gitt 
metamodell man skal referere til. I Figur 42 benyttes ARI som eksempel. Vi har valgt 
Expression som ønsket domeneklasse, slik det fremgår av den andre linjen i 
dialogboksen. Dette vil føre til at egenskapen TargetObject kan benyttes på diagramnivå 
til å referere til modeller definert i ARI. 

 

Figur 42. Egendefinerte attributter i Visual Studio 

Denne domeneklassen består av egendefinerte attributter der attributtene kan referere til 
elementer hvor typen til domeneklassen er Expression, definert i modeller laget i språket 
ARI (derav linje 2 i Figur 42: ”UIO.ARI\Expression”). Modellelementer som ikke er av typen 
Expression (eller domeneklasser arver typen Expression), vil ikke forekomme for 
utvikleren ved modellering av diagrammer. Videre kan man eksempelvis ikke spesifisere at 
en domeneklasse skal kunne referere til en hvilken som helst domeneklasse (generisk 
referering), slik man har mulighet til i MetaEdit. 

Som nevnt definerer man hvilke typer elementer man ønsker å referere til i metamodellen. 
I løpet av prosjektet vårt gjorde vi flere forsøk for å kunne løse problematikken mht. 
modellelementer som ikke kan refereres til. Et av forsøkene omhandlet å spesifisere et 
egendefinert interface, hvor vi selv kunne definere hvilket modellelement som var ønskelig 
å referere til i utviklingen i språket. Dette ble likevel ikke suksessfullt for oss. Vi kommer 
nærmere inn på dette i avsnitt 8.4. 

Figur 43 illustrerer hvordan man velger elementer ut ifra en liste, som er basert på en gitt 
modell definert i ARI.  
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Figur 43. Expressison-elementer fra ARI diagrammer i prosjekt 

Denne løsningen er likevel annerledes enn løsningen i MetaEdit. I Visual Studio refererer 
man til objekter gjennom dialogbokser, slik som illustrert i Figur 43, hvor modellelementer 
av typen Expression listes opp. Dette vinduet består av alle eksisterende 
IntegerLiteral innenfor en gitt prosjektramme. Objektet man refererer til gjennom 
egenskapen på en domeneklasse, blir lagret i et spesifisert attributt. Dette vil i praksis si at 
man ikke benytter seg av selve objektet, men heller snarere en representasjon av selve 
objektet gjennom et attributt på et element. Man vil derfor ikke ha den grafiske 
representasjonen for det elementet man refererer til (dette gjelder for så vidt også 
elementets egenskaper, da elementet ikke er velgbart i det refererende diagrammet). Om 
det gjøres endringer i et diagram a, på et valgt element, vil ikke dette gjenspeiles i diagram 
b, hvor elementet refereres til. Årsaken til dette er at elementet fremstår som en relasjon i 
diagram b, og ikke som et fysisk element (som man hadde mulighet for i MetaEdit). 
Relasjonen illustreres i Figur 44 ved teksten mel://UIO.ARI\IntegerLiteral\...(her: mel, 
respektivt betyr ModelElement). 

 

Figur 44. IntegerLiteral relatert i et Value Substitution-element 

Dette har sine foredeler og ulemper. En fordel er at man ikke behandler objektet på en 
uønsket måte. Det kan være at man gjør endringer på modellelementer som ikke var 
ønskelig. Eksempelvis kan et referert objekt bli endret der det blir referert fra. Dette 
objektet har referanser i et annet diagram, som peker til forskjellige objekter. Om man 
endrer noe ved objektet i diagrammet det refereres fra, kunne dette føre til at objektet 
som eksisterer i det opprinnelige diagrammet, ikke vil reflektere disse endringene. 
Eksempel på ulemper kan være det samme som fordeler. Altså opererer man på selve 
referansen av objektelementet, og ikke selve objektet slik man har mulighet til i MetaEdit. 
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Dette gjør at man oppnår mange ulike referanser til eksisterende objekter. Dette er igjen en 
instans av selve hovedobjektet gjennom en referanse. 

En løsning mht. problematikken rundt flere representasjoner av samme element, kan være 
å introdusere en repository-lignende bit, hvor de elementer man definerer i diagrammene, 
blir lagret samlet, slik at dem kan benyttes til bruk for andre diagrammer som ikke har noen 
fysisk kobling til det diagrammet elementet tilhører [45]. Slik vil man da kunne benytte seg 
av det som kan ligne på views, slik man finner i UML. Slik vil det også være mulig å benytte 
komponentene/elementene på ulike måter under ulike diagrammer til ulik tid. For å 
illustrere dette, kan eksempelvis et modellelement, ”Element1”, inneholde følgende 
attributter: ”Attributt1, Attributt2, og Attributt3”. I et annet diagram har man et 
element, ”Element2”. Dette har samhandling med ”Attributt1” fra ”Element1”, og i 
samme diagram kunne et annet modellelement, ”Element3” samhandle med 
”Attributt2” definert i ”Element1”. Semantikken for elementene forblir den samme.  

Å benytte seg av mange forskjellige, uavhengige diagrammer har også sine fordeler. 
Gjenbruk av modeller og templates er et stikkord i denne sammenhengen. Arbeidet med 
kodegenereringen blir relativt enklere i små modeller, i og med det blir enklere å sjekke 
utskrift av kode ved små diagrammer enn ved større. Om man har større diagrammer med 
mange forskjellige komponenter og tilhørende relasjoner, vil det fort kunne bli uoversiktlig 
og tungvint å finne ut hva for eksempel de ulike relasjoner peker på, og befinner seg på. 
Som det nevnes i artikkelen [40], fremstår kodegenerering som et viktig fragment i 
domenespesifikk utvikling. Som det fremkommer i følgende sitat, er de fornøyd med 
hvordan kodegeneratoren til Visual Studio er bygget opp. 

“The tool provides a powerful template based code generation engine that can be customized to 

read information from multiple models and other artifacts such as XML or text based files. It can 
generate corresponding code as well as maintaining synchronization between models and generated 

artifacts.” 

Kodegeneratoren som er definert ved bruk av templates, er godt formulert og meget 
moden mtp. at selve DSL Tools er ganske ungt. I og med at man koder i C#, er all metodikk, 
syntaks, og semantikk som språket tilbyr også inkludert i DSL Tools. Det finnes en liste av 
kriterier om hvordan et DSL verktøy skal fungere [46]. I ett av kriteriene nevnes dette: 
”Effort: How much time and effort is required to learn the approach and produce DSML tools?”, 
samt “Analysis capabilities: Can we easily analyze or transform models produced with the graphical 

editor?”. I og med at Visual Studio ikke var nevnt i denne evalueringen, er det likevel mulig 
for oss å gi en mening mht. dette. At Microsoft har valgt å la templates bli bygget på C#, er i 
og for seg et stort pluss. Da C# ble introdusert i 2000, var C og C++ utgangspunktet til dette 
programmeringsspråket [47]. Som det fremkommer av devtopics.com [48], ligger C, C#, og 
C++ på nærmest toppen av de mest brukte programmeringsspråkene i verden. Altså er det 
mange utviklere som benytter disse språkene til daglig ved programvareutvikling. Det man 
da kan påstå, er at det er veldig positivt for Visual Studio at dette programmeringsspråket 
benyttes under editering og definering av kode templates. 

MetaEdit har også støtte for å kunne referere til andre objekter gjennom et attributt til en 
klasse. Dette fungerer på lik linje som i Visual Studio. Man har muligheten til å referere til 



KAPITTEL 5. EVALUERING BASERT PÅ KRITERIENE  51 

 

alle eksisterende objekter eller roller etter hva som er definert i metamodellen. På denne 
måten er man ikke avhengig av hva slags klasse objektet er laget av. Man er dog avhengig 
av hvilken type denne klassen er laget av, det kan være seg objekt, rolle, relasjon, modell, 
etter hva man definerer i metamodellen. Kodegeneratoren blir ikke påvirket av hva slags 
objekter man refererer til. Man er dog nødt til å definere hvilken type objektet er av 
(objekt, rolle osv.), men siden man etter all sannsynlighet vil bruke en rolle annerledes enn 
et objekt vil vi ikke se på dette som en ulempe av særlig betydning. 

I GMF kan man som i MetaEdit representere et element i en modell flere steder, både i 
samme, og i forskjellige modeller. Dette er fordi det i hvert av elementene som 
representeres grafisk, pekes til modellelementet fra modellfilen elementet er definert i. 
Dette betyr at man kan representere elementer grafisk flere steder, men også at man kan 
representere elementer som er definert i forskjellige modeller. Disse må dog være definert i 
samme språk. 

5.2.3 Automatisk flytting av objekter 
Om man har et objekt av typen Table som har relasjoner til objekter av typen Field, ville 
det vært praktisk for utvikleren når han/hun flytter på en Table, at de tilhørende Field 
ville fulgt med automatisk i editoren. Dette kan sammenlignes med en tabell som 
inneholder felter. Det vil da være naturlig at denne tabellen inneholder disse feltene 
grafisk. I Visual Studio vil man kunne støte på grafiske problemer rundt dette. Objektene 
Fields vil ikke grafisk være en del av deres hovedobjekt Table ved modellering. Figur 45 
illustrerer tankegangen.  

 

Figur 45. Illustrasjon av en tabell med felter hvor feltene ligger utenfor tabellen 

Feltobjektene ligger her utenfor selve tabellobjektet, som er hovedobjektet for feltene. 
Diagrammer som består av objekter, som igjen inneholder andre objekter, kan skape 
forvirring på grunn av grafisk uklarhet. En måte å løse dette på, er ved å programmere 
forskjellige [RuleOn()]-prosedyrer [49] i egendefinerte templates ved en pre-
transformasjon av metamodell (En pre-transformasjon av en metamodell vil si at en 
spesifisering blir gjennomført før en transformasjon av en metamodell). Dette er noe vi har 
sett på og kommet med en løsning for. Hvordan dette ble seende ut ved utvikling i av 
modeller, er illustrert i Figur 46. 
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Figur 46. Illustrasjon av en tabell med felter hvor feltene ligger innenfor tabellen 

I MetaEdit er ikke dette mulig. MetaEdit har ingen muligheter for å kunne definere egne 
templates for å beskrive den grafiske fremstillingen av modellelementer, slik man er i stand 
til å gjøre i Visual Studio. Hvis man ønsker at disse objektene av typen Field skal følge med 
en instans av Table, er man nødt til å merke alle elementer som skal flyttes (eksempelvis 
med Ctrl kombinert med venstre museklikk), og deretter flytte de manuelt med 
musepekeren. 

 

Figur 47. Problematikken ved flytting av objekter 

Figur 47 viser denne problematikken. Til venstre i figuren illustrerer objektelementet 
Company av typen Table med tilhørende objekter av typen Field plassert oppå. Til høyre 
har vi flyttet Company, mens de tilhørende objektene fortsatt er plassert på samme sted 
som før. Dette er bare et grafisk problem, siden semantikken forblir den samme så lenge 
relasjonene er opprettet mellom objektene. Siden det er grafiske domenespesifikke språk 
som skal benyttes i MetaEdit, ser vi på dette som en stor svakhet ved at det ikke er mulig å 
definere egne regler for hvordan modellelementene skal fremstilles ved bruk av disse under 
utvikling i domenespesifikke språk. Vi tenker det vil være større sannsynlighet for at 
utviklere er i stand til å gjøre feil under utviklingen, om modellelementene ikke fremstilles 
etter deres forventninger. Utvikleren kan bli forvirret selv om relasjonene fortsatt er 
tilstede. I dette eksempelet gjelder det felter inni tabeller, men selve prinsippet er likt for 
alt annet der man ønsker at objekter skal representeres som en del av et annet objekt 
grafisk. Dette er derfor en svakhet om man ønsker slik funksjonalitet ved bruk av dette 
verktøyet. 
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I GMF kan man på lik linje som i Visual Studio opprette templates, hvor man blant annet 
kan beskrive den grafiske fremstillingen av modellelementer. Slike beskrivelser og regler 
skrives i Java. 

5.2.4 Bildemanipulering 

Forandre den grafiske representasjonen for et objekt 
Objekter man definerer i en metamodell, representeres grafisk når man utvikler i språket 
definert av metamodellen, slik de fleste figurer i dette kapittelet har illustrert hittil. For 
enkelte språk vil det være heldig om dette bildet forandres om visse verdier for det 
tilhørende objektet manipuleres i størrelse. Et eksempel på dette kan være en Switch i 
språket TCL. En Switch i dette språket er det vi kaller en pens/sporveksler på norsk. En 
togstasjon har ofte to eller flere spor, hvilke betyr at de benytter seg av sporvekslere. Ved å 
velge retning for denne sporveksleren vil det være naturlig om den grafiske 
representasjonen av sporveksleren viser tilsvarende retning. I MetaEdit kan dette oppnås 
ved å legge bilder oppå hverandre ved redigeringen av den grafiske representasjonen av 
objektet i Symbol Editor. Ved å høyreklikke på alle disse bildene hver for seg og velge 
”Format..”, kan man velge hvilket bilde som skal vises ettersom hva som er valgt av verdi i 
attributtet DiversionDirection. Figur 48 illustrerer at for å vise dette valgte bildet, må 
verdien i DiversionDirection være satt til DOWN_RIGHT. Under selve utviklingen av en 
modell i det domenespesifikke språket TCL, velger man en retning til en sporveksel fra en 
liste laget av en egendefinert Enumklasse. 

 

Figur 48. Definere hvilke bilder som skal vises etter hvilke kriterier 

I Visual Studio er det også mulig å oppnå slik funksjonalitet ved at man viser bilder når visse 
kriterier oppfylles. Som det er beskrevet i kapittelet om hvordan Visual Studio fungerer, kan 
man ha Image Shapes som representerer hvordan en domeneklasse skal fremstå ved 
utvikling i domenespesifikke språk. Om man ønsker at et slikt objekt skal se annerledes ut 
etter hva som er valgt av verdi i et attributt, kan man legge til noe som kalles 
IconDecorators. Siden det er mulig å lage egen kode for å beskrive den grafiske 
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fremstillingen av modellelementene, kan man her definere hvilke IconDecorators som skal 
vises ettersom hva som er valgt av verdi på et bestemt attributt på et element. Med andre 
ord fungerer selve modellen man lager i et domenespesifikt språk i Visual Studio på lik linje 
med MetaEdit. 

Endre størrelsen på grafiske representasjoner av objekter 
Det er ofte et ønske om å manipulere bilderepresentasjoner av objekter som eksisterer i en 
gitt metamodell. I MetaEdit er dette rett frem. Ved utvikling i domenespesifikke språk er 
alle objekter representert grafisk. Hvordan bildemanipulasjon fungerer, kan enkelt 
illustreres ved hjelp av TCL. Man definerer typisk flere LineSegmenter for hver 
TrackCircuit, som illustrert i Figur 49. Her er det definert to LineSegment fordelt 
mellom tre forskjellige Endpoints. Et mulig scenario i TCL er eksempelvis at det ene 
LineSegmentet er lengre enn det andre. Dette er for å illustrere at dette er det lengste av 
de to. 

 

Figur 49. LineSegment og EndPoints, definert i MetaEdit 

Som tidligere nevnt er funksjoner for størrelsesmanipulasjoner allerede implementert i 
MetaEdit. Det er derfor ikke nødvendig å definere egne regler/programsnutter som 
håndterer dette. Å endre størrelse på en bilderepresentasjon gjøres enkelt ved å merke 
objektet man ønsker å manipulere, for så å dra ved det punktet som er ønskelig. Dette er 
illustrert ved Figur 50. I dette eksempelet blir et objekt tildelt en større størrelse ved at det 
blir dratt i et av ytterpunktene. 

 

Figur 50. Størrelsesendring av objekter i MetaEdit. 

I Visual Studio er det meste av funksjoner, egenskaper, attributter og datatyper visualisert i 
DSL-editoren for utvikleren, slik at det skal være enkelt å kunne manipulere et gitt objekt. 
Dog finnes det ikke noen implementering for manipulasjon av bildeobjekter. For å gjøre 
manipulasjon tilgjengelig, må man implementere kode som inkluderes ved prosesseringen 
av et prosjekt. 

I følgende eksempel illustreres det samme prinsippet som ble illustrert i MetaEdit. Vi har to 
forskjellige LineSegment, samt tre forskjellige Endpoint, som binder dette sammen (se 
Figur 51). Vi ønsker at det ene objektelementet av LineSegment skal fremstå som ”lengre” 
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enn det andre. Dette kan være fordi det gitte elementet av LineSegment i realiteten er et 
segment som er lengre enn det foregående. 

 

Figur 51. To distinkte LineSegments med tilhørende endepunkter 

 

Ved å implementere en egendefinert og overstyrende kode, kan LineSegment-
elementene resultere i å bli som illustrert i Figur 52. Her har vi forstørret og forminsket 
modellelementene horisontalt. 

 

Figur 52. Størrelsemanipulert LineSegment 

At dette ikke er implementert som en egenskap per Image Shape, er høyst besynderlig. For 
å kunne oppnå en slik bildemanipulasjon behøves det ikke en stor og kompleks kode. Visual 
Studio 2010 SDK kommer til å inkludere en god del endringer når det gjelder nettopp 
brukervennligheten rundt DSL-design i forhold til gjeldende implementering [35].  

Automatisk markering av objekter 
Ved utvikling i domenespesifikke språk er det ofte ønskelig å kunne merke elementer, samt 
deres inkluderende elementer. Som beskrevet i TCL, består en TrainRoute av 1-til-mange 
TrackCircuits. Per modell definert i TCL er det ofte definert flere TrackCircuits med 
tilhørende TrainRoute. I Figur 53 illustreres det flere forskjellige TrackCircuits med 
hver sin tilhørende TrainRoute. Det er i slike tilfeller automatisk markering av 
modellelementer er nyttig. Her kan man eksempelvis få automatisk markering av alle 
elementer som er tilhørende til det merkede elementet. Om en slik metode 
implementeres, kan dette redusere både forvirringer, misforståelser og uklarheter når 
utviklere modellerer, eller utfører endringer av et definert diagram. I og med MetaEdit per 
gjeldende versjon ikke inkluderer noen mulighet for å endre/manipulere/overstyre kode 
som ligger til grunn for den grafiske fremstillingen av objekter under utvikling i 
domenespesifikke språk, er ikke dette mulig å oppnå. I Visual Studio, som tidligere nevnt, 
er dette fullt mulig. Alt blir beskrevet i C#, noe som gjør det enkelt for programutviklere å 
definere og implementere en egenskrevet kode. 

En egen løsning for slik automatisk markering er heller ikke å finne i Visual Studio DSL Tools. 
Vi definerte flere interne klasser som bestod av flere forskjellige metoder, hvor vi 
overstyrer den grafiske fremstillingen av en gitt merket TrainRoute. Ved markering av 
TrainRoute blir denne tilegnet en tilfeldig farge (innenfor en gitt palett). De tilhørende 
TrackCircuits får en ny, men samme farge innenfor hver TrainRoute. Før man 
markerer noe vil alle elementer være av fargen grå, slik som illustrert ved Figur 53. 
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Figur 53. TrainRoutes med tilhørende TrackCircuits definert i Visual Studio 

 

Figur 54 illustrerer hvordan en slik løsning av automatisk markering av objekter vil fungere i 
Visual Studio ved hjelp av en egendefinert template. 

 

Figur 54. Automatisk markering av elementer i Visual Studio.  

Figur 54 illustrerer at en merket TrainRoute er tildelt en farge rød. Samtidig har alle de 
tilhørende TrackCircuits blitt tildelt en farge blå. Slik har man da oppnådd et bedret 
grafisk overblikk, da man hele tiden har oversikt over hvilke modellelementer som er 
relatert til hverandre (om en TrackCircuit ikke er relatert til den markerte røde 
TrainRouten, blir denne selvfølgelig ikke merket med en rød farge).  

Liste opp navn på relaterte objekter i den grafiske representasjonen av et objekt 
Når det gjelder TCL, er metamodellen utformet slik at TrainRoutes består av 
TrackCircuits. Videre består TrackCircuits av Tracks. Måten man definerer at en 
TrackCircuit er en del av en TrainRoute, er ved å trekke en relasjon mellom disse to 
objektene. Dette gjelder både MetaEdit og Visual Studio. Noe som kan være praktisk i dette 
eksempelet, er at man får opp navnet til alle TrackCircuit som hører til en TrainRoute 
innenfor den grafiske representasjonen til TrainRoute som en liste av navn. På denne 



KAPITTEL 5. EVALUERING BASERT PÅ KRITERIENE  57 

 

måten vil det bli mer oversiktelig. Det samme gjelder alle Tracks som er en del av 
TrackCircuits, og andre tenkelige eksempler som bruker dette prinsippet hvor man er 
interessert i å liste opp relaterte. Dette er en funksjon som krever at man må beskrive den 
grafiske fremstillingen av modellelementer. I MetaEdit er det ingen måte å beskrive dette 
på, slik at vi ikke kan oppnå dette. I Visual Studio kan man her også skrive egen kode som 
muliggjør dette. 

 

Figur 55. TrainRoute består av TrackCircuits som består av Tracks 

Merk at det kun er navn på TrackCircuit som vises i listen til en TrainRoute. TC1 har 
egentlig navnet TC, slik som TC2. Tallet 1 og 2 i disse TrackCircuits er et annet attributt 
Number. Dette anser vi som en designbagatell fra vår side, ved at det er selve språket TCL 
som er definert slik at det er to attributter som utgjør en identifikasjon på selve klassen 
TrackCircuit. En løsning her kan være å lage en egen kode som gjør det slik, at både 
navn og nummer til en TrackCircuit vises i en TrainRoute. En annen måte å løse dette 
på, som muligens vil være en relativ dårlig og enkel løsning, vil være å ha navnet på en 
TrackCircuit bestående av både navn og nummer i samme attributt. FirstRoute er en 
TrainRoute som består av TC (1) og TC (2), som er to TrackCircuits. Som man ser, er 
disse listet opp under hverandre i den grafiske representasjonen for FirstRoute. TC1 
består av en LineSegment med navn L1, som er en Track. TC2 består av LineSegment 
L2, en Switch Remote1 og en Stiller B. Disse navnene kommer opp automatisk om 
man trekker en relasjon mellom disse objektene. På denne måten kan man se på selve den 
grafiske fremstillingen av relasjonen mellom objektene som overflødige, i den betydning av 
at man kan få den samme informasjonen gjennom denne listen av navn. Ikke bare kan 
relasjonene ansees som overflødige, men også som forstyrrende elementer i modellen, ved 
at det blir en del grafiske streker i selve modellen. Eksempelet i Figur 55 er bare et utdrag 
av hvordan en stasjon kan bli modellert. Den fullstendige modellen for en stasjon kan bli 
relativ stor med en stor mengde av slike relasjoner. Man kan tenke seg å modellere Oslo 
Sentralbanestasjon med 19 ulike spor. Dette vil tilsvare en del relasjoner når man 
modellerer.  Det kan da være ønskelig å gjøre disse relasjonene usynlige ved at man 
manipulerer selve relasjonene.  
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Dette er fullt mulig i Visual Studio. Faktisk er dette gjort med relasjonene mellom 
Signalene og Endpointene som man ser på Figur 55. Det kan se ut som alle signalene 
(B, B, ZL-MK, N, L) ligger og flyter rundt på diagrammet. Riktignok er det faktisk sant 
for signalet ZL-MK slik vi kan se fra metamodellen, men for de resterende signaler er det 
faktisk en relasjon til deres tilhørende Endpoint. Selve relasjonen er derimot manipulert til 
å fremvises som usynlig. Man kan også gjøre andre manipulasjoner med relasjonen, som å 
endre farge, tykkelse, størrelse og ha spesielle tegn/symboler på enden av relasjonen. 

I MetaEdit kan dette være litt verre. Det er fortsatt mulig å manipulere relasjonen. Faktisk 
er det egentlig rollen man manipulerer i dette tilfellet. Når man oppretter roller i MetaEdit, 
følger det med en standardstrek som er den grafiske delen av en halv relasjon. Det er dog 
ikke mulig å manipulere denne streken, derimot er det mulighet for å legge til grafiske 
elementer man da eventuelt tegner selv. På denne måten kan du få enden på en relasjon til 
å se ut som hva du vil, men streken vil aldri kunne bli usynlig, slik at det alltid vil være en 
grafisk relasjon mellom to elementer, om man har opprettet en. 

Alt som er omhandlet i dette avsnittet angående bildemanipulering, er mulig å oppnå i 
GMF. Dette er av samme grunn som tidligere beskrevet at man kan, som i Visual Studio, 
opprette templates, henholdsvis i Javakode, for å beskrive den grafiske fremstillingen av 
modelleringen i domenespesifikke språk. Dette ses på som en stor fordel ved bruk av dette 
verktøyet. 

5.2.5 Elementplasseringer 
Swimlane benyttes når man eksempelvis definerer diagrammer hvor man vil skille 
hendelser i ulike felter. Å benytte et slikt modellelement kan også ha følger for utfallet av 
hvordan kode og rapportene kan bli seende ut etter en generert transformasjon. I Figur 56 
illustreres et diagram basert på Swimlane. I denne figuren representeres to forskjellige 
Swimlanes ved navn Lane1 og Lane2. Hver av disse er med på et helhetlig hendelsesforløp. I 
eksempelet fra Figur 56 ser man at Swimlane er benyttet for å kunne definere BPMN-
lignende diagrammer hvor man har prosesser, oppgaver og lignende. Å benytte seg av 
Swimlane kan også ha konsekvenser for kodegenereringen. Eksempelvis kan man ut i fra 
hvor de forskjellige oppgavene befinner seg i diagrammet, basere rapportene på nettopp 
dette. Om elementet ved navn oppgave 3 ikke skal utføres, kan dette spesifiseres via en 
template. 
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Figur 56. Swimlane i Visual Studio med to aktører og et gitt antall oppgaver 

Swimlanes kan også benyttes i andre sammenhenger. Om man definerer et 
domenespesifikt språk, eksempelvis for webshoputvikling eller lignende, kan man bruke 
Swimlanes for å definere hvor webkomponentene skal plasseres innenfor en webside. Om 
det er en høyrejustert tabell, venstrejustert eller lignende kan dette defineres ved å 
plassere modellelementer i Swimlanes. Vi ser stor nytteverdi i denne verktøykomponenten, 
men har dessverre ikke hatt mulighet til å prøve denne funksjonaliteten ut til sitt ytterste 
grunnet mangel på passende domenespesifikke språk. En lignende implementering finnes 
dessverre ikke til nå i MetaEdit.  

Som tidligere nevnt består BPMN blant annet av komponenten Swimlane. Selve språket 
BPMN er basert og utviklet i GMF [50]. All sannsynlighet tilsier derfor at opprettelse av 
Swimlanes i GMF er fult mulig å oppnå. 

5.2.6 Listeboks definert gjennom egendefinerte Enumklasser 
For at et Signal i TCL skal ha mening, må det ha en retning. På et LineSegment kan et 
tog bare kjøre i to retninger. Dette betyr at et Signal vises for enten den ene eller den 
andre kjøreretningen. Ser man det ovenfra slik man gjør når utvikling av diagrammer i det 
domenespesifikke språket TCL blir utformet, peker Signalet enten mot høyre eller 
venstre. For å beskrive dette i et diagram, må man på en eller annen måte gi et objekt av 
typen Signal beskjed om hvilken retning Signalet skal plasseres. En måte er at alle 
objekter av typen Signal har attributtet Direction hvor man skriver inn denne verdien 
(LEFT eller RIGHT). For å unngå eventuelle skrivefeil som kan gi syntaksfeil, har vi valgt å 
benytte oss av en egendefinert Enumklasse kalt Direction. Denne klassen har datatypene 
LEFT og RIGHT. På denne måten kan man velge verdien i attributtet Direction fra en 
liste, i et objekt av typen Signal. Det kan da lages regler både i MetaEdit og Visual Studio 
som gjør det slik, at bildet som representerer et objekt av typen Signal vil vise hvilken 
retning Signalet lyser grafisk i diagrammet. Det vil heller ikke bli noen syntaksfeil ved 
bruk av Enumklasser. Det samme gjelder for sporvekslere (Switch), hvor det er fire valg for 
hvordan en slik kan fremstilles grafisk i et diagram. Figur 57 viser hvordan dette kan se ut i 
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Visual Studio. Attributtet DiverseDirection beskriver hvilken retning en sporveksler 
skal stilles. I dette tilfellet er verdien LEFTUP valgt, hvilket betyr at den diagonale skinnen 
på sporveksleren går skrått opp mot venstre fra der skinnene skiller seg. Dette vil fungere 
og se tilnærmet likt ut i MetaEdit. 

 

Figur 57. Bruk av Enumklasse i en listeboks fra Visual Studio 

GMF har også støtte for opprettelse av enumklasser, for deretter å bruke de i slike 
listebokser hvor man velger mellom de egendefinerte verdiene. 

5.2.7 Editering av hendelsesoperasjoner 
I Visual Studio har man, som tidligere nevnt, mulighet for å bestemme hvordan et 
domenespesifikt språk skal fungere ved utvikling i domenespesifikke språk, ved å spesifisere 
hendelser gjennom kode i templates, i motsetning til MetaEdit. I slike templates kan man 
blant annet definere hva som skal skje om man høyreklikker med musepekeren innenfor et 
gitt modellelement.  

 

Figur 58. Ekstra definerte operasjoner for et DSL i Visual Studio 

Som det fremkommer av Figur 58, er det definert noen tilleggsfunksjoner på hva som skal 
skje når man høyreklikker i et diagram hvor det grafiske elementet Swimlane benyttes. I 
dette eksempelet kan man enkelt legge til en Swimlane før eller etter en markert Swimlane. 
I dette tilfellet ville et nytt element av denne typen havne etter det markerte, altså som 
Lane 2. Slike menyer kan man definere både på elementer av Swimlane, så vel som andre 
modelleringselementer, som eksempelvis relasjoner, ulike former av typen shape og porter. 
Dette skaper en bedret brukeroppfattelse og -forståelse av det domenespesifikke språket 
når utviklere skal utvikle modeller basert på denne løsningen. Å programmere en slik meny, 
gjøres enkelt ved å overstyre hva som skal skje når typer av Swimlane benyttes i et gitt 
diagram. 

Som nevnt, er det ikke mulig å implementere lignende operasjonshendelser i MetaEdit. 

GMF støtter for opprettelse av egendefinerte menyer, på lik linje som i Visual Studio. For å 
oppnå dette redigerer man selve plugin-filen i XML. GMF har i tillegg til dette, lagt opp til at 
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man blant annet kan lage egne menyknapper i verktøylinja. Man kan også lage templates i 
Javakode for å få ekstra menyvalg, ved høyremuseklikk på modellelementer i trestrukturfila 
hvor elementene blir definert. Med andre ord er GMF meget fleksibelt når det gjelder hva 
man ønsker å oppnå av funksjonalitet i selve verktøyet. 

5.3 Templatestyrt grafikk 
I Visual Studio (som i GMF) har man mulighet for å beskrive den grafiske fremstillingen av 
et domenespesifikt språk gjennom templates (se avsnitt 4.7 om Visual Studio). I slike 
templates kan det også beskrives restriksjoner, editeringshendelser og lignende. Som det 
kom frem i avsnitt 5.2.3, kan man definere automatisk flytting av objekter. Dette gjøres 
enkelt ved å spesifisere regler og instruksjoner angående hva som skal skje når et objekt 
flyttes på, der objektet inneholder andre objekter. I følgende kodeeksempel ser vi et utsnitt 
av templaten for nettopp dette. 

 

Figur 59. Kodesnutt av styrt objektflytting 

I Figur 59 benytter vi oss av det eksempelet der en Derailer må sitte fast på et tilhørende 
LineSegment. Templaten går gjennom det merkede LineSegmentet, hvor den videre 
identifiserer et eventuelt Derailer-objekt. Om LineSegmentet har et overliggende 
Derailer-element, vil disse følge hverandre med gjeldende grafikkposisjon.  

At man kan styre den grafiske fremstillingen av et domenespesifikt språk, er meget nyttig. 
Det lar utviklere sette egne grenser på hva som skal skje når objekter defineres i modeller. I 
MetaEdit er ikke dette per nå støttet i verktøyet deres, hvilket gjorde det umulig for oss å 
gjennomføre lignende utprøvinger i begge verktøyene. Nå kan det nevnes at MetaEdit 
leverer et verktøy hvor alt er tenkt å være så enkelt som mulig for å definere 
domenespesifikke språk, der det grafiske ikke er i fokus i den grad som man i Visual Studio. 
Vi ser likevel mange positive og negative sider med å støtte slik ekstrautvikling. En sterk 
negativ side kan påstås å være at verktøyet fort kan bli for avansert og kryptisk, slik at det 
er kun ”de flinkeste” som kan benytte seg av dette. I MetaEdit vil ikke dette være noe stort 
problem da alle starter på samme nivå, og forholder seg noen lunde på det samme nivået til 
en hver tid. All kode som definerer den grafiske fremstilling i Visual Studio ble på godt over 
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1000 linjer, der var det største problemet å finne frem til selve dokumentasjonen som 
dekket det syntakstiske og modellrepresentasjoner.   
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Kapittel 6 

6.Kobling mellom uavhengige 
modeller 

6.1 Introduksjon 
CVL er et språk som er til for å modellere variasjon på modeller utviklet i andre språk. Det 
er tre typer variasjoner man kan modellere. Den første kalles for ValueSubstitution. Her 
endrer man en verdi i et attributt til et element av en hvilken som helst metaklasse. Det 
andre man kan gjøre, er å flytte på referanser. Dette gjøres ved å bytte ut et objekt en 
referanse peker mot, med et annet objekt. Disse objektene blir definert som målobjekter 
for denne referansen. Bytter man ut disse objektene med hverandre, blir det i praksis som 
om man flytter på referanser. Dette kalles da for ReferenceSubstitution. Den siste type 
variasjon man kan modellere kalles FragmentSubstitution. Dette betyr at man bytter ut 
deler av en modell, med deler av en annen modell (i samme språk vel og merke). Vi vil vise 
hvordan dette er oppnåelig i avsnittene som følger. Avsnittet som omhandler CVL i Visual 
Studio, blir litt annerledes fordi det oppstod komplikasjoner under utviklingen av språket i 
dette verktøyet. Dette har noe å gjøre med at Visual Studio 2008 ikke har full støtte for å 
kunne referere mellom modeller i forskjellige språk. Vi vil derfor vise hvordan Visual Studio 
2005 håndterer dette temaet, i og med at det da fantes mer støtte for modell/element-
referering i denne versjonen. 



64  6.2. METAEDIT 
 

 

 

Figur 60. Utsnitt av metamodell for CVL 

Figur 60 viser et utsnitt av metamodellen for CVL, som omhandler konseptet der man 
bytter ut deler av en modell, med deler av en annen modell. Dette kalles 
FragmentSubstitution, som tidligere beskrevet. 

6.2 MetaEdit 
MetaEdit har lagt opp til at man skal kunne referere til modellelementer av andre språk. 
Dette gjøres ved at man i metamodellen for CVL spesifiserer at et attributt til et objekt skal 
ha typen Object. Dette betyr at attributtet kan ha et hvilket som helst objekt som verdi. 
Attributtet kan også ha alle andre metamodelltyper, som Role, Port, etc. som verdi, slik at 
hva som helst av typer kan bli referert til gjennom dette attributtet. For at man skal kunne 
referere til en modell, spesifiserer man dette under fanen SubGraphs i komponenten Graph 
Tool. Her velger man et objekt, som i vårt tilfelle er et selvlaget objekt kalt BaseModel, i 
feltet for Explosion. Hva objektet skal kobles opp mot, ved benyttelse av Explosion på dette 
objektet, velges i feltet for Graph. Her har vi valgt Graph, slik at man kan koble seg opp mot 
alle typer diagrammer (Graph).  

 

Figur 61. Modellelementet BaseModel 

Objektet som brukes for å definere hvilken modell CVL-modellen skal kobles opp mot, kan 
se slik ut som i Figur 61. For å binde opp objektet mot en eksisterende modell, høyreklikker 
man på selve objektet. Dette bringer opp en meny som ser slik ut: 
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Figur 62. Egenskapene for modellelementet BaseModel 

Når man velger funksjonen ”Explosions…” fra egenskapene som i Figur 62, dukker det opp 
en meny hvor alle tilgjengelige diagrammer (Graphs) vises. 

For at man skal kunne gjøre en transformasjon av en eventuell CVL-modell, slik at en ny 
modell skal bli opprettet av det språket man gjør variasjon på, bruker man en selvlaget 
transformasjonskode laget i MERL. Denne nye modellen lagres som en tekstfil i formatet 
”.mxm”, som da på et senere tidspunkt kan importeres tilbake inn i MetaEdit. 

I dette kapittelet viser vi at CVL er et språk som kan benyttes til å modellere variasjon på 
alle mulige domenespesifikke språk. Dette gjøres ved modellering av variasjon på modeller i 
tre ulike språk. Språkene er henholdsvis ARI, TCL og CVL. Sistnevnte brukes for å vise 
hvordan man kan modellere variasjon på en variasjonsmodell laget i CVL. I dette avsnittet 
viser vi hvordan dette gjøres i MetaEdit. Senere kommer et avsnitt som beskriver 
komplikasjoner som oppstår når dette prøves å oppnås i Visual Studio 2008. 

6.2.1 CVL & ARI 
Den første modellen vi modellerer variasjon på ved hjelp av en CVL-modell, er en modell 
laget i språket ARI. ARI er som beskrevet tidligere et språk for å lage aritmetiske uttrykk. 
Metamodellen for språket ARI er beskrevet i Figur 63 nedenfor. 



66  6.2. METAEDIT 
 

 

 

Figur 63. Metamodellen ARI som beskriver aritmetiske uttrykk 

For at CVL-modellen vi skal benytte for å modellere variasjon på en modell utviklet i språket 
ARI skal fungere, må vi velge modellen det skal modelleres variasjon på, i objektet 
BaseModel. I vårt tilfelle velger vi en liten modell laget i ARI, som er illustrert i Figur 64. 

 

Figur 64. En modell definert i ARI 

ValueSubstitution 
Figur 64 viser et eksempel hvor ValueSubstitution kan benyttes. Her har vi et objekt av 
klassen IntegerLiteral med verdien 10, et objekt av klassen Plus med verdien plus, 
samt et siste objekt av klassen IntegerLiteral med verdien 20. 

I følgende eksempel for ValueSubstitution skifter vi ut verdien som befinner seg i objektet 
av klassen IntegerLiteral som har verdien 10 (heretter omtalt som Objekt 10), med 
en ny verdi. 

 

Figur 65. ValueSubstitution av Objekt 10 

Figur 65 består av to objekter, samt en relasjon i språket CVL. Objektet til venstre, 
ValueSubstitution, inneholder informasjon om hvilket objekt som skal endres. Her er 
Objekt 10 definert som et objekt av typen ValueSubstitution. Dette reflekteres i 
feltet Base hvor vi har valgt Objekt 10 fra en liste hvor alle objekter fra diagrammet 
AriGraph befinner seg. Feltet Property inneholder informasjon om hvilket attributt i 
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Objekt 10 som skal endres. Dette skrives inn manuelt, og må være i henhold til den gitte 
metamodellens spesifikasjoner. 

ValueResolution er et objekt som har ett attributt, dette er ChosenValue. Det er i 
ChosenValue man definerer den nye verdien. I dette eksempelet har vi valgt å sette 
verdien til 3 i dette attributtet. Dette betyr at verdien i attributtet literalValue i 
Objekt 10 skal bli tilegnet ny verdi, nemlig 3. 

Når både ValueSubstitution og ValueResolution er identifisert og definert, bindes 
disse opp med en relasjon av typen hasReferenceTo.  

Kjører man deretter den egendefinerte transformasjonskoden som er laget for CVL på 
denne CVL-modellen, vil følgende modell bli opprettet: 

 

Figur 66. Ferdig generert modell på bakgrunn av gitt CVL modell 

Figur 66 viser modellen som da er i språket ARI slik som basemodellen. Her endret vi som 
nevnt verdien i literalValue til et Objekt i en gitt ARI modell. Her ser vi at objektet som 
hadde verdien 10, nå har verdien 3. Man beholder som tidligere nevnt også den 
opprinnelige modellen, ved at modellen i Figur 66 er opprettet som en ny modell. 

ReferenceSubstitution 
I følgende eksempel om ReferenceSubstitution, benytter vi følgende modell definert i 
henhold til ARI-metamodellen. Målet med ReferenceSubstitution er at en rolle (som er en 
del av en referanse) skal få et nytt målobjekt. En referanse består av to roller, som 
definerer hvilke objekter referansen er plassert mellom. Rollen skal i dette tilfellet peke på 
et annet objekt enn det den gjør pr nå. 

 

Figur 67. Eksempelmodell definert i ARI 

Modellen i Figur 67 illustrerer forskjellige matematiske uttrykk. Modellen inneholder 6 
objekter. Alle objekter som inneholder tallverdier, er av typen IntegerLiteral, som 
respektivt er; 10, 20, 15 og 3. De resterende objektene er av typene Plus og Minus. 

Objektene i modellen er koblet sammen for å kunne definere aritmetiske uttrykk. 10—
Plus—20 er et slikt uttrykk. I denne modellen hvor dette aritmetiske uttrykket befinner seg, 
er det to relasjoner. Vi tar for oss relasjonen mellom 10—Plus, og mellom Plus-20. Når 
man oppretter en relasjon mellom to objekter, består denne relasjonen av to roller. De 



68  6.2. METAEDIT 
 

 

rollene vi skal operere på, er beskrevet i figuren og er navngitt roleTo10 (som peker til 
objekt 10)og roleTo20 (som peker til objekt 20). 

 

Figur 68. ReferenceSubstitution på flere referanser i en modell 

Figur 68 består av fire objekter og to relasjoner. Objektene på venstre side er av typen 
ReferenceSubstitution. Alle ReferenceSubstitution har attributter av typen 
BaseRole. I dette attributtet defineres rollen man ønsker at skal få et nytt målobjekt. I 
denne figuren har vi valgt oss ut roleTo20 og roleTo10. Disse rollene er spesifisert i ARI-
modellen ovenfor. 

På høyre side er to objekter av typen ReferenceResolution definert. I slike objekter 
defineres nye mål-objekt gjennom attributtet TargetObject. 

I Figur 68 har vi definert at den første ReferenceSubstitution har rollen roleFrom20. 
Objektet ReferenceSubstitution bindes da opp mot objekt av typen 
ReferenceResolution, som i dette tilfellet har TargetObject verdien 3. Dette gjøres 
tilsvarende for den nederste ReferenceSubstitution og ReferenceSubstitution. I 
dette tilfellet har vi definert at rollen roleFrom10 får et nytt målobjekt, som nå skal bli 
objekt 15, som vi ser fra Figur 67. Nå har vi definert to roller som skal bytte målobjekt. 
Om man kjører transformasjonskoden vi har laget for dette formål på CVL modellen, vil 
resultatet bli følgende: 

 

Figur 69. Resultat av generert modell på bakgrunn av gitt CVL-modell 

Figur 69 viser en ferdig generert modell på bakgrunn av kriterier som ble satt i Figur 68. Her 
har rollen som tidligere pekte mot objekt 10, blitt satt til å peke mot objekt 15. Rollen 
som pekte mot objekt 20, har nå blitt satt til å peke mot objekt 3. Dette resulterer 
også i et nytt aritmetisk uttrykk: 15—Plus—3. Som med tidligere eksempel beholdes også 
originalmodellen. 
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FragmentSubstitution 
Følgende eksempel omhandler FragmentSubstitution og hvordan dette gjøres ved hjelp av 
CVL på modeller i ARI. Målet er som tidligere beskrevet å bytte ut deler av en modell, med 
deler av en annen modell i samme språk. Nedenfor er en modell laget i språket ARI. 

 

Figur 70. Modell laget i språket ARI 

Figur 70 viser en modell definert i ARI som illustrerer to aritmetiske uttrykk. Disse er 
henholdsvis 3+x^2 og 5-y. Det som ønskes ved dette eksempelet, er at alt inni det røde 
rektangelet skal defineres som et PlacementFragment. Det som befinner seg innenfor 
det grønne rektangelet, skal defineres som et ReplacementFragment. Objektet inni det 
røde rektangelet er av klassen VariableTerm. Den har pr nå en referanse til en annen X, 
som er et objekt av klassen Variable. I ARI vil man som regel ikke ha en Variable uten 
at den har en relasjon til en VariableTerm, men dette eksempelet skal bare vise at det 
skal være mulig å definere deler av en modell som et PlacementFragment, selv om det er 
flere relasjoner som går ut fra et slikt objekt. Rollen som peker på objektet 
PlacementFragment, som det kommer frem i Figur 70, har navnet PlacementStop. 
Rollen på relasjonen mellom PlacementFragments ytterpunkt og Plus har navnet 
BoundaryRoleStart. Rollen på relasjonen mellom PlacementFragments andre 
ytterpunkt og Power er navngitt BoundaryRoleEnd. Nedenfor er modellen som vil gjøre 
denne utbytting mulig ved hjelp av FragmentSubstitution laget i CVL. 
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Figur 71. CVL-modell for FragmentSubstitution 

Som tidligere beskrevet, er det objektet BaseModel som definerer hvilket diagram denne 
CVL-modellen skal være koblet til. Objektet FragmentSubstitution består her av 
objektene PlacementFragment ved navn PlacementModel, og 
ReplacementFragment ved navn ReplacementModel.  

Tilkoblingspunktene til PlacementFragment blir definert gjennom referanser med navnet 
Contains. Disse to referansene går til to BoundaryRole-elementer (fylte lyseblå sirkler) 
hvor det defineres to roller, henholdsvis boundaryRoleStart og boundaryRoleEnd. 
Som vi ser på Figur 70, peker disse rollene på samme målobjekt. For at objekt X av typen 
Variable i modellen ARI ikke skal være en del av PlacemenFragment, beskrives dette i 
CVL-modellen ved å bruke referansen hasBoundaryRole fra PlacementFragment til et 
BoundaryObject (fylte lyseblå sirkler). På dette objektet defineres rollen 
placementStop, som gjør at alt som er på den andre siden av denne referansen, ikke blir 
med i PlacementFragment. Siden placementStop peker på det samme målobjektet 
som både boundaryRoleStart og boundaryRoleEnd, er det bare ett objekt i 
PlacementFragment, nemlig objekt X av typen variableTerm. 

Ytterpunktene til elementet ReplacementFragment defineres i objektene 
BoundaryObject (fylte mørkeblå sirkler). Disse objektene er koblet til 
ReplacementFragment gjennom referansen HasBoundaryObject. Objekt 5 er av 
typen IntegerLiteral og er altså et ytterpunkt, som man kan se i Figur 70. I CVL-
modellen har dette objektet en referanse til et BoundaryRole-objekt, som har rollen 
boundaryRoleStart som et attributt. Dette betyr at rollen boundaryRoleStart nå skal 
peke til objekt 5.  
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Horisontalt til høyre for objekt 5 i CVL-modellen (se Figur 71) er et boundaryObject 
med attributt Y, som er av typen variableTerm. Dette er definert som ytterpunkt i 
ReplacementFragment. Siden det er dette objektet vi ønsker å koble opp til objektet 
Power i ARI-modellen, går det en referanse mellom Y og boundaryRole, med rollen 
boundaryRoleEnd som attributt. Vi ønsker å ha med Y, som er av typen Variable, i 
ReplacementFragment, slik at dette objektet også blir definert som et ytterpunkt. 

For at denne utbyttingen faktisk skal skje, må man ha en referanse fra 
FragmentResolution til både det ønskede PlacementFragmentet og det ønskede 
ReplacementFragmentet. Dette er fordi det er mulig å ha flere 
ReplacementFragmenter i en CVL-modell, men det skal kun benyttes én, som man 
velger gjennom en slik type referanse.  

I Figur 72 vises resultatet etter kjøringen av transformasjonskoden på denne CVL-modellen. 
Det opprettes en ny fil i det samme språket som basemodellen pluss det som er definert i 
CVL-modellen. Denne transformasjonskoden vi har benyttet i disse eksemplene er generell, 
og vil fungere på alle CVL-modeller som bruker domenespesifikke modeller som 
BaseModel. 

 

Figur 72. Ny modell på bakgrunn av CVL-modellen 

Som vi ser i Figur 72, har den øverste modellen fått implementert det som var i 
ReplacementFragment, det vil si en kopi av dette. Dette er illustrert ved det blå 
rektangelet. Grunnen til at det er en kopi, er at det kan være ønskelig å benytte seg av 
ReplacementFragmentet flere ganger på samme modell, og da vil det ikke fungere ved 
bare å flytte referanser. Vi ser også at objekt X fortsatt eksisterer slik som ønsket, selv 
om det i dette tilfellet ikke har noen hensikt. 
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6.2.2 CVL & TCL 
Avsnittet ovenfor tok for seg CVL og språket ARI.  I dette avsnittet skal vi vise et eksempel 
på variasjon av en annen modell gjennom CVL, ved å bruke språket TCL. TCL er laget for å 
kunne lage relativt store og komplekse modeller, i og med at det er tenkt for å kunne lage 
modeller av togstasjoner. Følgende eksempel laget i TCL kan dog anses som relativt lite. 
Dette er for at modellen ikke skal bli for kompleks og unødvendig forvirrende. 

 

Figur 73. Modell i TCL 

I Figur 73 ser vi en modell laget i TCL. Modellen består av LineSegmenter, som går fra en 
Endpoint som har en referanse til et signal Signal1, og ender ved en annen Endpoint 
som har referanse til signalet Signal2. Det første LineSegmentet fra venstre har også en 
referanse til Derailer1, som igjen har referanse til elementet Slock1. Under disse 
nevnte LineSegmentene er det en modell bestående av to Switcher ved navn Switch1 
og Switch2, fire Endpoints og to LineSegmenter. Hele modellen i seg selv gir ikke stor 
mening. Det man derimot kan tenke seg i forhold til denne modellen, er at man har en 
strekning av togskinner hvor man nå ønsker å plassere en stasjon. Denne stasjonen er i 
dette tilfellet modellen under disse LineSegmentene som består av disse Switchene 
Switch1 og Switch2. For å gjøre dette, vil vi vise hvordan dette er mulig ved hjelp av CVL. 
Det som da er ønskelig, er å kopiere denne modellen, som er bestående av disse 
Switchene og hekte disse Switchene, på de respektive EndPoints, slik at 
LineSegmentene mellom disse byttes ut med denne nye modellen med blant annet disse 
to Switchene. Hvor disse Switchene skal hektes på, er illustrert ved å følge den grønne 
steken til de røde sirklene, hvor tilkoblingspunktene (rollene til referansene) finner sted. I 
CVL blir dette definert som FragmentSubstitution, ved at man skal bytte ut deler av en 
modell (her et LineSegment) med deler av en annen modell (her hele modellen som blant 
annet består av disse to Switchene).  

I dette eksempelet vil vi også ta for oss ValueSubstitution. Om man ser nærmere på 
grafikken til Signal1, har den feil retning, slik at lyssignalet vises på gal side. Som tidligere 
nevnt, bestemmes det hvordan denne grafikken skal fremstilles, etter hvilken verdi som er 
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valgt i feltet Direction for et Signal. Verdien er pr nå LEFT. Det er derfor ønskelig å 
endre denne verdien til RIGHT, hvilket vil sette lyssignalet i riktig retning. 

Til slutt vil vi også foreta av en RefenceSubstitution, som er å bytte målobjektet for en rolle 
i en referanse. Som vi ser i modellen, har Derailer1 en referanse til SLock1. Vi vil nå at 
Derailer1 heller skal ha en referanse til SLock2, og på denne måten endre målobjektet 
for rollen ved navn ToSLock. 

I Figur 74 er CVL-modellen som gjør alt dette mulig i en og samme operasjon. 

 

Figur 74. CVL-modell med variasjon på en TCL-modell 

I elementet BaseModel er det valgt hvilken modell det skal modelleres variasjon på, hvilket 
er TCL-modellen vi definerte i Figur 73.  

Som tidligere nevnt, ville vi at lyssignalet ved navn Signal1 skulle ha en annen retning. 
Dette blir gjort i elementet ValueSubstitution, hvor objektet Signal1 er valgt som 
base til denne ValueSubstitutionen. Deretter er det valgt at feltet ved navn 
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Direction skal bli tilegnet ny verdi. Denne nye verdien er definert i ValueResolution 
som er RIGHT. 

Vi ønsket også at Derailer1 skulle referere til SLock2 istedenfor SLock1. Dette blir gjort 
i elementet ReferenceSubstitution. Her er rollen ToSlock valgt, som pr nå har 
SLock1 som målobjekt. For at denne rollen skal få et annet målobjekt, har vi valgt SLock2 
i feltet TargetObject i elementet ValueResolution. 

Den største endringen vi ønsket, var en FragmentSubstitution hvor deler av modellen skulle 
erstattes med en annen modell. I CVL-modellen består elementet 
FragmentSubstitution av en PlacementFragment og en ReplacementFragment. 
PlacementFragment er definert ved at elementet har referanser til to roller. Som kjent er 
alt innenfor/mellom disse rollene da definert som PlacementFragment. Rollene 
PlacementFragment har referanse til, har navnene ToSwitch1 og ToSwitch2. Som vi 
ser fra TCL-modellen i Figur 73, er det bare ett LineSegment mellom disse, hvilket også var 
meningen. ReplacementFragment er definert ved at elementet har referanser til to 
objekter. Disse objektene, og alt som er mellom disse, er da definert som et 
ReplacementFragment. Disse to objektene er Switch1 og Switch2. Som vi igjen ser fra 
TCL-modellen i Figur 73, tilsvarer dette denne modellen med de to Switchene, hvilket 
også var ønskelig. I CVL-modellen kobles disse to Switchene opp mot hver sin rolle, 
henholdsvis slik: Switch1 opp mot ToSwitch1, Switch2 opp mot ToSwitch2. 

Når dette er gjort, må man velge hvilke PlacementFragmenter og 
ReplacementFragmenter som skal benyttes, siden det er mulig å lage flere. Dette gjøres 
som tidligere ved at man referer til de ønskede Placement-/ReplacementFragmentene 
gjennom referanser fra elementet FragmentResolution. 

Når alt dette er gjort, gjenstår bare kodegenereringen som gjennomfører 
transformasjonen. Modellen som da blir laget, vil se slik ut som i Figur 75. 

 

Figur 75. Ny modell i TCL 
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I den nye TCL-modellen kan man se at Signal1 nå viser riktig retning (RIGHT). Vi ser også 
at Derailer1 ikke lenger har referanse til SLock1, men nå har referanse til SLock2. 
Samtidig ser vi at det ene LineSegmentet som befant seg mellom de to røde sirklene, nå 
er byttet ut med modellen som blant annet består av disse to Switchene. Denne 
sistnevnte modellen blir som sagt kopiert opp slik at man er i stand til å bruke den flere 
steder i samme modell/diagram. 

Vi har nå bevist at CVL fungerer på flere språk som er uavhengige av hverandre. Dette er 
fordi den er laget på bakgrunn av metamodellers oppbygning, og ikke de domenespesifikke 
språkenes modeller. Dette betyr at man i teorien kan bruke en CVL-modell for å modellere 
variasjon på en annen CVL-modell. Dette skal vi se nærmere på i neste avsnitt.  

6.2.3 CVL & CVL 
I og med CVL er laget for å kunne fungere mot alle mulige domenespesifikke språk, kan det 
også benyttes på sitt eget språk. Det er derfor mulig å modellere variasjon på en CVL-
modell om dette er ønskelig. For å ta et eksempel, benytter vi CVL-modellen i Figur 74, som 
gjorde en del variasjon på en TCL-modell (se Figur 73). 

Man kan også tenke seg at man ønsker at lyssignalet Signal1 fra TCL-modellen (se Figur 
75) skal skifte tilbake til sin opprinnelige retning igjen. Dette kan også gjøres ved å opprette 
en ny CVL-modell.  Som basemodell i denne nye CVL-modellen, velger man da denne CVL-
modellen som vi nettopp lagde tidligere (Figur 74). Da har man altså koblet opp mot en 
annen CVL-modell. Deretter oppretter man et element av typen ValueSubstitution og 
velger her en ValueResolution som baseobjekt, som er det objektet fra den gamle CVL-
modellen som definerer den nye verdien for Direction i Signal1. Deretter skriver man 
inn chosenValue som Property. Dette er da feltet som skal endres. I ValueResolution-
elementet som ValueSubstitution skal referere til, gjør man som før og skriver inn den 
verdien man ønsker i feltet ChosenValue. Her blir da denne verdien LEFT, som var 
originalverdien til Direction for Signal1. Denne nye CVL-modellen vil da se slik ut som i 
Figur 76. 

 

Figur 76. CVL-modell som gjør variasjon på en CVL-modell 

I elementet ValueSubstitution er som sagt en ValueResolution valgt som 
baseobjekt. ValueResolution er en type, og har ifølge metamodellen ikke noe attributt 
for navn. Derfor vises RIGHT, som er den eneste verdien dette elementet har, som kommer 
fra attributtet chosenValue. Om CVL-modeller skal kunne benyttes på andre CVL-
modeller som i dette tilfellet, kan det være en ide å ha en identifikator på selve klassen 
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ValueResolution i metamodellen, slik at det som står i en ValueSubstitution er mer 
fornuftig. Dette er dog bare for å bevise at denne type modellering er mulig, og vi har 
derfor ikke tatt høyde for slikt i metamodellen. Deretter kjører man en transformasjon på 
denne nye CVL-modellen. Dette vil resultere i at man får nok en ny CVL-modell, hvor denne 
endringen reflekteres. Kjører man transformasjonkoden på denne CVL-modellen, vil man få 
en TCL-modell der signalet får sin opprinnelige retning reflektert i modellen. 

Som tidligere beskrevet, kan en CVL-modell bestå av en PlacementFragment og flere 
tilhørende ReplacementFragments. Det er alltid slik at en PlacementFragment bare 
benytter seg av én ReplacementFragment. Man kan da benytte seg av en annen CVL-
modell, som bruker en ReferenceSubstitution, som da bytter en 
ReplacementFragment med en annen ReplacementFragment. Ved å kjøre en 
transformasjon på denne CVL-modellen, vil man få en ny CVL-modell hvor det da vil bli 
benyttet en annen ReplacementFragment i modellen enn i den forrige CVL-modellen. 
Dermed vil man få et annet resultat om denne CVL-modellen blir transformert, enn hva den 
første modellen ville ha laget. 

Med andre ord har vi bevist at det er mulig å gjøre en variasjon på en CVL-modell ved å 
benytte en annen CVL-modell. Hvor nyttig dette er, kan derimot diskuteres. 

6.2.4 Transformasjonskoden 
For at en CVL-modell skal kunne opprette en ny modell i samme språket som 
basemodellen, er man nødt til å benytte seg av en transformasjonskode. Siden CVL ikke er 
et språk MetaCase har utviklet, er man derfor nødt til å lage denne transformasjonskoden 
selv, som i vårt tilfelle ble på 1330 kodelinjer i kodegeneratoren MERL. CVL skal kunne 
benyttes på alle tenkelige domenespesifikke språk. Dette betyr at denne 
transformasjonskoden må være generell. I dette avsnittet gjennomgår vi denne 
transformasjonskoden på et overordnet nivå, ved først å forklare hvordan en modell blir 
lagret som XML-fil. Det kan også nevnes at denne transformasjonskoden er totalt uavhengig 
av hvilket språk man modellerer variasjoner på. 

En hvilken som helst modell laget i MetaEdit har en XML-struktur som er MetaEdit-
spesifikk. Transformasjonskoden må da kunne opprette en ny fil som følger denne 
syntaksen.  
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Figur 77. XML-strukturen til modeller i MetaEdit [36] 

Figur 77 viser et ufullstendig eksempel av en modell ved navn WatchApplication, som 
har denne strukturen. Taggen <gxl> omslutter alt, mens <graph> omslutter en modell. 
<slot> omslutter attributtene innenfor objektet de befinner seg på. Kort sagt er XML-
strukturen definert slik: Først defineres modellen i <graph>. Deretter modellens 
attributter. Etter det blir alle objektene i en modell definert i hver deres <object> med 
tilhørende attributter. Deretter skal alt bindes sammen, hvilket skjer inni taggen 
<binding>. Først defineres selve relasjonen. En relasjon har to ender, hvilket betyr to 
roller som går til hver sitt objekt (eller samme objekt, men det er ikke viktig i dette tilfellet). 
Dette blir definert i <connection>. Taggen <connection> og alt innhold i denne, 
definerer bare en relasjon, hvilket betyr at det blir like mange tagger av <connection> 
som det er relasjoner i en modell. Etter siste taggen av typen </binding> kan man legge 
til andre tagger, som ordner den grafiske utformingen som definerer hvor elementene skal 
dukke opp i modellen ved hjelp av x/y-koordinater. Dette er ikke en nødvendighet for å 
kunne opprette en modell, men vi anser det som meget viktig pga. at det ellers vil bli meget 
uryddig fordi man ikke vil vite plasseringen til elementene. Vi ønsker at den nye modellen 
som blir laget, og som fortsatt er innehaver av tidligere elementer fra basemodellen, skal ha 
samme utforming og plassering som i basemodellen. Eventuelle nye modellelementer lar vi 
ligge oppå de som de ble kopiert fra. 

Taggen som omslutter all definering av plasseringer, er <diagram>. Hvert objekt i 
modellen blir referert i hver sin tag av typen <objectRepr>, hvor koordinatene refereres. 
Deretter kommer defineringen av hvordan relasjonene skal bli fremstilt i taggen 
<bindingRepr>. 

Det kan nevnes at dette bare var en kjapp forklaring på hva en slik XML-struktur består av. 
Alle refereringene mellom objekt og relasjon er i realiteten noe mer komplisert, men dette 
beskriver grunnprinsippene. 

Det vår transformasjonskode gjør, er å opprette en slik XML-fil med følgende struktur som 
ble beskrevet ovenfor. Først leses CVL-modellen inn, hvor all informasjon blir lagret i 
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tabeller. Deretter leses basemodellen. Ved ValueSubstitution er det slik at så fort den leser 
et attributt fra basemodellen som har samme identifikasjon som attributtet som ble lest inn 
fra basemodellen og nå ligger i en tabell, skal dette attributtet få en annen verdi enn hva 
attributtet har i basemodellen. Denne nye verdien er også lest inn i en tabell, slik at det er 
denne verdien som da blir brukt i den nye modellen. 

Omrent det samme gjelder ved ReferenceSubstitution. Når en rolle i basemodellen har 
samme identifikasjon som rollen som er lest inn i en tabell, skal rollen referere til et nytt 
målobjekt enn hva som er definert i basemodellen. 

Ved FragmentSubstitution er det svært mye som skjer. Blant annet skal ikke objekter som 
er definert som PlacementObjecter, defineres i det hele tatt i den nye modellen. 
Objekter som defineres som ReplacementObjecter, skal kopieres opp og få nye 
identifikasjoner. Man må også tenke på at tilkoblingspunktene til et PlacementFragment 
nå skal kobles til det som er definert som ReplacementFragment. Til slutt må alt få en 
fornuftig grafisk fremstilling ved at x/y-koordinatene blir satt logisk i forhold til 
basemodellen. Det som blir definert som ReplacementObjecter, skal som sagt skal få 
samme plassering som i basemodellen, slik at det vil være fornuftig å flytte disse manuelt 
etter at modellen er opprettet. Dette er fordi vi ikke kan vite nøyaktig hvilke x/y-
koordinater som er fornuftige i alle tilfeller. 

6.3 Visual Studio 
I dette avsnittet introduserer vi språket CVL i utviklingsverktøyet Visual Studio 2008. Som 
tidligere nevnt har MetaEdit mulighet for å kombinere forskjellige modeller på et visst nivå 
(M1). I Visual Studio er en slik funksjonalitet ikke inkludert per implementering av 
utviklingsverktøyet, som tidligere poengtert i avsnitt 5.2.1. Dette er noe vi ser på som 
meget uheldig da mange modelleringsmuligheter forsvinner. Eksempelvis om man ønsker å 
referere til andre typer diagrammer enn hva man har selv definert i et gitt prosjekt. 

I Visual Studio 2005 er DSL Tools også implementert som i Visual Studio 2008. Visual Studio 
er som nevnt et av verdens hyppigst brukte utviklingsverktøy, og har atskillige muligheter 
for tileggsimplementeringer av funksjoner via tredjeparts programvare [51]. Ikke lenge 
etter lanseringen av DSL-verktøyene for Visual Studio 2005 ble en tredjepartsprogramvare, 
som hjelper utviklere med å koble diagrammer sammen fra ulike DSL, lansert. Dette kalles 
DSL Integration Service (DIS). Vi vil forsøke å implementere CVL språket ved å benytte en 
assembly av typen, Microsoft.VisualStudio.Modeling.Integration, som er en 
del av den nevnte tredjeparts programvaren. Denne skal hjelpe oss med å koble sammen to 
distinkte modeller i Visual Studio. Dessverre er ikke assembliene utviklet av Microsoft, og er 
derfor heller ikke støttet for hjelp gjennom deres MSDN-forum. Dette vil si at informasjon 
og kunnskap om tilleggsverktøyet derfor er på et minimalt nivå. Dette er selvfølgelig en 
ulempe, da innhold og funksjonalitet ikke er noe man lærer seg hurtig.  

Som nevnt ble plugin-programmet opprinnelig designet for å støtte Visual Studio 2005 DSL 
Tools [44], og er derfor ikke å finne i den nye versjonen, som er Visual Studio 2008. 
Microsoft så tidlig behovet for å kunne kombinere elementer fra verktøy slik at denne 
pakken ble valgt å inkludere som en tilleggsapplikasjon og som fikk navnet Web Service and 
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Software Factories (WSSF). Det eneste tilbakeslaget i denne konteksten er at WSSF ble 
regnet som en frittstående implementering og fungerer derfor som en egen program-
template i Visual Studio 2008. Igjen vil dette si at det ikke er mulig å benytte seg av denne 
implementeringen som en assembly-pakke, for å inkludere mer enn ett enkelt språk i et 
domenespesifikt prosjekt hvor man ønsker å benytte seg av flere DSL på samme nivå, slik 
med CVL. 

Vi foretok flere forsøk ved å prøve å inkludere denne assemblien i Visual Studio 2008 i håp 
om at dette skulle fungere, men dette endte stadig med problemer grunnet run-time 
feilmeldinger, dvs. feilmeldinger som oppstår under utvikling i domenespesifikke språk. Et 
av forsøkene vi foretok, var å gå inn i selve pakkeimplementeringsfilen for å implementere 
egenskrevet kode, i håp om å kunne løse de problemer som var typisk for vårt tilfelle. Vi 
hadde to, relative enkle, feilmeldinger som gikk igjen og skapte problemer for oss. Figur 78 
illustrerer en av feilmeldingene som var hyppige. 

 

Figur 78. Gitt assembly er ikke en lokaliserbar implementering under utprøving 

Denne feilmeldingen illustrerer at tilleggspakken vi inkluderte i utviklingsverktøyet, ikke er 
fullt så stabilt som man skulle ønske. Vi forsøkte å inkludere assemblien på flere ulike 
datamaskiner, med ulike installasjonsmåter, uten noe form for hell. Feilmeldingen kommer 
på bakgrunn av en annen feilmelding, som tilsier at pakken ikke er lastet riktig inn i Visual 
Studio og vil derfor ikke lastes eller fungere på riktig måte. Vi sjekket de registrerte Package 
Load Keys (PLK) [52] som var installert, og fant deretter ut at den pakken vi installerte, som 
fulgte med WSSF, inneholdt feil og mangler. Når man skal laste en installert pakke i Visual 
Studio, må denne være signert med en såkalt PLK, som er en unik nøkkel på en gitt pakke 
angitt av de som utviklet selve pakken gjennom Microsoft. Da dette er utviklet av en 
tredjeparts kilde, kan dette være årsaken til feilmeldingen vi opplever. Vi har vært i kontakt 
med de som var med å utvikle tilleggspakken mht. de problemene som oppstod, og 
tilbakemeldingene var at personen vi var i kontakt med ikke hadde noe problem med 
verken PLK-verifisering eller annet. Men som nevnes, ”A package built without a valid PLK will 

only load on a machine that has the Visual Studio SDK installed” [53], virker det nærmest som om 
utviklerne har gjort en feil.  
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Av denne enkle årsaken besluttet vi å utvikle metamodellen i en utgave av Visual Studio 
2005, da tilleggsprogrammet hovedsakelig var utviklet til denne utgaven av 
utviklingsplattformen. 

6.3.1 CVL & ARI 
Metamodellen for språket CVL forblir uendret i Visual Studio 2005 i henhold til den som ble 
definert i avsnitt 3.5. Vi forsøkte å holde modellelementene (grafisk sett) på et nivå hvor 
man kunne se likheter mellom de ulike verktøyene, for å skape likhetstrekk.  

Som vi lærte i kapittelet om MetaEdit og CVL, defineres det et eget objekt kalt BaseModel, 
som håndterer hvilken modell man skal modellere variasjon på. Visual Studio har ikke noe 
realisering som muliggjør at man kan benytte seg av lignende programfunksjon. Man må av 
den grunn benytte seg av egendefinerte attributter man definerer på egenskaper i de 
domeneklasser dette måtte omhandle, som i vårt tilfelle er ValueSubstitution, hvor 
egenskapen er TargetObject. Attributtene definerer hvilken metamodell i et gitt 
prosjekt, samt domeneklasse, man ønsker å referere til gjennom denne egenskapen. Vi 
benytter ARI som testspråk for å forsøke å liste ut alle elementer av en type fra et diagram 
vi selv har definert tidligere i et ARI prosjekt. I og med den tredjeparts programvarens 
assemblies ikke inneholder en spesifikasjon for å referere til en hvilket som helst 
domeneklasse, spesifiserer vi dette til å være typen NamedElement. NamedElement er 
elementet alle klasser i ARI arves fra, og dette vil da implisitt føre til at alle elementer i ARI-
diagrammer blir tilgjengelige når man benytter seg av funksjonaliteten en TargetObject-
egenskap tilbyr.  

I likhet med gjennomgangen av MetaEdit, så har vi definert en modell i språket ARI ved 
hjelp av Visual Studio slik som illustrert i Figur 79. 

  

Figur 79. ARI-modell definert i Visual Studio 

Denne modellen består av fire ulike elementer av IntegerLiteral, samt Variable, 
VariableTerm, og BinaryExpression. Modellen er definert i det domenespesifikke 
språket ARI. Vi vil benytte oss av denne modellen videre når vi introduserer realiseringen av 
språket CVL i Visual Studio. Når man modellerer med elementer i CVL, hvor disse 
modellelementene skal referere til andre modellelementer i andre språk, må dette 
spesifiseres gjennom egendefinerte attributter. Gjeldende utgave av pluginen DIS har 
dessverre visse restriksjoner når man skal modellere. Eksempelvis er det ikke muliggjort for 
realisering av flere typer enn én når man opererer på et M1-modellnivå. Man vil av denne 
grunn ikke ha mulighet for å referere til et hvilket som helst modellelement (eller 
metamodell), noe som kan anses som meget uheldig når det gjelder det designmessige i 
forhold til hva CVL er tenkt til. 
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Value Substitution 
Som det fremgår av metamodellen for CVL, så er det ment at de refererende diagrammer 
(basemodeller) skal fremstå som generelle og ikke ha noen form for tilknytning til CVL fra 
sitt eget språk. At CVL i Visual Studio blir modell-spesifikk, er noe man ikke kommer 
utenom. I følgende eksempel, som baserer seg på Figur 79, har vi valgt å gjøre modellen 
spesifikk mot et av modellelementene man finner i språket ARI. Dette modellelementet er 
IntegerLiteral. Selve modelleringen av en M1-modell i CVL kan fremstå slik vi 
illustrerer i følgende figur. 

 

Figur 80. ValueSubstitution i Visual Studio 

Som det fremgår av Figur 80, er det definert to objekter, samt en relasjon. Objektet øverst i 
figuren er selve representasjonen av domeneklassen ValueSubstitution. Dette objektet 
består av informasjon om det objektet man ønsker å endre, som i dette tilfellet er et 
IntegerLiteral objekt fra metamodellen ARI, samt hvilken egenskap vi ønsker å endre 
til andre verdier (Property). Relasjonen i denne figuren er med på å binde selve 
ValueSubstitution objektet sammen med et ValueResolution objekt. Sistnevnte er 
markert i figuren med en oransje farge, og består av informasjon om hvilken ny verdi dette 
valgte ValueSubstitution objektet skal bli tilegnet.  

Når elementet man ønsker å endre er identifisert, blir neste steg å generere et nytt diagram 
som baserer seg på det diagrammet hvor elementet man identifiserte eksisterer, men nå 
med nye verdier basert på hva som ble spesifisert gjennom modellelementet 
ValueResolution. Dette ble forsøkt gjennomført i Visual Studio 2005, men førte ikke til 
suksess. 

Grunnen til dette er relativ åpenbar. Når man modellerer diagrammer på et M1-nivå i 
Visual Studio, blir alle modellelementer behandlet med et unikt serialiseringsnummer, om 
ikke annet er spesifisert. Om man da forsøker å generere egendefinerte diagrammer hvor 
man ikke definerer modellelementene ved hjelp av verktøyet, vil ikke disse elementene bli 
definert med tilhørende serialiseringsnummer. Dette resulterer da i ulike typer feil. 
Eksempelvis mister man muligheten for å se selve diagrammet grafisk. Om diagrammet 
man genererte på bakgrunn av CVL-modellen åpnes, vil dette kun åpnes som en XML-basert 
fil hvor alle elementer er gyldig definert, men likevel ugyldig for en grafisk presentasjon for 
utvikler av verktøyet. Dette illustreres i Figur 81. Av figuren illustreres også at 
modellelementet INT med verdi 2 (jamfør Figur 79), er tilegnet en egendefinert 
serialiseringsverdi, og attributtene name og integerValue har blitt omdefinert med den 
nye verdien – 3. 
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Figur 81. Egendefinert serialiseringsteknikk (Linje 26) fører til ulesbart grafisk diagram 

Dette tolker vi som meget uheldig, da en serialiseringsmetodikk for modellelementer burde 
være unødvendig av den enkle grunn at alle diagrammer man definerer, er selv uavhengig, 
og man vil sjelden oppleve noen konflikt mellom modellelementer. I Figur 81, ved linje 26, 
illustreres en av våre forsøk på en egendefinert serialisering av endrede modellelementer. 
Prosessen som omhandlet prosessering av ny XML basert på de ulike diagrammer, var 
gjennomførbart, men dette er ikke til stor hjelp når en serialisering av elementer ikke er til 
å unngå. 

Om man hypotetisk sett hadde suksessfullt gjennomført en transformasjon fra diagram + 
diagram til diagram, ville man likevel støtt på visse problemer. Hvert diagram man definerer 
består av en grafisk definisjon som genereres på bakgrunn av de endringer utvikleren gjør 
på det grafiske nivået. Dette beskrivelsesdiagrammet er et diagram som ikke er mulig å 
definere av selve utvikleren via programmering. Når utvikleren gjør endringer i det grafiske 
på M1-nivået, vil denne filen automatisk bli generert av utviklingsverktøyet. I og med denne 
filen ikke er mulig å definere selv, vil et diagram som man har definert selv, bli seende 
rotete ut om diagrammet åpnes slik at det grafiske illustreres. Alle elementer 
(domeneklasser, relasjoner) plasseres oppå hverandre, noe som vil føre til et ”virr-varr” av 
elementer. 

Reference Substitution 
ReferenceResolution kan fremstilles som illustrert i Figur 82. Tankegangen bak 
definering av diagrammer hvor man refererer til modellelementer, forblir den samme som 
ved forrige avsnitt, hvor vi tok for oss ValueSubstitution i Visual Studio. Dette 
diagrammet består av to modellelementer, samt en relasjon mellom disse. Det øverste rød-
markerte rektangelet representerer elementet som består av en relasjon man ønsker å 
manipulere. Her velger man først en ønsket relasjon fra et eksisterende. Relasjonen peker 
man til gjennom attributtet BaseRelationship, da denne representerer selve relasjonen 
som skal bli tilegnet et nytt målobjekt på den ene enden. Hvilken ende dette gjelder, 
defineres i attributtet SourceObject. Det nederste rektangelet (markert med oransje) 
består av et attributt navngitt TargetObject. Dette attributtet består av et objekt man 
ønsker å erstatte det objektet man identifiserte i attributtet SourceObject. Relasjonen 
må følgelig være del av samme diagram hvor sistnevnte eksisterer. 
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Figur 82. Value Resolution i Visual Studio 

Da vi påbegynte modellering og utforming av selve metamodellen for CVL, sjekket vi 
samtidig hva som var definert i den tilordnede assemblien vi benyttet for å oppnå 
modell/element-referering. Vi anvendte et program [54] som hjalp oss med å utforske den 
gitte assemblien. Gjennom dette hjelpeprogrammet oppdaget vi at relasjoner ikke er tatt i 
betraktning når man skal modellere med relasjoner fra en metamodell, gjennom referanser 
i attributter (som ved TargetObject og SourceObject). Som tidligere nevnt, er denne 
pakken bygget av en tredjeparts-utvikler. Det kan virke som om vedkommende har tatt 
utgangspunkt i at man skal kunne referere til eksisterende modellelementer, og ikke til 
selve relasjoner i mellom modellelementer (Embedded/Reference). 

Grunnet dette er det ikke mulig å kunne gjennomføre en RefenceSubstitution. Dette er 
meget uheldig for oss, da det hemmer testing og utprøvelser av språkets (CVL) 
funksjonalitet. Det skal også sies at vi gjennomførte forsøk på å implementere egenskrevet 
kode. Denne koden ble implementert i assemblien slik at relasjoner også skulle oppdages 
på lik linje med elementer, men dette var noe vi avsluttet, da vi kom frem til at bortimot 
hele programstrukturen i assemblien er bygd opp av at man benytter seg av 
modellelementer, og ikke relasjoner. 

FragmentSubstitution  
Vi valgte å ikke implementere denne biten av metamodellen i Visual Studio, da vi tidlig 
oppdaget at det ikke er mulig å oppnå resultater slik det ble oppnådd i MetaEdit. At man 
kun kan velge modellelementer på M1-nivået, var vår største argumentasjon for ikke 
implementere FragmentSubstitution. Som tidligere nevnt bygger en slik instans på en 
kombinasjon av Value- og ReferenceSubstitution. Siden flere problemer mht. referering til 
relasjonselementer allerede oppstod i ReferenceSubstitution, valgte vi å ikke gå videre med 
dette i gjeldende implementering av Visual Studio.  

Større diagrammer 
Som introdusert i avsnitt 6.2.2, benyttes språket CVL også på et større språk, slik som TCL. 
Om man skulle introdusert et større språk enn ARI i Visual Studio, måtte man ha gjort seg 
noen valg, da man ville stått overfor noen designmessige problemer. Som poengtert i 
påfølgende punkter, vil man straks oppdage flere årsaker til ikke å benytte seg av dette 
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verktøyet, når man håndterer relasjoner mot større diagrammer ved et lignende scenario 
man finner i CVL. 

• Når man definerer elementrelasjoner, kan maksimalt en type elementer refereres til 
per attributt. Dette er grunnet følgende kodehemming: 

o [Microsoft.VisualStudio.Modeling.Integration.TargetClass(@"
UIO.ARI\IntegerLiteral")] 

o Man kan ikke referere til flere typer elementer med klassen targetClass 
siden man er nødt til å spesifisere hvilken type modellelement man skal 
referere til. Riktignok kan man her spesifisere et superobjekt, som alle klasser i 
et språk arver fra, men man må fortsatt spesifisere hvilket språk dette gjelder 
for.  

• Relasjoner er i seg selv ikke refererbare slik domeneklasser fremstår som. Dette kan gi 
utvikleren designbegrensninger – eksempelvis slik vi opplevde ved utprøving av 
ReferenceSubstitution. 

6.4 GMF i Eclipse 
Dette avsnittet er basert på det samme intervjuet som tidligere ble introdusert i kapittel 5. 
GMF er lagt opp til at man skal kunne linke til modellelementer utviklet i andre språk. GMF 
er en videreutvikling av meta-metamodellen Ecore. Siden Ecore er MOF-basert, betyr dette 
at man i GMF har tilgang til alle elementer som lages uansett språk. Dette betyr igjen at 
ValueSubstitution, ReferenceSubstitution og FragmentSubstitution er fullt mulig å oppnå i 
GMF. Ved disse tre prinsippene er målet å koble til eksisterende elementer laget i andre 
språk enn CVL. Ved bruk av CVL opprettes først en kopi av basemodellen. Deretter er det 
denne kopien som blir endret i henhold til hva som blir spesifisert i CVL-modellen, slik at 
basemodellen forblir uendret. Dette er likt for alle verktøyene. 

Metaklassen ValueSubstitution er som kjent til for å definere hvilket attributt i et 
modellelement i basemodellen det skal endres en verdi på. Dette oppnås ved at attributtet 
som definerer dette modellelementet, er av typen IObject. Dette gjør at et hvilket som 
helst modellelement, av et hvilket som helst språk, her kan benyttes som verdi i dette 
attributtet. Ved hjelp av funksjonen LoadResource velger man hvilken modell, og deretter 
hvilket element det skal refereres til. Man får dog ikke tak i elementets attributter. Derfor 
må man her, som i MetaEdits løsning, ha et eget attributt hvor man skriver inn dette navnet 
manuelt. Deretter benyttes Reflection, som sammenligner dette navnet med det 
refererende modellelementets attributter. Der disse navnene er identiske, byttes verdien ut 
med verdien man har valgt i ValueResolution, på lik linje som gjøres i MetaEdit. 

ReferenceSubstitution og FragmentSubstitution foregår omtrent likt, slik at vi ikke ser noen 
grunn til å beskrive dette ytterligere. 

6.5 Forskjeller fra den opprinnelige metamodellen 
Metamodellen vi benytter oss av, har noen forskjeller i forhold til den opprinnelige 
metamodellen laget i MoSIS-prosjektet. De viktigste endringene omhandler de klassene 
som er mellom FragmentSubstitution og FragmentResolution. Den opprinnelige 
metamodellen består av flere metaklasser mellom disse klassene. Disse metaklassene det 
er snakk om, er med på å identifisere ytterpunktene av det man ønsker å erstatte i en 
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spesifisert modell. Vi valgte å fjerne disse. Videre erstattet vi dem med noen vi selv 
definerte. Disse klassene er BoundaryRole og BoundaryObject. Disse har samme 
funksjonalitet som de opprinnelige klassene vi valgte å ta vekk. 

Årsaken til at vi fjernet de nevnte elementene fra metamodellen, var at det for oss ville bli 
enklere å forholde oss til færre klasser ved utvikling av CVL, samtidig som vi ikke mistet 
noen funksjonalitet mht. hva språket skulle oppnå. En annen grunn var at det i MetaEdit er 
mulig å spesifisere hvilken ende av en relasjon som skal gå til et bestemt objekt. Dette 
gjøres ved å endre et målobjekt for en bestemt rolle (BoundaryRole). Derfor valgte vi å 
bruke en rolle til hjelp for å definere disse målobjektene, som i praksis blir ytterpunkter for 
enten et PlacementFragment eller et ReplacementFragment. Dette valgte vi å definere 
i selve metamodellen, siden CVL uansett ikke var oppnåelig i Visual Studio. I og med at 
metamodellen vår baserer seg på bruk av roller, er vi noe usikre på hvordan dette ville 
fungert i GMF, siden vi ikke har tilstrekkelig kunnskap om dette verktøyet. 
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Kapittel 7 

7.Relatert arbeid 

7.1 Innledning 
For å få et bredere perspektiv mht. kriterier for metamodelleringsverktøy og deres 
funksjonaliteter, har vi sett på relatert arbeid utført av andre personer. Daniel Aymot [46] 
har sett på hvordan selve verktøyet fungerer rent praktisk ved utvikling av 
domenespesifikke språk. Volker Haarslev [55] har derimot skrevet en bok som blant annet 
omhandler selve utviklingen i domenespesifikke språk. Her blir den grafiske 
representasjonen av elementene i domenespesifikke språk, samt deres grafiske relasjoner, 
belyst i form av hva som er oppnåelig eller ikke. 

7.2 Formaliseringer av grafiske notasjoner 
I dette avsnittet tar vi for oss ulike problemstillinger som beskrevet i artikkelen ”A Fully 

Formalized Theory for Describing Visual Notations” [55]. Denne teksten tok for seg ulike 
formaliseringer av grafiske notasjoner der disse ble inndelt i tre ulike deler: 

• Topology, omhandler definisjon av grafiske objekter [55]. 

• Spatial relationship, omhandler ulike måter å definere relasjoner [55]. 

• Description logics, omhandler en kombinering av punkt en og to [55]. 

I dette avsnittet tar vi for oss Spatial relationship, som omhandler ulike måter objekter kan 
refereres til hverandre, slik det fremgår i Figur 83.  
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Figur 83. Spatial Relationships fem punkter ang. relasjonsmetodikker 

Vi tar for oss fem ulike punkter som omhandler relasjonsmetodikker. Det første punktet 
omhandler relasjoner hvor et objekt a inneholder objekt b. Deretter vil vi se på de tilfeller 
hvor objekter er skilt ifra hverandre. Til slutt ser vi på relasjonstilfeller for overlapping, 
inneslutning og hvor objekter rører ved hverandre. Slike problemstillinger er også omtalt i 
[56]. Alt omhandler utvikling i domenespesifikke språk. 

7.2.1 A covered_by B og B covering A 
Et grafisk objekt kan inneholde et annet grafisk objekt, som representerer en metaklasse 
som består av en annen metaklasse. Dette betyr at elementet ligger oppå det andre 
objektet, for at noe skal bli grafisk fremstilt på en hensiktsmessig måte. I de fleste 
domenespesifikke språk kan man finne eksempler hvor dette gir mening. Et eksempel som 
er beskrevet tidligere, er ved bruk av språket DSLStunt, hvor man har tabeller som har 
relasjoner til felter. De fleste har en visuell tanke om at felter til en tabell ligger fysisk inni 
tabellen. Som dette avsnittet tilsier, er et element B grafisk fremstilt inni element A. Dette 
tilsvarer et felt som ligger inni en tabell. Tidligere konklusjoner mht. dette er at både 
MetaEdit og Visual Studio støtter at man legger objekter oppå andre objekter ved 
modellering i et språk. Vi kom også frem til at det bare er Visual Studio hvor man kan skrive 
regler som gjør det slik, at om man senere flytter tabellen, følger feltene med, mens i 
MetaEdit er ikke dette tilfellet. 

7.2.2 A disjoint B 
Dette er når et grafisk objekt er skilt fra et annet grafisk objekt uten noen form for 
relasjoner mot hverandres metaklasser. Dette er et vanlig scenario fra et domenespesifikt 
språk. Som tidligere nevnt består språket DSLStunt av en entitet og felter fra en tabell. Her 
er disse feltene adskilt fra selve entiteten, enda de har en referanse imellom seg. Som 
nevnt er en lignende grafisk uavhengighet av elementer mulig å fremstille i begge 
modellerings-verktøyene. 
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7.2.3 A touching B 
Dette avsnittet angår når kanter av grafiske objekter berører hverandre, men ikke 
overlapper hverandres objekter. Eksempel på benyttelse av et slikt relasjonsforhold kan 
være når man ønsker å finne ut hva som ligger nærme objekter, uten at de overlapper 
hverandre. Om et fragment benytter seg av ulike tjenester, kan man ved hjelp av denne 
typen relasjonsreferering finne frem til de nærmeste tjenestene. Dette er ikke utprøvd i 
noen av verktøyene, men dette ligner mer et grafisk kriterium fra forfatterens side, og ikke 
noe som angår vanlig modellering av modeller. Derimot er det grunn til å tro at Visual 
Studio er det verktøyet som ville hatt mulighet for å kunne støtte en slik måte å referere 
objekter på. I MetaEdit er det, som tidligere poengtert, ikke mulig å definere egne regler for 
hvordan de ulike grafiske objekter skal fremstilles. 

7.2.4 A intersecting B 
Ved de tilfeller et objekt overlapper ett eller flere objekter, er man i dette tilfellet innenfor 
dette punktet. Vi har noen eksempler som tilsvarer dette. Derfor har vi opparbeidet oss 
noen synspunkter mht. dette. Eksempelvis kan et sekvensdiagram bestå av flere livslinjer. Vi 
kan anta at et sekvensdiagram har to livslinjer. Disse livslinjene har et overlappende 
fragment som inngår i begge livslinjene, og styrer hendelser imellom disse. Om vi hadde 
utarbeidet et språk som kunne beskrive det samme som UML sekvensdiagram, hadde vi 
raskt opplevd forskjeller når det gjelder kodegenerering/annen rapportgenerering mellom 
de ulike verktøyene. Som tidligere nevnt i de foregående kapitlene, kan Visual Studio 
definere det visuelle i M1 via templates, mens MetaEdit ikke har denne muligheten. Av 
denne grunn tror vi det hadde vært fullt mulig å selv kunne definere hva som skulle skje når 
et objekt overlappet et annet, uten å beskrive dette gjennom relasjoner slik man 
tradisjonelt ville gjort. I MetaEdit har man ikke denne muligheten, og dermed vil man ikke 
ha samme elementkontroll i diagrammene som ved Visual Studio. 

7.2.5 A containing B 
Et objektelement består av andre objektelementer, hvor de andre objektelementene er av 
forskjellig type metaklasse i forhold til det overliggende objektelementets metaklasse. Et 
scenario som omhandler dette punktet finner man under TCL. Dette er også et typisk tilfelle 
når man modellerer domenespesifikke språk, siden dette er aggregering mellom 
metaklasser. Et LineSegment kan inneholde Derailer for å beskrive at dette segmentet 
skal ha et avsporingselement. Et slikt kriterium er mulig å oppnå i begge grafiske 
verktøyene. I Visual Studio kan man dog håndtere dette på en litt annerledes måte enn hva 
man kan i MetaEdit. Som tidligere nevnt i avsnitt 7.2.1, kan man i Visual Studio skrive 
egendefinerte regler for hvordan et modellelement skal forholde seg til et annet, hvor det 
ene skal inngå eller være en del av et modellelement. Semantisk er det ikke store forskjeller 
på verktøyene, men når det gjelder det designmessige, er Visual Studio hakket bedre egnet 
siden det ikke er mulig å lage slike regler i MetaEdit. 

7.2.6 Tilkoblingspunkter (attach zones) 
Dette avsnittet handler om hvor fleksibelt det er mht. plasseringen av tilkoblingspunktet for 
en relasjon til et grafisk objekt. I MetaEdit kan man til en viss grad velge hvordan denne 
oppkoblingen skal se ut. Om man ikke velger en spesifikk plassering for dette punktet, vil 
tilkoblingen foregå i sentrum av elementet. Selve relasjonsstreken vil dog ikke synes så 
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lenge det er grafisk fremstilling av elementet, slik at det kan se ut som relasjonen er festet 
til kanten av objektet. Det samme gjelder for Visual Studio. 

Har man flere relasjoner til et element, kan det være ønskelig å definere hvor disse 
tilkoblingspunktene skal befinne seg på elementet. Et eksempel fra språket TCL kan være et 
element av klassen Switch, som er en sporveksler. Dette elementet vil i en fullstendig 
modell alltid ha tre relasjoner tilkoblet. I MetaEdit er det mulig å definere flere 
tilkoblingspunkter på spesifikke plasseringer av elementet slik at dette blir oppnåelig. Man 
er dog nødt til, i tillegg til å spesifisere hvor disse punktene skal befinne seg, å samtidig 
opprette porter for disse tilkoblingspunktene. Er dette gjort, vil disse tilkoblingspunktene 
være statiske, slik at punktene forblir der de er definert uansett hvor relasjonen kommer 
fra. I Visual Studio er man også nødt til å opprette porter om man skal definere flere 
tilkoblingspunkter for et grafisk element. Disse vil også oppføre seg som statiske.  

Det kan være ønskelig at man bare skal kunne feste relasjoner på deler av et grafisk 
element. I MetaEdit kan man definere et slikt felt slik at det bare her kan være mulig å feste 
relasjoner. Tilkoblingspunktet vil da være i sentrum av dette feltet, om man ikke har 
definert et annet sted. Selve tilkoblingspunktet trenger ikke befinne seg inni dette feltet, ei 
heller innenfor selve det grafiske elementet. Dette feltet bestemmer bare hvor man skal 
koble til en relasjon med musepekeren. I Visual Studio kan man ikke definere et slikt felt. 
Dette feltet er standarddefinert, ved at man kun kan koble til et element ved å klikke på 
den selve grafiske utformingen av elementet, eller dets tilhørende port. 

7.3 Formaliseringer av verktøyskriterier 
I motsetning til [55], har Daniel Amyot valgt å legge størst vekt på verktøyets funksjonalitet 
idet man oppretter domenespesifikke språk [46]. Punkter han har sett på, er blant annet 
hva som er mulig å oppnå ved oppretting og redigering av metamodeller, og hva utfallet blir 
av dette. Det blir også sett på muligheten for integrering med andre språk. Modeller som 
blir laget i et domenespesifikt språk, bør kunne transformeres til enten ny modell eller 
tekstlig kode. Dette er noe vi vil se på. Til slutt vil vi se på punktet som omhandler 
verktøyenes dokumentasjon og nivået på opplæringsprosessen av verktøyene. 

7.3.1 Representasjon av metamodell 
MetaEdit har, som Visual Studio, ingen problemer med å opprette de fire metamodellene 
DSLStunt, ARI, CVL og TCL. Det er mulig å endre alle elementer man oppretter (objekter, 
relasjoner, roller etc.) og dets attributter. Man kan også endre den grafiske utformingen for 
elementet, legge til/slette attributter, og legge til/slette relasjoner. Dette gjelder både 
MetaEdit og Visual Studio.  

Endrer man metamodellen, prøver både MetaEdit og Visual Studio å opprettholde 
funksjonaliteten på diagrammene som er laget basert på denne metamodellen, så langt det 
lar seg gjøre. Dette er for at unødvendig informasjon ikke skal gå tapt ved endring av 
metamodell. Diagramelementer vil beholde sine posisjoner. Dog kan det forekomme 
enkelte besynderlige problemer som belyses i neste avsnitt. 
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7.3.2 Generell bruk av verktøy 
I Visual Studio er det to hendelser som kan gjøre tidligere opprettede diagrammer 
utilgengelige, om en transformasjon av en sterkt endret metamodell blir gjennomført (her 
tenker vi på både eliminering av elementer, samt om nye elementer har erstattet tidligere 
elementer). Om man eliminerer et objekt av en gitt type, la oss si class, for så å 
transformere metamodell til kode, vil alle diagrammer hvor class var en del av strukturen, 
bli fjernet, og diagrammene kan bli uleselige for interpreteren. Et annet scenario er om man 
sletter en relasjon av typen Embedding Relationship med navn RefToClass. Dette vil 
resultere i uønskede konsekvenser for hvordan diagrammene ser ut, om en transformasjon 
av metamodellen gjennomføres. Om et element e1 har en relasjon via RefToClass til et 
element e2 hvor RefToClass er fjernet, vil dette føre til at e2 blir skjult i diagrammet, da 
det hadde en bunden relasjon til e1. Nå er det viktig å nevne at endringer på metamodeller 
reflekteres kun når et prosjekt blir transformert, altså konvertert til kode. 

I MetaEdit kan det være om elementer og restriksjoner man har satt i metamodellen, og 
som deretter har blitt slettet, ikke har blitt reflektert i selve diagrammene. Dette kan være 
at et objekt har relasjoner til andre objekter i et diagram, og man deretter bestemmer seg 
for at objektet ikke skal kunne ha relasjoner til andre objekter. Etter å ha satt denne 
restriksjonen, vil objektet fortsatt ha disse relasjonene den hadde tidligere, selv om det 
strider mot hva som er lovlig å modellere i diagrammene. Som regel vil ikke dette være noe 
problem, slik at dette er en positiv funksjonalitet for MetaEdit, men på bakgrunn av at dette 
ikke er helt stabilt, er vi til dels negativ til denne oppførselen. Man kan alltids angre på det 
arbeidet man har gjort ved å gå tilbake i tid, hvor modellen man utvikler har en annen 
tilstand. Det motsatte er også mulig om man angrer på at man først har angret.  

7.3.3 Integrasjon med andre språk 
Det er mulig å integrere MetaEdit i andre språk, selv om det kan vise seg at dette til dels er 
vrient. Dette er for så vidt noe vi ikke ser på som viktig i denne oppgaven. I Visual Studio er 
det til en viss grad mulig å implementere integrasjon mellom språk innenfor et gitt prosjekt, 
ved at man kan kombinere to eller flere språk. 

7.3.4 Transformering av modeller 
Vi anser Daniel Aymots siste kriterium som meget viktig. Dette er angående kodegenerering 
på bakgrunn av en grafisk modell i diagrammer utviklet i et domenespesifikt språk. I 
motsetning til Visual Studio, tilbyr MetaEdit standard templates som genererer kode ut i fra 
diagrammer. Man er da i stand til å transformere diagrammer til eksempelvis XML, HTML 
og som dokumentasjon av diagrammet i Microsoft Word. Man kan også lage sine egne 
templates, slik at man kan transformere et diagram til tekst nøyaktig slik man ønsker. 
Sistnevnte gjelder begge verktøyene. Kodegeneratoren man benytter seg av i MetaEdit 
heter MERL. I MERL skriver man templates i MetaEdits eget språk. Siden det er MetaEdit 
som har laget dette språket, er det begrenset hva som er mulig å skrive.  

Visual Studio har meget god støtte for å skrive egendefinerte templates. Språket man 
benytter i debuggeren er basert på C#, mens språket ved metamodellnivået er basert på 
ren C#. Som nevnt kan man kan skrive templates på to forskjellige nivåer i Visual Studio. Det 
første nivået er ved en gitt metamodell. Templates man definerer på dette nivået, styrer 
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den grafiske fremstilingen ved utvikling i domenespesifikke språk. Her kan det være alt fra å 
styre hvor utvikler har lov til å klikke, til hvilke farger som skal vises om et element merkes. 
Mulighetene er uendelige, da det er kun utviklerens erfaringer og kunnskap som setter de 
egentlige grensene. Alt annet kan inkluderes gjennom eksisterende pakker eller Assemblies. 
På det andre nivået, altså hvor man definerer diagrammer basert på DSLet, vil man typisk 
definere templates som produserer noe tekstlig i form av C#, Java, .net, txt, HTML, ASP, 
XML eller lignende, basert på hva som er definert i diagrammet man ønsker å generere 
kode fra. Templates som defineres på dette nivået, er ikke basert på ren C#, men er heller 
snarere en forenklet versjon som kan minne litt om ASP.NET. 

7.3.5 Opplæring av verktøy 
Om man har tekniske eller generelle spørsmål angående Visual Studio, kan man benytte 
seg av den inkluderte hjelpfunksjonen, og MSDN-forumene. Hjelpefunksjonen som følger 
med Visual Studio, består av en lokal hjelp, samt en onlinehjelp. Den lokale hjelpen består 
av en full dokumentasjon av alle de inkluderte funksjoner som Visual Studio tilbyr. Det 
tilbys flere hjelpemuligheter om man benytter seg av onlinehjelp. Blant annet kan man søke 
opp og lese gjennom C# dokumentasjon, lese MSDN-forum tråder, se hjelpevideoer osv. 
Når man bruker Visual Studio, har man hele tiden mulighet for å delta i det omtalte MSDN-
forumet. Dette er et sosialt nettsted hvor man kan dele erfaringer, eller stille spørsmål til 
andre utviklere rundt i verden. At Microsoft har inkludert disse metodene for hjelp, har 
vært veldig nyttig for oss. Både når vi har utviklet ulike DSL, templates og så videre. Å lære 
seg selve Visual Studio DSL Tools, er i og for seg meget intuitivt og enkelt. 

Det virker som MetaEdit er godt dokumentert, men det beskriver ikke styrken ved bruk av 
verktøyet. Med dette mener vi at dokumentasjonen ikke går nok i dybden for hva MetaEdit 
er i stand til å gjøre. Dette kan sees på som en ulempe når man skal lære seg 
funksjonaliteten i dette verktøyet. Å finne selve dokumentasjonen kan være vrient. Dette 
gjelder spesielt dokumentasjonen for kodegeneratoren, som er plassert på flere steder i 
tilsynelatende forskjellige versjoner på MetaCases hjemmesider [57]. Dette kan anses som 
uheldig. MetaCase tilbyr på lik linje med Microsoft et sosialt nettsted/forum hvor man kan 
stille spørsmål til MetaCases utviklere [58]. Dette har vist seg å være et meget godt tilbud 
for oss, da vi har fått raske og effektive svar. 

Man kan si at MetaEdit er et litt annerledes metamodelleringsverktøy, ved at man aldri ser 
en grafisk representasjon av metamodellen i motsetning til Visual Studio. Så lenge man 
forstår MetaEdits tankegang om hvordan man skal opprette en metamodell, er dette et 
flott verktøy, men dog ikke like intuitivt som i Visual Studio grunnet mangel på visuell 
fremstilling.   
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Kapittel 8 

8.Diskusjon 

8.1 Introduksjon 
Målet med denne oppgaven var å sammenligne MetaEdit og Visual Studio mht. både 
utvikling av, og utvikling i domenespesifikke språk. Vi har lagt stor vekt på det grafiske når 
det gjelder utvikling i domenespesifikke språk og hvordan dette blir representert. Kriterier 
har vi fått fra aktører, som SuperOffice og artikkelskribenter, men også temaer vi har 
oppdaget underveis gjennom prosessen. Målet for et effektivt domenespesifikt språk er at 
det må være enkelt og intuitivt, slik at utviklerne i dette språket får en mer effektiv og 
dermed mer tilfredsstillende hverdag. Verktøyet bør reagere etter utviklerens 
forventninger, slik at det ikke oppstår problemer under utviklingsprosessen grunnet 
forvirringer og frustrasjon.  

I dette kapittelet innledes det en diskusjon rundt våre erfaringer ved bruk av verktøyene. Vi 
vil deretter se på tre av de største forskjellene ved bruk av disse verktøyene hvor vi belyser 
viktigheten av disse forskjellene. Utover dette reflekteres det over generelle erfaringer i 
prosjektet, samt problemer som oppstod underveis. 

8.2 Erfaringer fra verktøyene 
Å opprette en metamodell i Visual Studio er en relativ enkel prosess. Dette grunnet 
fordelen ved at man hele tiden er i stand til å se metamodellen grafisk. Metamodellen er 
også grafisk representert på lik linje med en UML-modell, slik at man meget raskt kommer 
inn i Visual Studios tankegang mht. metamodellering. Representasjoner av klasser og 
relasjoner i Visual Studio kan lett tenkes som på samme måte som representasjoner av 
klasser og relasjoner i UML. Vi oppdaget tidlig at det var mange muligheter å hente i Visual 
Studio. Man kan lage templates med kodeblokker for å beskrive omtrent det man ønsker av 
grafisk fremstilling av et domenespesifikt språk. Dette er dog litt komplisert for en som ikke 
er dreven i slikt. Microsoft har en del eksempler som man kan studere, slik at man kan se 
hvordan sammenhengen er mellom metaklasser, samt hvordan man refererer til disse i en 
slik template. Disse klassene blir definert i C# som partielle klasser. Dette betyr at om man 
definerer ytterligere beskrivelse for grafisk fremstilling av modellelementer i et 
domenespesifikt språk, vil ikke denne ekstra kodebiten forstyrre den allerede eksisterende 
C#-kodebiten som automatisk blir generert på bakgrunn av den respektive metaklassen. 
Dette er tilfredsstillende ved at man slipper å være redd for å ødelegge noe som allerede 
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fungerer, men også det at man kan plassere kodebiten man oppretter der man vil, slik at 
man kan kategorisere disse kodebitene i filer ettersom man ønsker selv. 

Om man ikke har noen erfaring fra MetaEdit, er det ikke like intuitivt å opprette 
metamodeller. Dette er fordi det kan virke uvanlig å opprette alle metamodellelementer 
hver for seg, og deretter å måtte sette dem sammen til en metamodell ved å koble 
elementene sammen fra lister. At man ikke er i stand til å se metamodellen man utvikler 
grafisk, ser vi på som en ulempe. Det skal for øvrig nevnes at om man kjenner til dette, er 
metamodellutvikling relativt enkelt ved at det er lagt opp til at man følger et mønster. 
Dette mønsteret er definert slik at man først oppretter metamodellelementer i en bestemt 
rekkefølge, for deretter å sette disse sammen som et byggesett. Ved å følge MetaCase sitt 
metamodelleringseksempel fra nettsidene deres, kommer man fort inn i hvordan alt henger 
sammen, hvilket var meget effektivt for oss i oppstartsfasen. Kodegeneratoren, kalt MERL, 
gir muligheter for å transformere modeller laget i domenespesifikke språk til egendefinerte 
tekstfiler. Språket som blir brukt her, er utviklet av MetaCase, og er stadig i utvikling. Dette 
betyr at enkelte ting man ønsker å oppnå, som ikke er mulig pr i dag, senere kan være mulig 
etter en oppdatering av verktøyet. Derimot var det også her effektivt å se på eksempler 
utviklet av MetaCase, som følger med verktøyet. Det at utvikling av metamodeller fungerte 
slik at man fikk opp vinduer for omtrent alt man skulle foreta seg, skapte for så vidt ingen 
problemer, men kunne virke litt unødvendig i enkelte tilfeller. 

8.3 Sammenligning av verktøyene 
I dette avsnittet ser vi på de største forskjellene/ulikhetene mellom MetaEdit og Visual 
Studio. Det er tre temaer som utmerker seg. Det første er template-koding for å beskrive 
den grafiske fremstillingen under utvikling i domenespesifikke språk. Neste tema 
omhandler problematikken rundt kobling mellom to modeller som er utviklet i forskjellige 
språk. Til sist belyses temaet angående flere grafiske representasjoner av samme element 
under utvikling i et domenespesifikt språk.  

8.3.1 Template for grafisk fremstilling av DSL 
I avsnitt 1.4 er kriterier for den grafiske fremstillingen av modellelementene under utvikling 
i domenespesifikke språk. Eksempler på slike kriterier er automatisk flytting av objekter og 
diverse bildemanipulering som eksempelvis automatisk markering av objekter. Førstnevnte 
var et kriterium utviklet i samarbeid med SuperOffice, hvor tabeller med tilhørende felter 
skulle benyttes. Man får også bruk for en slik funksjon i språket TCL, hvor elementer av 
klassen Derailer skal kunne festes på elementer av klassen LineSegment. Poenget her 
er som for felter i en tabell, at en Derailer hele tiden skal være festet på et 
LineSegment uansett hvor dette LineSegmentet blir flyttet manuelt av.  

I Visual Studio lar dette seg gjøre ved at det er mulig å definere templates før man fra en 
metamodell genererer det tilhørende verktøy man kan utvikle modeller i. Det er stort sett 
ingen grenser for hva som kan defineres som grafisk fremstilling for et domenespesifikt 
språk, om man kjenner til hvordan man skriver templates i Visual Studio. For at et element i 
en modell laget i et domenespesifikt språk skal følge koordinatene til et annet element, 
programmerer man [RuleOn()]-prosedyrer i egendefinerte templates, som tidligere 
beskrevet.  
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I MetaEdit er det som sagt ingen muligheter for å beskrive den grafiske fremstillingen for et 
domenespesifikt språk, hvilket vi ser på som meget uheldig. Man er da i stand til å lage 
språk som ikke vil få den fremstillingen de bør ha, hvilket allerede viser seg i språket TCL. 
Det vil ikke være noen måter å feste en Derailer til et LineSegment. En tabell med 
felter, slik det var ønsket av firmaet SuperOffice, vil heller ikke la seg oppnå. Dette er en 
stor ulempe ved at man da ikke får brukervennligheten fra et domenespesifikt språk slik 
man forventer. Det vil heller ikke være mulig med automatisk markering av objekter. Dette 
var bare to eksempler på grafiske fremstillinger, men det kan være mange andre typer 
fremstillinger som kan være ønsket, som ikke er beskrevet i denne rapporten. Er det 
essensielle fremstillinger en utvikler ikke klarer å oppnå grunnet manglende funksjonalitet i 
verktøyet for definering av grafisk fremstilling av modellelementer, er dette en stor svakhet 
for verktøyet. 

Grafisk brukervennlighet har alltid vært et sentralt tema for utviklere, der tilfredshet blant 
brukerne står høyt ved at man får gjort ting riktig. Måten man får gjort ting riktig på, er ved 
at verktøyet man benytter fungerer etter forventninger man har. Derfor er det viktig å 
kunne definere hva som er forventningene til utviklerne, slik at man kan lage et verktøy 
som reflekterer disse forventningene. I Visual Studio kan man oppnå disse forventningene 
ved å opprette egendefinerte templates. I MetaEdit har man ikke samme frihet, og man må 
forholde seg til de forhåndsjusterte innstillingene som er satt av utviklerne i MetaCase. Det 
er dog mulig å ha en form for bildemanipulering, ved at man kan velge hvilket 
ikon/bilde/grafikk som skal vises etter hvilken verdi som er satt i et bestemt attributt, men 
dette er et litt annet tema, siden man ikke benytter seg av en form for egendefinert 
template. Vi vil derfor si at Visual Studio ligger et hestehode foran når det gjelder 
potensialet for brukervennlighet under utvikling i et domenespesifikt språk. 

8.3.2 Kobling mellom to språk 
Ett av kriteriene fra avsnitt 1.4 omhandlet kobling mellom to uavhengige domenespesifikke 
språk på et nivå hvor disse deler informasjon (dvs. et ikke-grafisk relatert kriterium). Det var 
først da vi ble introdusert for metamodellen til CVL at denne problemstillingen dukket opp. 
Her var det ønskelig at man skulle benytte en modell til å referere til andre eksisterende 
modeller, slik at de refererende modellene ble basemodeller. En slik modell som refererer 
til en annen modell, kan benyttes til å skifte ut deler av en modell, med deler av en annen 
modell. Om man ønsker å skifte ut verdier i et modellattributt med en ny verdi, kan man 
benytte seg av ValueSubstitution på dette objektet.  

I Visual Studio er et slikt scenario gjennomførbart til et visst nivå. I Visual Studio lagres alle 
elementinstanser lokalt for hvert enkelt diagram man modellerer. Man definerer en kobling 
til en eksisterende modell, samt refererer til ønsket modellelement av en spesifikk type. Det 
som ikke er realiserbart, er selve gjennomføringen av utskiftningen av modellelementets 
egenskaper. Et domenespesifikt språk består blant annet av en serialiseringsteknikk hvor de 
modeller og modellelementer man definerer, blir tilegnet en egen verdi som blir spesifikk 
for hver modell/modellelement. Dette gjør at man ikke kan prosessere egendefinerte 
rapporter basert på templates hvor disse serialiseringsverdiene endres, da dette fører til at 
den genererte modellen blir ugyldig på grunn av mangel på serialisering innenfor verktøyet. 
I tillegg til ValueSubstitution har man også ReferenceSubstitution og FragmentSubstitution. 
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ReferenceSubstitution omhandler flytting av eksisterende referanser. I Visual Studio 
konkluderte vi med at det ikke er mulig å identifisere eksisterende relasjoner innenfor 
modeller pr implementering av verktøyet. Dette er fordi det ikke er muliggjort gjennom gitt 
assembly (se avsnitt 6.3). I denne assemblien er det beskrevet at man kun kan referere til 
objektelementer fra en metamodell til en annen, og ikke til eksisterende 
relasjonselementer (noe som er målet med ReferenceSubstitution). For oss er dette meget 
uheldig. Dette påvirker også våre forsøk angående FragmentSubstitution da en slik 
utbytting innebærer at ReferenceSubstitution blir oppnådd. 

MetaEdit behandler dette problemområdet på en litt annerledes måte. Her er alt lagt opp 
til at man skal kunne referere til modellelementer av andre domenespesifikke språk. Alle 
objektelementer man definerer i forskjellige språk opprettes og lagres i et felles repository 
for hvert EntityRelationship-repository. Som tidligere nevnt benyttet vi det 
domenespesifikke språket CVL og blant annet språket ARI når vi definerte og produserte 
eksempler til bruk i dette prosjektet. I motsetning til Visual Studio trenger man her ikke å 
definere hvilke modellelementer eller modeller man ønsker å referere til. Dette er en stor 
fordel, i motsetning til Visual Studios løsning, hvor man må begrense seg til en type 
modeller og modellelementer. Vår implementering av CVL i MetaEdit klarer å gjennomføre 
samtlige utbyttinger slik det fremgår i metamodellen for CVL. Metamodellen for CVL ble 
generisk via vår spesifikasjon, slik at man kan modellere variasjoner av ulike eksisterende 
modeller definert i ulike domenespesifikke språk. Dette illustreres i avsnitt 6.2, som tar for 
seg variasjoner i språkene TCL, ARI og CVL. 

Å kunne referere til modeller definert i samme språk/eller modeller definert i andre språk, 
er noe som man ikke ser på som det viktigste for domenespesifikke språk, av den enkle 
grunn at man gjerne ser på slike språk som å være små og uavhengige [59]. Dog ser man 
likevel flere fordeler med å ha mulighet for referering mellom modeller, da dette kan 
resultere i at man får mer ut av språkene ved at man kan kombinere og skille ut elementer, 
gjerne i flere språk. Eksempelvis ser man at domenespesifikke språk, som eksempelvis SQL, 
hvor man definerer semantikk i ett språk, definerer man grafisk notasjon i et annet språk. 
Dette er som nevnt til en viss grad mulig å oppnå i Visual Studio, mens det i MetaEdit er 
fullstendig støtte for referering mellom elementer av ulike og like språk. 

8.3.3 Flere representasjoner av samme element 
Et annet av kriteriene som ble identifisert under avsnitt 1.4 omhandlet eksempelvis 
situasjoner hvor man ønsker at elementer skal representeres flere steder i samme eller 
forskjellige diagram. Dette er et kriterium som ble definert da vi så at når diagrammer ble 
større og mer komplekse, trengte man gjerne å benytte seg av samme modellelement flere 
steder for å minske kompleksiteten. Eksempel på dette kan være hvor man ønsker å 
kategorisere relasjoner mellom objekter inn i forskjellige grupper etter hvordan man ser på 
relasjonene, ved at man lar et objekt opptre flere steder. Det vil si at man har grafiske 
representasjoner av samme objekt flere steder, slik at det tilsvarer det samme objektet 
uavhengig av hvor det befinner seg. 

I MetaEdit benytter man seg av et slags repository hvor alle objektrepresentasjoner man 
definerer i diagrammer befinner seg. Eksempelvis om man har ulike diagrammer hvor tre 
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objekter er definert: objekt A, objekt B og objekt C. Her antar vi at disse er relatert 
til hverandre på en måte, hvorav objekt A har referanse med B og C i to ulike 
diagrammer, samt har objekt C en referanse til B. Om dette hadde vært en del av et 
større og mer komplekst diagram, ser man store fordeler med å kunne benytte seg av 
eksisterende modellelementer på flere ulike (diagram) nivåer. Slik kan man redusere 
kompleksitetsnivået på diagrammene man modellerer, samtidig som man oppnår bedret 
forståelse. 

I Visual Studio er definisjonen av modellelementer anlagt på et litt annerledes nivå enn i 
MetaEdit. Modellelementer man definerer i diagrammer, lagres også i et repository. Det 
som kan anses som en ulempe, er at elementer man definerer i diagrammer ikke blir lagret 
i et felles repository av elementer, slik som i MetaEdit. Her blir hvert modellelement lokalt 
definert, og derfor også bundet til selve diagrammet hvor modellelementet ble opprettet. 
Da dette er situasjonen, har man ikke noe mulighet for å kunne benytte seg av eksisterende 
modellelementer, slik man har i MetaEdit. Det har blitt utviklet en plugin til DSL Tools som 
likevel muliggjør en slags type referering av elementer til andre elementer. Ved hjelp av 
denne tilleggsfunksjonen kan man likevel ikke benytte seg av selve modellelementet som 
det ønskes referert til. Dette vil tilrettelegge programmet på en slik måte at man får tak i et 
element, men man har ikke mulighet for å manipulere det slik som i MetaEdit. 

En slik relasjon til eksisterende modellelementer er noe som burde vært et mer sentralt 
tema for Microsoft og Visual Studio. Det kan ofte tenkes at man ønsker å referere til 
eksisterende elementer grunnet kompleksitet i diagrammer. Det ser ut til at utviklerne av 
Visual Studio ikke har tatt i betraktning at domenespesifikke språk skal være mindre og 
beskrivende, og ikke større / komplekse slik som det fremgår i [59]. I MetaEdit er det 
imidlertid motsatt av de muligheter man har i Visual Studio. Her virker det som om alt er 
repositorybasert og ikke 1-1 diagrambasert som i Visual Studio. Dette er noe som ansees 
som et stort pluss når det gjelder manipulasjon av modeller. Av denne enkle årsak vil vi 
påstå at MetaEdit ligger litt foran når det gjelder referering og manipulering av statiske-
eksisterende modellelementer. 

8.4 Erfaringer gjennom prosjektet 
Denne masteroppgaven er et større prosjekt for oss enn vi noen gang har hatt, hvilket har 
gitt oss en del inntrykk. Vi hadde svært liten erfaring med domenespesifikke språk fra før, 
og ingen kjennskap til MetaEdit. Vi hadde dog vært borti Visual Studio før i andre 
prosjekter, men ingenting innenfor modellering av domenespesifikke språk. Noe vi selv 
føler vi lærte mye av, var det at vi kastet oss uti praktisk arbeid fra første stund for å få mer 
kjennskap til verktøyene. Begge verktøy hadde eksempler man kunne følge for å få en 
forståelse av både bruken av verktøyene og hva domenespesifikke språk brukes til. Ellers 
ble det svært spennende og motiverende ved at vi ble delaktige i virkelige prosjekter, fordi 
vi trengte realistiske språk for oppgaven. Dette ble gjort gjennom en interessant prosess 
med firmaene ABB (TCL), Sintef (CVL, ARI), SuperOffice (DSLStunt). 

Foruten at oppgaven var interessant, var det også spennende at vi var to studenter 
sammen om masteravhandlingen, det gjorde oss avhengige av hverandre. Slik samarbeid 
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gir utfordringer og samtidig erfaringer, som vi tror kan være viktig for fremtidig 
prosjektarbeid. 

Til å begynne med var domenespesifikke språk og modellbasert utvikling et tildels vagt 
begrep for oss. Vi belagde oss på å lære og deretter forstå de ulike verktøyene vi benyttet 
gjennom prosjektet. Siden begge verktøyene var til en viss grad ukjent for oss begge, førte 
dette til at ingen av oss kunne informere eller lære hverandre om de ulike verktøyene. I 
oppstarten av prosjektet valgte vi å utvikle enkle språk som bestod av minimalt med 
metaklasser, for å bli kjent med selve verktøyene og funksjonaliteten av dem. Vi måtte 
stadig gjøre større substansielle endringer for å kunne oppnå minimale effekter 
(eksempelvis automatisk flytting av objekter). Dette var noe som viste seg å være likevel en 
meget positiv funksjon til metamodelleringen i Visual Studio. Men likevel bød det på 
uventede problemer, da modellerings-APIet som medfølger Visual Studio, ikke er så 
veldokumentert. I MetaEdit var det visse funksjonaliteter vi satt fast ved.  

Eksempelvis er det ikke dokumentert godt nok hvordan en MetaEdit-generert modellfil er 
strukturert (mxm-filer), med tanke på hva som er vitalt for at en modell skal være gyldig. 
Dette gjaldt da vi skulle opprette slike filer manuelt og ikke visste hvilke elementer i fila som 
betydde hva, ei heller hvordan alt hang sammen. Dette var en ulempe for oss da det førte 
til betydelig testing vedrørende hvilken syntaks som måtte inkluderes, og hvilken som 
kunne sløyfes. Da vi introduserte CVL i MetaEdit, lurte vi lenge på hvordan man skulle 
oppnå referering til modeller av uspesifikk type. Vi studerte dokumentasjonen grundig, 
uten noe særlig fremskritt angående denne problemstillingen. Av den grunn bestemte vi 
oss, for å ta kontakt med en av utviklerne av selve utviklingsverktøyet angående det vi lurte 
på. Svaret vi mottok, var at man måtte holde inne knappen Shift når man valgte en 
Explosion på objekter i Graph Tool. Dette er dog ikke dokumentert i noen av manualene. 
Det var også en del installeringer som skulle til når det gjaldt Visual Studio siden DSL-
utvikling ansees som tilleggsprogramvare. Dette var tildels problematisk da vi ikke visste 
hva som var nødvendig å installere av slik tilleggsprogramvare. Som tidligere beskrevet 
hadde vi også meget store problemer rundt det å opprette og definere funksjonalitet for 
CVL i Visual Studio. Dette gjelder de tre konseptene CVL skal tilby (ValueSubstitution, 
ReferenceSubstitution og FragmentSubstitution). 
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Kapittel 9 

9.Konklusjon 

Denne oppgaven gikk ut på å se på forskjeller ved bruk av verktøy for å lage 
domenespesifikke språk, og for å bruke disse. Verktøyene som har blitt evaluert, er 
MetaEdit+ 4.5 og Visual Studio 2008. Vi har også benyttet Visual Studio 2005, da det her var 
støtte for å referere til andre modeller laget i andre domenespesifikke språk, i motsetning 
til i Visual Studio 2008, hvor dette ikke lot seg gjennomføre. Gjennom evalueringen har vi 
benyttet oss av fire ulike språk, hvor alle ble implementert i begge verktøy.  

Alt i alt virker Visual Studio 2008 som et mer modent verktøy for å lage domenespesifikke 
språk, ved at det her er mange muligheter for å beskrive grafisk fremstilling av elementer 
under utvikling i et domenespesifikt språk. Dette gjøres ved at man oppretter templates der 
ønsket grafisk fremstilling blir definert i form av kode. GMF fungerer på lik linje som Visual 
Studio, ved at man kan opprette templates som gir samme funksjonalitet. MetaEdit har ikke 
støtte for ekstra definisjon av grafisk fremstilling av et domenespesifikt språk. Dette ser vi 
på som en stor ulempe, siden dette har stor betydning for tilfredshet og effektivitet mht. 
bruk av domenespesifikke språk. 

MetaEdit og GMF er lagt opp til at man skal kunne referere til modeller/modellelementer 
utviklet i andre domenespesifikke språk. Her kommer Visual Studio 2008 til kort. Vi måtte 
derfor nedgradere til en tidligere versjon, Visual Studio 2005, for å kunne utnytte en 
implementering som var laget av en tredjepart. Resultatet av dette forsøket var at man 
kunne referere til modellelementer i modeller utviklet i andre språk om typen av objektene 
ble eksplisitt spesifisert. Man kunne dog ikke manipulere dette modellelementet på samme 
måte som man har mulighet for i MetaEdit. Å referere til eksisterende relasjoner var heller 
ikke mulig. Hvorfor denne funksjonaliteten ikke er mulig i Visual Studio 2008 er usikkert, i 
og med at det fungerer til en viss grad i Visual Studio 2005. Man kan ikke lage denne 
koblingen mellom modellene generell, hvilket ville være en nødvendighet om man tenker 
på meningen med språket CVL, som skal kunne benyttes på alle tenkelige domenespesifikke 
språk. 

CVL-metamodellen er utviklet på Sintef og er fortsatt under utvikling pr dags dato. Dette 
betyr at CVL-metamodellen vi benytter i masteroppgaven, ikke er den utgaven som gjelder i 
dag. Grunnprinsippene er dog tilstede i vår versjon, samt det man ønsker å oppnå ved at 
man kobler sammen to uavhengige modeller. Derfor ser vi ikke på dette som noen ulempe. 
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Vi har også endret litt på metamodellen som beskriver CVL, for at arbeidsprosessen skulle 
bli noe lettere uten at vi mister funksjonalitet. Vi ser derimot i etterkant at disse endringene 
muligens kan ha gjort løsningen noe dårligere, ved at det nå kan være mulig å modellere feil 
i en CVL-modell, siden det nå er én klasse som representerer flere mekanismer. Dette 
gjelder BoundaryRole, som kan brukes som både et tilkoblingspunkt for et 
ReplacementFragment, og som et element som definerer hva som ikke skal være med i 
et ReplacementFragement. Det samme gjelder i PlacementFragment, hvor samme 
feilen kan oppstå ved at man kan bruke BoundaryRole til begge deler samtidig, hvilket 
ikke er ønskelig. I den opprinnelige metamodellen for CVL er det ikke slik. Her er det fire 
forskjellige metaklasser. Vi ser ikke på dette som noen ulempe for selve oppgaven, siden 
dette er en forskningsoppgave hvor kobling mellom modeller var hovedtemaet i dette 
tilfellet. At man kan modellere feil grunnet at utvikleren ikke har tilstrekkelig kompetanse 
innenfor fagfeltet, ser vi på som en bagatell. Løsningen vil her være som sagt å dele opp 
denne metaklassen (BoundaryRole) i fire ulike metaklasser. 

For å oppsummere i korte trekk: MetaEdit er et godt metamodelleringsverktøy som har 
fordelen av å kunne referere til modeller i andre språk. Hvis det er spesielle særtrekk man 
ønsker at et språk skal ha grafisk sett utover den standarden som MetaEdit har, er Visual 
Studio det beste verktøyet, om man ikke ønsker å referere til modeller i andre språk. Basert 
på intervjuet med Andreas Svendsen kan det virke som om GMF både har fordelen ved å 
bruke egendefinerte templates (Visual Studio), og fordelen ved referere mellom modeller 
(MetaEdit). 
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Kapittel 10 

10.Videre arbeid 

Dette kapitlet omhandler områder vi gjerne skulle ønske å ha studert nærmere, men som 
ikke har vært del av hovedfokuset for denne oppgaven. 

• Det ville være interessant å sammenligne andre eksisterende modelleringsløsninger. 
Eksempelvis kunne det vært interessant å se på XMF-Mosaic og lignende verktøy. Her 
kan man sammenligne både grafiske kriterier, verktøyskriterier, og referering av 
modeller/modellelementer til andre modeller/modellelementer i andre språk. 

• APIet til MetaEdit er fremdeles ikke helt utforsket. Dette APIet kan ikke benyttes til å 
manipulere modellelementer, slik man kan i Visual Studio, hvor alle grafiske 
fremstillinger kan spesifiseres gjennom egen kode i templates. APIet til MetaEdit 
muliggjør at andre utviklere kan modellere modeller via konsollverktøy uten å benytte 
seg av selve verktøyet. 

• Visual Studio 2010 er rundt hjørnet og skal visstnok inkludere forbedringer mht. 
modellkoblinger, samt elementrefereringer. Dette er noe som hadde vært interessant å 
se på, med tanke på funksjonaliteten til gjeldende versjon.  

• MetaCase har også vagt nevnt at MetaEdit kommer med noen nye programfragment 
som planlegges å implementere. Her er det blitt omtalt om utvikleren skal kunne 
definere egne regler for hvordan grafikken i et domenespesifikt språk skal fremstilles. 
Dette ville i så fall være meget interessant å undersøke dersom funksjonaliteten 
implementeres. 

• Det vil være interessant å implementere fremtidige versjoner av CVL i MetaEdit, samt i 
verktøyet Visual Studio 2010, om sistnevnte innfrir funksjonaliteten som er omtalt.  

• Siden vårt fokusområde omhandlet grafiske kriterier, har vi ikke sett så mye på modell-
til-modell-transformasjoner. Det kunne være interessant å se om man kan benytte seg 
av modeller modellert i Visual Studio og MetaEdit i andre modelleringsverktøy, som 
eksempelvis Eclipse GMF. 

• Det ville være interessant å sammenligne våre resultater opp mot generelle språk som 
UML, for å se forskjeller mellom disse arkitekturene.  



102  8.4. ERFARINGER GJENNOM PROSJEKTET 
 

 

11.Siterte verk 

[1] ITEA-MoSiS. (u.d.). ITEA-MoSiS. (ITEA-MoSiS) Hentet Februar 2009 fra http://itea-
mosis.org/modules/wikimod/ 

[2] Fondement, F., & Baar, T. (2005). Making Metamodels Aware of Concrete Syntax. I F. 
Fondement, & T. Baar, Model Driven Architecture – Foundations and Applications (ss. 190-
204). Lausanne, Switzerland: Springer Berlin / Heidelberg. 

[3] OMG. (1997-2009). Unified Modeling Language. Hentet Februar 2009 fra 
http://www.uml.org/ 

[4] OMG Group. (2009, Januar). Business Process Modeling Notation (BPMN). Hentet 
Februar 2009 fra 
http://www.bpmn.org/Samples/Elements/BPMN%20Elements%20Index.htm 

[5] Cook, S. (2004, Januar 06). Domain Specific Modeling and Model Driven Architecture. 
Hentet Februar 2009 fra Business Process Trends: 
http://www.bptrends.com/publicationfiles/01-
04%20COL%20Dom%20Spec%20Modeling%20Frankel-Cook.pdf 

[6] Object Management Group. (u.d.). OMG.org. Hentet Februar 2009 fra 
http://www.omg.org/ 

[7] van Deursen, K., van Deursen, A., Joost, P., & Joost, V. (2000, Februar 09). Domain-
Specific Languages:An Annotated Bibliography. SIGPLAN Not. , ss. 26-36. 

[8] Michigan, U. o. (2005, September 04). Programming Languages. Hentet April 2009 fra 
http://www.si.umich.edu/Classes/540/Slides/6and7ProgrammingLanguages.ppt 

[9] DSM Forum. (2004, Mai). MDA Journal. Hentet Februar 2009 fra 
http://www.dsmforum.org/ 

[10] Voelter, M. (2006, Oktober 06). Markus Voelter Blog. Hentet Januar 2009 fra 
http://voelterblog.blogspot.com/2006/10/categorization-of-dsls.html 

[11] Fowler, M. (2007). Thoughts on domain specific modeling. Hentet Februar 2009 fra 
http://www.martinfowler.com/bliki/DomainSpecificLanguage.html 

[12] The serverside. (2007, Juni 25). Domain-Specific Development. Hentet Februar 2009 fra 
http://www.theserverside.net/tt/articles/content/VisualStudioDSLTools_Chapter/VisualStu
dioDSLTools_Chapter.pdf 

[13] Kelly, S. (2004). Comparison of Eclipse EMF/GEF and MetaEdit+ for DSM. OOPSLA & 
GPCE Workshop, (ss. 1-10). Vancouver. 

[14] Hudak, P. (1998). Proceedings: Fifth International. I Conference on Software Reuse (ss. 
134-142). IEEE Computer Society Press. 



KAPITTEL 11. <SITERTE VERK  103 

 

[15] Garwick, J. V. (1968). Programming Languages: GPL, a truly general purpose language. 
ACM. 

[16] DSM Forum. (2004). DSM Forum / 4th Oopsala. Hentet Februar 2009 fra 
http://www.dsmforum.org/events/DSM04/DSM04.html 

[17] Short, K., & Greenfield, J. (2004, 2003). Hentet Oktober 2008 fra 
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms954811.aspx#softfact3-rev_topic8 

[18] France, R. B., Ghosh, S., Dinh-Trong, T. T., & Solberg, A. (2006, Februar). Model-Driven 
Development using UML 2.0- Promises and Pitfalls. ss. 59-66. 

[19] Monster. (2002). SQL definition and information. Hentet Februar 2009 fra 
http://hr.monster.ca/6989_en-CA_p1.asp&usg=AFQjCNH-EftiOTo7KfsmA1edKEGz5suOLg 

[20] Steven, K., & Smolander, K. (1996). I Information and Software Technology, Volume 38, 
Issue 4 (ss. 261-266). Jyviiskylii, Finland: Elsevier Science B.V. 

[21] Smolander, K., Lyytinnen, K., Tahvana, V.-P., & Pentti, M. (1991). MetaEdit— A flexible 
graphical environment for methodology modelling. Third International Conferance 
{CAiSE'91} (ss. 168-193). New York, USA: Springer-Verlag. 

[22] Evans, A., Álvarez, J. M., & Sammut, P. (2001). The Unified Modeling Language. 
Modeling Languages, Concepts, and Tools. I «UML» 2001 — The Unified Modeling 
Language. Modeling Languages, Concepts, and Tools (ss. 34-46). Málaga/Spain: Springer 
Berlin / Heidelberg. 

[23] Shen, W., & Wang, K. (u.d.). Meta-Model Mechanism. Hentet Januar 2009 fra 
http://www.cs.wmich.edu/~OODA/metamodel.html 

[24] McNeill, K. (2008, April 8). Developerworks - IBM. Hentet Mars 2009 fra Metamodeling 
with EMF: Generating concrete, reusable Java snippets: 
http://www.ibm.com/developerworks/library/os-eclipse-emfmetamodel/index.html 

[25] Jean Bézivin, G. H. (2006, Juni). Bridging the MS/DSL Tools and the Eclipse Modeling 
Framework. Hentet Januar 2009 fra 
http://www.softwarefactories.com/workshops/OOPSLA-2005/Papers/Bezivin.pdf 

[26] MetaCase. (u.d.). GOPPRR concepts. (MetaCase) Hentet Februar 2009 fra 
http://www.metacase.com/support/45/manuals/mwb/Mw-1_1_1.html 

[27] Carlson, E., Moen, T., Alme, K. J., Haugen, Ø., Olsen, G. K., Svendsen, A., et al. (2008). 
Train Control Language – Teaching Computers Interlocking. COMPRAIL 2008. Spain/Toledo: 
BZMedia. 

[28] The Eclipse Foundation. (u.d.). Eclipse Modeling Framework Project . Hentet Oktober 
2008 fra http://www.eclipse.org/modeling/emf/ 

[29] OMG Group. (u.d.). MetaObject Facility. Hentet Februar 2009 fra 
http://www.omg.org/mof/ 



104  8.4. ERFARINGER GJENNOM PROSJEKTET 
 

 

[30] SUN Microsystems. (u.d.). Eclipse con. Hentet Oktober 2008 fra 
http://www.eclipse.org/org/ 

[31] Haugen, Ø., Møller-Pedersen, B., Oldevik, J., K. Olsen, G., Svendsen, A., & Hepp, h. 
(2008). Adding Standardized Variability to Domain Specific Languages. Software Product 
Line Conference (ss. 139-148). Limerick: SPLC. 

[32] Microsoft Corp. (u.d.). Domain-Specific Language Tools. Hentet Februar 2009 fra 
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb126235.aspx 

[33] Microsoft Corp. (u.d.). Visual Studio SDK. Hentet Juni 2008 fra 
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb166441(VS.80).aspx 

[34] Eadie, S., & Entwisle, S. (2006, Mai). Model-Driven Development of .NET Enterprise 
Applications. (Microsoft) Hentet Februar 16, 2009 fra http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/aa730848(VS.80).aspx 

[35] Kent, S. (u.d.). DSL Tools in Visual Studio 2010. (MSDN) Hentet Februar 2009 fra 
http://blogs.msdn.com/stuart_kent/archive/2008/11/05/dsl-tools-in-visual-studio-
2010.aspx 

[36] MetaCase. (u.d.). MetaEdit+ 4.5 SR1 Manual. (MetaCase) Hentet Februar 2009 fra 
http://www.metacase.com/support/45/manuals/evaltut/et-1.html#_Ref55728803 

[37] Svendsen, A. (2009, Mars 26). Evaluering av GMF basert på våre kriterier for DSL. (V. A. 
Christian Rudfoss, Intervjuer) 

[38] Microsoft Corp. (2008, Juli). Walkthrough: Deploying a Domain-Specific Language. 
(Microsoft) Hentet September 2008 fra http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/bb126425.aspx 

[39] Mathew, G. (2006, Februar 08). Microsoft Modeling API. Hentet Mars 2009 fra 
http://blogs.msdn.com/georgem/archive/2006/02/08/Part1ModelingAPI.aspx 

[40] Bui, N. B., Zhu, L., Gorton, I., & Liu, Y. (2007). Benchmark Generation using Domain 
Specific Modeling. 2007 Australian Software Engineering Conference (ss. 169-180). New 
South Wales, Australia: IEEE Computer Society. 

[41] Microsoft Software Developer Network. (2007, November). DSL Tools Modeling 
Namespace. Hentet Februar 2009 fra http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/microsoft.visualstudio.modeling.aspx 

[42] Microsoft Corp. (2009, Februar). Partial Classes and Methods. Hentet Februar 2009 fra 
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/wa80x488.aspx 

[43] MSDN Forum. (2006, Januar 9). MSDN Forum - Questions about DSL Tool support. 
Hentet Februar 2009 fra 
http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en/vsx/thread/adc2c150-cebe-428a-a6dc-
0a1f46fab6a3 



KAPITTEL 11. <SITERTE VERK  105 

 

[44] DSL Integration Serivce - Rui Silva. (2007, Februar 15). Microsoft.com. Hentet 2009 fra 
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=BFBA74AF-4F28-44CC-8DE5-
0C3C55D21863&displaylang=en#Overview 

[45] Warmer, J. (2006, Juni 15). Thoughts on views, Repositories, Multi-user acces etc in 
DSM. Hentet Februar 2009 fra 
http://forums.microsoft.com/MSDN/ShowPost.aspx?PostID=479670&SiteID=1 

[46] Amyot, D., Farah, H., & Roy, J.-F. (2006). Evaluation of Development Tools for Domain-
Specific Modeling Languages. I System Analysis and Modeling: Language Profiles (ss. 183-
197). Ottawa, Canada: Springer Berlin / Heidelberg. 

[47] McMullan, A. (2005, Mai 21). C# FAQ for C++ programmers. Hentet Mars 2009 fra 
http://andymcm.com/csharpfaq.htm 

[48] DevTopics. (2007, Mai). Most Popular Programming Languages. Hentet Februar 2009 
fra http://www.devtopics.com/most-popular-programming-languages/ 

[49] Microsoft. (2005). How to: Create Custom Rules. Hentet Februar 2009 fra 
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb126258(VS.80).aspx 

[50] Gronback, R. (2006, Oktober 20). The Eclipse Foundation. Hentet Mars 2009 fra 
http://wiki.eclipse.org/index.php/GMF_Tutorial_BPMN 

[51] Wong, W. (2003, August 18). Electronic Design. Hentet 2009 fra 
http://electronicdesign.com/Articles/Index.cfm?AD=1&ArticleID=5598 

[52] Falafel Softwares. (2007, Juni 12). Falafel. Hentet 2009 fra 
http://blog.falafel.com/2007/07/12/WhatIsAVisualStudioPackageLoadKeyPLKAndHowDoIU
seIt.aspx 

[53] Lassala, C. (2008, Januar 20). CoDe Magazine (2008 - Vol. 5 - Issue 1 - Extensibility). 
North America. 

[54] Roeder, L. (2008, Mars 20). Red-Gate Disassemblier. Hentet fra Red-Gate: 
http://www.red-gate.com/products/reflector/index.htm 

[55] Haarslev, V. (1998). A fully formalized theory for describing visual notations. I Visual 
Language Theory (ss. 261-292). Springer Verlag. 

[56] Lean, D. (2009, Februar 19). Dave does Data - SQL 2008 Spatial Samples. Hentet 
Februar 2009 fra http://blogs.msdn.com/davidlean/archive/2008/10/24/sql-20008-spatial-
samples-part-n-of-n-conditional-methods.aspx 

[57] MetaCase. (u.d.). MetaEdit+ Forskjellige manualer. Hentet Februar 2009 fra 
http://www.metacase.com/support/45/manuals/ 

[58] MetaCase. (u.d.). MetaCases utviklingsforum. Hentet 2009 fra 
http://www.metacase.com/forums/ 



106  8.4. ERFARINGER GJENNOM PROSJEKTET 
 

 

[59] Microsoft Corp. (2006, November). Visual Studio 2005: Integration Scenarios. Hentet 
Februar 2009 fra http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa905334.aspx 

 



VEDLEGG  1 

 

Vedlegg 

1. Metamodell for ARI 
ARI er et språk for å beskrive aritmetiske uttrykk. Et aritmetisk uttrykk kan bestå av tall, 
variabler og operatorer, som for eksempel kan være 10+20. Det kan også være mer 
komplisert, som 3x^4+2y/3-x. 

 

Vedlegg figur 84. Metamodell for ARI 

Klassen NamedElement 

Beskrivelse 
Denne klassens hensikt er at alle andre klasser som arver denne klassen vil få et attributt. 
Dette attributtet brukes som en identifikator for de andre klassene. 

Attributter 
Attributtnavn Type Beskrivelse 

name :String Identifikator for en klasse 

Klassen Expression 

Beskrivelse 
Denne klassen beskriver et aritmetisk uttrykk. Siden språket ARI er ment for å beskrive 
aritmetiske uttrykk, er alle metaklasser relatert til denne klassen på en eller annen måte, 
enten direkte eller via andre klasser. 
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Attributter 
Attributtnavn Type Beskrivelse 

name :String Navn på uttrykk 

Assosiasjoner 
Expression arver klassen NamedElement, hvilket betyr at Expression får et attributt 
som vist ovenfor, som blir identifikator for denne klassen. Dette attributtet beskriver 
navnet på et uttrykk. 

Klassen Variable 

Beskrivelse 
Denne klassen brukes ved definering av en variabel. En variabel i seg selv er ikke et 
aritmetisk-uttrykk før det blir brukt i et uttrykk (via klassen VariableTerm). 

Attributter 
Attributtnavn Type Beskrivelse 

name :String Navn på variabel 

Assosiasjoner 
Klassen Variable har en referanse til 0-til-mange objekter av klassen VariableTerm 
gjennom referansen hasRefenceTo. VariableTerm representerer en variabel 
(Variable) i et uttrykk. Dette betyr at man kan ha mange representasjoner av samme 
variabel i en modell. 

Klassen VariableTerm 

Beskrivelse 
Denne klassen representerer en variabel i et uttrykk. Den trenger ikke ha samme navn som 
selve variabelen den representerer. 

Attributter 
Attributtnavn Type Beskrivelse 

name :String Navn på representasjonen av en variabel 

 

Assosiasjoner 
Klassen VariableTerm arver klassen Expression, hvilket gjør denne klassen til et 
aritmetisk utrykk ved bruk av den. 

Klassen IntegerLiteral (heltall) 

Beskrivelse 
Denne klassen brukes ved definering av et tall i et aritmetisk uttrykk. 
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Attributter 
Attributtnavn Type Beskrivelse 

name :String Navn for tallet som identifikator 

literalValue :Integer Heltallverdien for tallet 

 

Assosiasjoner 
Klassen IntegerLiteral arver klassen Expression, hvilket gjør denne klassen til et 
aritmetisk utrykk ved bruk av den. 

Klassen Mult (multiplikasjon) 

Beskrivelse 
Denne klassen benyttes om to uttrykk skal multipliseres med hverandre. 

Attributter 
Attributtnavn Type Beskrivelse 

name :String Navn på multiplikasjon 

Assosiasjoner 
Klassen Mult arver klassen BinaryExpression, hvilket gjør denne klassen til et binært 
utrykk som binder to uttrykk sammen. 

Klassen Pow (eksponent) 

Beskrivelse 
Denne klassen benyttes om et uttrykk skal opphøyes med et annet uttrykk. 

Attributter 
Attributtnavn Type Beskrivelse 

name :String Navn på eksponent 

Assosiasjoner 
Klassen Pow arver klassen BinaryExpression, hvilket gjør denne klassen til et binært 
utrykk som binder to uttrykk sammen. 

Klassen Minus 

Beskrivelse 
Denne klassen benyttes om et uttrykk skal subtraheres med et annet uttrykk. 

Attributter 
Attributtnavn Type Beskrivelse 
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name :String Navn på subtraksjon 

Assosiasjoner 
Klassen Minus arver klassen BinaryExpression, hvilket gjør denne klassen til et binært 
utrykk som binder to uttrykk sammen. 

Klassen Plus (addering) 

Beskrivelse 
Denne klassen benyttes om et uttrykk skal adderes med et annet uttrykk. 

Attributter 
Attributtnavn Type Beskrivelse 

name :String Navn på addering 

Assosiasjoner 
Klassen Plus arver fra klassen BinaryExpression, hvilket gjør denne klassen til et binært 
utrykk som binder andre uttrykk sammen. 

Klassen Div (divisjon) 

Beskrivelse 
Denne klassen benyttes om et uttrykk skal divideres med et annet uttrykk 

Attributter 
Attributtnavn Type Beskrivelse 

name :String Navn på dividering 

Assosiasjoner 
Klassen Div arver fra klassen BinaryExpression, hvilket gjør denne klassen til et binært 
utrykk som binder to uttrykk sammen. 

Klassen BinaryExpression 

Beskrivelse 
Denne klassen beskriver et binært uttrykk. Et binært uttrykk er et uttrykk som består av to 
uttrykk; en venstredel, og en høyredel. For å binde disse uttrykkene sammen benytter man 
av seg en operator, som er en av de foregående metaklassene som nettopp har blitt nevnt: 
addering, subtraksjon, multiplikasjon, dividering og potens (ved bruk av eksponent). Et 
eksempel på dette er x+1. 

Attributter 
Attributtnavn Type Beskrivelse 

name :String Navn på uttrykk 
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Assosiasjoner 
Klassen BinaryExpression har to referanser ved samme navn ”Contains”, som peker 
på klassen Expression. Dette betyr at BinaryExpression (Mult, Div, Plus, Minus, 
Pow) består av to uttrykk. Dette tilsvarer altså et uttrykk på hver side av en 
BinaryExpression ved utvikling i ARI. 

Klassen BinaryExpression arver klassen Expression. Dette betyr at et binært utrykk 
ikke bare trenger å ha et enkelt utrykk (tall eller variabel) på venstresiden, men kan også 
være et binært uttrykk. Det samme gjelder også høyresiden til en BinaryExpression. 
Dette betyr i praksis at et uttrykk kan bli så stort en bare ønsker ved utvikling i språket ARI. 

2. Metamodell for DSLStunt 
Språket DSLStunt er ment for å assosieres med tabeller og felter, hvor felter kan ha 
relasjoner til entiteter. 

 I Vedlegg figur 85 illustrerer DSLStunts metamodell. 

 

Vedlegg figur 85. Metamodell for DSLStunt 

Klassen Table 

Beskrivelse 
Denne klassen tilsvarer en tabell, uten felter. Feltene til tabellen er identifisert i klassen 
Field. 

Attributter 
Attributtnavn Type Beskrivelse 

name :String Navn på tabell 

Description :String Beskrivelse av tabell 

Assosiasjoner 
Klassen Table består av 0-til-mange objekter av klassen Field. Man refererer til et felt via 
referansen TableHasFields. Felter som relateres, vil være en del av tabellen. 

Klassen Field 

Beskrivelse 
Denne klassen tilsvarer et felt uten en definert tabell. Felter refereres til tabeller gjennom 
referansen TableHasFields. En Field kan tilhøre maks en tabell av gangen. Felter kan 
også være relatert med entiteter. Her kan mange ulike entiteter referere til samme felt 
flere ganger. Man benytter relasjonen EntityReferencesField. 
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Attributter 
Attributtnavn Type Beskrivelse 

name :String Navn på felt 

Description :String Beskrivelse av felt 

Klassen Entity 

Beskrivelse 
Denne klassen representerer en entitet. En entitet skal hente informasjon fra felter som er 
plassert i en tabell. Informasjonen hentes gjennom relasjonen EntityReferencesField. 

Attributter 
Attributtnavn Type Beskrivelse 

name :String Navn på entitet 

Description :String Beskrivelse av entitet 

Assosiasjoner 
Klassen Entity referer til 0-til-mange objekter av klassen Field gjennom referansen 
EntityReferencesField. 

3. Metamodell for TCL 
Ved hjelp av språket TCL (Train Control Language) kan man modellere togstasjoner 
bestående av blant annet LineSegment, Signal, Switch, Building, og EndPoint. 
Språket beskriver ulike scenarioer angående togretninger og lignende. Metamodellen for 
TCL illustreres i Vedlegg figur 86. 



VEDLEGG  7 

 

 

Vedlegg figur 86. Metamodell for TCL 

Klassen Building (Electrical-, StationBuilding) 

Beskrivelse 
Building er en abstrakt klasse, og kan derfor ikke plasseres som en grafisk fremstilling i 
diagrammet man utvikler i. Derimot kan man plassere elementer av typene 
ElectricalBuilding og StationBuilding, da disse arver Building og er ikke-
abstrakte. 

Attributter 
Attributtnavn Type Beskrivelse 

name  :String Navn på gjeldende Building av typene 
Electrical eller StationBuilding. 

position :String Bestemmer posisjon/retning. 

Assosiasjoner 
Electrical- og StationBuilding arver Building. 
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Klassen TrainRoute 

Beskrivelse 
TrainRoute representerer en spesifikk togstrekning/-rute. Denne ruten blir identifisert 
gjennom flere TrackCircuit. Et diagram kan bestå av flere ulike TrainRoutes. 

Attributter 
Attributtnavn Type Beskrivelse 

routeName :String Navn på TrainRoute. 

Description :String Kort beskrivelse av en TrainRoute. 

direction :String Definerer retning for togrute. LEFT eller 
RIGHT. 

Assosiasjoner 
En TrainRoute beskrives av forskjellige TrackCircuits. Referansen man benytter for å 
referere til en TrackCircuit heter hasReferenceTo. 

Klassen TrackCircuit 

Beskrivelse 
Klassen TrackCircuit beskriver et kretsløp bestående av en samling Tracks, Stillers, 
og Switches. TrackCircuit er med på å identifisere en TrainRoute.  

Attributter 
Attributtnavn Type Beskrivelse 

name  :String Navn på TrackCircuit. 

number :Integer Identifikasjonsnummer av en TrackCircuit. 

Assosiasjoner 
TrackCircuit har relasjon til en Stiller gjennom hasReferenceTo, og typer av den 
abstrakte klassen Track gjennom hasReferenceTo. TrackCircuit kan bestå av flere 
typer Track , men bare en type av Stiller. 

Klassen Stiller 

Beskrivelse 
Beskriver retning et tog kan kjøre på en TrackCircuit. 

Attributter 
Attributtnavn Type Beskrivelse 

name :String Navn på Stiller. 

leftPosition :String Beskriver togretning. (LEFT) 
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rightPosition :String Beskriver togretning. (RIGHT) 

Assosiasjoner 
Klassen Stiller kan assosieres med en TrackCircuit, og kan bare tilordnes et 
TrackCircuit av gangen. Dette fremkommer gjennom referansen hasReferenceTo. 

Klassen Track (LineSegment, Switch) 

Beskrivelse 
Klassen Track er en abstrakt klasse. Track arves av klassene; LineSegment og Switch 
og tilsvarer et element av en TrackCircuit (linjesegment eller en sporvekseler). 

Attributter 
Attributtnavn Type Beskrivelse 

name :String Navn på Track. 

length :Integer Lengde på Track. 

gradient :Integer Helling på Track. 

leftVelocity :String Hastighet for venstresving på Track. 

rightVelocity :String Hastighet for høyresving på Track. 

DiverseDirection :direction Retning for Switch. 

leftDiverseVelocity :String Hastighet for venstresving ved Switch. 

rightDiverseVelocity :String Hastighet for høyresving ved Switch. 

Assosiasjoner 
LineSegment og Switch arver klassen Track, altså er dette instanser av Track. 
LineSegment kan også bestå av en Derailer. En Switch er relatert med en 
MiddleEndPoint, som er en instans av EndPoint gjennom referansen 
TrackStartEnd2EndPoint. En Track har også assosiasjoner med klassen EndPoint. 
Dette er fordi LineSegments endepunkter blir definert gjennom typen 
TrackCircuitEndpoint fra EndPoint. 

Klassen EndPoint (TrackCircuitEndpoint, MiddleEndpoint) 

Beskrivelse 
Klassen EndPoint er abstrakt og arves av TrackCircuitEndpoint og 
MiddleEndpoint. TrackCircuitEndpoint benyttes for å illustrere en start eller slutt 
på en TrackCircuit. MiddleEndpoint benyttes i mellom to typer (start, slutt) av 
TrackCircuitEndpoint. Dette for å illustrere at det er et mellompunkt (benyttes gjerne 
i større TrackCircuits hvor Switch er inkludert). 
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Attributter 
Attributtnavn Type Beskrivelse 

name :String Navn på EndPoint. 

Assosiasjoner 
Endpoint er tilknyttet forskjellige Signal av typen MainSignal gjennom referanser av 
typen hasReferenceTo. Endpoint er også assosiert med Track. Dette vil si at typene 
LineSegment og Switch kan kobles mot en TrackCircuitEndpoint eller 

MiddleEndpoint. 

Klassen Signal 

Beskrivelse 
Klassen Signal er abstrakt og arves av Shunting, DistantSignal, MainSignal, 
CombinedSignal, og DivertMainSignal. Signal brukes ved typer av Endpoint for å 
illustrere om en TrackCircuit kan benyttes. DistantSignal er et MainSignal eller et 
CombinedSignal, som er en samling Signals. Shunting benyttes for å styre selve 
stasjonen (Stengt / Åpen). 

Attributter 
Attributtnavn Type Beskrivelse 

name :String Navn på Signal 

direction :direction Retning av Signal. 

position :position Plassering av Signal. 

SignalNumber :Integer Nummermarkering av Signal. 

Assosiasjoner 
Signal refereres mot en type av EndPoint gjennom referansen hasReferenceTo. 

4. Metamodell for CVL 
CVL er et språk som er til for å modellere variasjon på modeller utviklet i andre språk. Det 
er tre typer variasjoner man kan modellere. Disse er beskrevet tidligere, hvor den første 
kalles for ValueSubstitution. Her endrer man en verdi i et attributt til et element av en 
hvilken som helst klasse. Det andre man kan gjøre er å flytte på referanser. Dette gjøres ved 
å bytte ut et objekt en referanse peker mot, med et annet objekt. Disse objektene blir 
definert som målobjekter. Bytter man ut disse objektene med hverandre som målobjekt for 
referansen, blir det i praksis som om man flytter på referanser. Dette kalles da for 
ReferenceSubstitution. Den siste type variasjon man kan gjøre kalles FragmentSubstitution. 
Dette betyr at man bytter ut deler av en modell, med deler av en annen modell. Ved 
benyttelse av CVL blir ikke basemodellen (modellen som skal endres) forandret. Dette 
skyldes at det opprettes en ny modell etter transformeringen av en CVL-modell. Denne nye 
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modellen er en kopi av basemodellen, men som også består av de endringene som ble 
definert i CVL-modellen. 

 

Vedlegg figur 87. Metamodell for CVL 

Klassen BaseModel 

Beskrivelse 
BaseModel er en klasse som benyttes for å koble en modell laget i CVL opp mot en modell 
som er laget i et annet språk. 

Attributter 
Attributtnavn Type Beskrivelse 
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refBaseModel :Object<Explosion> I MetaEdit benytter man seg av en 
funksjon som kan brukes til å koble 
modeller. Dette kalles for Explosion. 

AttributeSubstitution 

Beskrivelse 
Klassen AttributeSubstitution definerer bytting av enkle verdier. Dette kan være seg 
utbytting av verdier i et modellelements attributt, eller flytting av relasjoner i en modell. 

Attributter 
Attributtnavn Type Beskrivelse 

propertyName :String Navn på attributt fra objektet som skal 
manipuleres.  

Assosiasjoner 
AttributeSubstitution arver klassen Substitution. 

ValueSubstitution 

Beskrivelse 
Klassen ValueSubstituion benyttes for å koble opp mot modellelementet man ønsker å 
forandre en verdi på. 

Attributter 
Attributtnavn Type Beskrivelse 

refBaseElement :Object Modellelementet hvor ønsket attributt befinner 
seg, blir brukt som verdi i dette attributtet 

propertyName :String Navn på attributtet som skal få ny verdi, blir 
brukt om verdi i dette attributtet  

Assosiasjoner 
Klassen ValueSubstitution arver AttributeSubstitution. Klassen har også en 
relasjon til ValueResolution gjennom en 1-til-1 referanse som heter hasReferenceTo. 

ValueResolution 

Beskrivelse 
Klassen ValueResolution benyttes ved definering av ny verdi for et attributt i 
modellelementet som ble identifisert i klassen ValueSubstituion.  

Attributter 
Attributtnavn Type Beskrivelse 

chosenValue :String Den nye verdien for attributtet som ble 
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identifisert i ValueSubstitution. 

Assosiasjoner 
Klassen ValueResolution arver SubstitutionResolution. Klassen har også en 
relasjon til ValueSubstitution gjennom en 1-til-1 referanse, her kalt hasReferenceTo. 

ReferenceSubstitution 

Beskrivelse 
Klassen ReferenceSubstitution identifiserer en relasjon fra BaseModel som man 
ønsker skal få ny plassering, ved at ett av objektene den refererer til, skal byttes ut med et 
annet objekt. 

Attributter 
Attributtnavn Type Beskrivelse 

baseRole 

 

:Object Dette attributtet består av rollen til en relasjon 
(En referanse består av to roller [MetaEdit 
spesifikt]) 

baseRelationship 

 

:Object Dette attributtet består av en relasjon som 
eksisterer i BaseModel. [Visual Studio-spesifikt] 

propertyName :String Benytter ikke dette attributtet i vår løsning  

Assosiasjoner 
Klassen ReferenceSubstitution arver AttributeSubstitution. Klassen har også en 
relasjon til ReferenceResolution gjennom en 1-til-1 referanse som heter 
hasReferenceTo. 

ReferenceResolution 

Beskrivelse 
Klassen ReferenceResolution definerer hvilket eksisterende referansen som ble 
definert i ReferenceSubstitution skal peke på. 

Attributter 
Attributtnavn Type Beskrivelse 

targetObject :Object Modellelementet referansen skal peke på blir 
valgt om verdi i dette attributtet. 

Assosiasjoner 
Klassen ReferenceResolution arver klassen SubstitutionResolution. Klassen har 
også en relasjon til ReferenceSubstitution gjennom en 1-til-1 referanse som heter 
hasReferenceTo. 
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FragmentSubstitution 

Beskrivelse 
Denne klassen refererer modellelementer i et domenespesifikt språk, som skal byttes ut 
med andre modellelementer. 

Attributter 
Attributtnavn Type Beskrivelse 

lowerMultiplicity :Integer Benytter ikke dette attributtet i vår løsning 

upperMultiplicity :Integer Benytter ikke dette attributtet i vår løsning 

identical :Boolean Benytter ikke dette attributtet i vår løsning 

Assosiasjoner 
Fragmentsubstitution består av 0-til-mange elementer av klassen 
PlacementFragment gjennom referansen Contains. Fragmentsubstitution består 
også av 0-til-mange elementer av klassen ReplacementFragment gjennom en annen 
referanse ved navn Contains. Elementene som blir definert som PlacementFragment-
elementer, er elementer som dermed blir byttet ut med elementet som blir definert som 
ReplacementFragment-elementer. 

PlacementFragment 

Beskrivelse 
Denne klassen definerer hvilke elementer av en modell som skal byttes ut. Et 
PlacementFragment skal ha minimum to ytterpunkter, siden et PlacementFragment 
består av to ender. To av disse ytterpunktene vil være tilkoblingspunkter, dvs. punkter som 
skal kobles til tilkoblingspunktene for et ReplacementFragment. Et ytterpunkt defineres 
ved et objekt av klassen BoundaryRole. Alle elementer som er mellom disse 
ytterpunktene, blir definert som et PlacementFragment. 

Attributter 
Attributtnavn Type Beskrivelse 

name :String Navn på PlacementFragment. 

Assosiasjoner 
PlacementFragment består av 0-til-mange objekter av klassen BoundaryRole gjennom 
referansen hasBoundaryRole. Det er gjennom denne referansen man definerer et 
ytterpunkt. Den består også av 0-til-mange objekter av klassen BoundaryRole gjennom 
referansen Contains. Gjennom denne referansen definerer man et ytterpunkt som 
samtidig vil være et tilkoblingspunkt. PlacementFragment består av 0-til-mange objekter 
av klassen BoundaryObject gjennom referansen hasBoundaryObject. Gjennom denne 
referansen definerer man tilkoblingspunkter som er i enden av selve modellen. Normalt 
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sett er det en rolle man definerer som tilkoblingspunktet, men i dette tilfellet har man 
ingen rolle, slik at man er nødt til å velge selve objektet. 

ReplacementFragment 

Beskrivelse 
Klassen ReplacementFragment har 1-til-mange elementer som skal inn i den nye 
modellen på bekostning av elementene som er beskrevet ved PlacementFragment. Et 
ReplacementFragment har alltid minimum to ytterpunkter. Et ytterpunkt beskrives ved 
et objekt av klassen BoundaryObject eller et objekt av klassen BoundaryRole. Det er 
bare et BoundaryObject som kan bli brukes som et tilkoblingspunkt fra et 
ReplacementFragment.  Alle elementer som er mellom disse ytterpunktene blir definert 
som et ReplacementFragment. 

Attributter 
Attributtnavn Type Beskrivelse 

name :String Navn på ReplacementFragment 

Assosiasjoner 
ReplacementFragment består av 0-til-mange klasser av BoundaryRole gjennom 
referansen hasBoundaryRole. Den består også av 0-til-mange klasser av 
BoundaryObject gjennom referansen hasBoundaryObject. 

BoundaryObject 

Beskrivelse 
Denne klassen brukes til å definere et ytterpunkt for enten et PlacementFragment eller 
et ReplacementFragment. 

Attributter 
Attributtnavn Type Beskrivelse 

propertyName :String Benyttes ikke i vår løsning 

boundaryObject :Object Objekt som definerer ytterobjekt 

BoundaryRole 

Beskrivelse 
Dette er en klasse som brukes forskjellig ettersom hvilken assosiasjon det er som refererer 
til den. Etter tabellen for attributter kommer en beskrivelse av disse scenarioene. 

Attributter 

Attributtnavn Type Beskrivelse 

propertyName :String Benyttes ikke i vår løsning 
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boundaryRole :Object Rollen på en relasjon 

 

Ved bruk av assosiasjonen Contains 
En PlacementFragment kan bruke assosiasjonen Contains til klassen BoundaryRole.  
Dette betyr at man definerer ytterpunkter til et PlacementFragment. Måten dette skjer 
på, er at man velger en rolle på en assosiasjon i basemodellen hvor denne rollen peker mot 
et ytterpunkt i PlacementFragmentet (i basemodellen). Det er viktig å velge den rollen 
som da er rett utenfor PlacementFragmentet, siden denne rollen skal brukes til å koble 
seg på ytterpunktet (objektet) til ReplacementFragmentet. 

Ved bruk av assosiasjonen hasBoundaryRole 
Både PlacementFragment og ReplacementFragment har en assosiasjon 
hasBoundaryRole som peker på BoundaryRole. Dette er fordi de fungerer på lik linje 
begge steder. Et PlacementFragment kan bestå av flere elementer. Et eller flere av disse 
elementene kan ha referanse til andre elementer man ikke ønsker skal være en del av 
PlacementFragment. Dette beskrives ved rollenavnet på referansen mellom 
placementobjektet og det elementet man ikke ønsker skal være en del av 
PlacementFragment. Dette gjelder rollenavnet som peker mot placementobjektet. 
Det samme gjelder om det er deler av ReplacementFragmentet man ikke ønsker skal 
være en del av ReplacementFragmentetet. 

Assosiasjoner 
BoundaryRole består av 0-til-mange klasser av BoundaryObject gjennom referansen 
hasBoundaryConnection. 

En BoundaryRole er i dette tilfellet et tilkoblingspunkt. I stedet for at denne rollen skal 
peke mot sitt nåværende objekt, skal rollen peke på objektet som defineres i 
BoundaryObject i et ReplacementFragment, som også er et tilkoblingspunkt. På 
denne måten blir det som er rett utenfor PlacementFragmentet, koblet til 
ReplacementFragmentet.  

FragmentResolution 

Beskrivelse 
Denne klassen refererer til et PlacementFragment, og et ReplacementFragment. Man 
spesifiserer altså hvilke PlacementFragmenter i en CVL-modell som faktisk skal fungere 
som godkjente PlacementFragmenter. Det samme gjelder med 
ReplacementFragmenter. 

Attributter 
Attributtnavn Type Beskrivelse 

name :String Navn på FragmentResolution-modell 
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Assosiasjoner 
FragmentResolution har to assosiasjoner ved samme navn Contains, som går 
henholdsvis til klassene PlacementFragment og ReplacementFragment. 
FragmentResolution har også en relasjon til FragmentSubstitution ved navn 
referencedIn. 
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