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En kraftfullare snickarbänk för
programspråk
POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING AV Emin Gigovic, Philip Malmros

ATT IMPLEMENTERA EN EDITOR FÖR ETT PROGRAMMERINGSSPRÅK ÄR EN TIDSKRÄVANDE PROCESS. DET FINNS
LYCKLIGTVIS FLERA SÅ KALLADE ”SPRÅKSNICKARBÄNKAR” (LANGUAGE WORKBENCHES) SOM KAN HJÄLPA TILL
MED DET HÄR, MEN DE ÄR INTE ALLTID SÅ LÄTTA ATT ANVÄNDA. VÅRT ARBETE HAR FOKUSERAT PÅ ATT INTEGRERA
EN AV DESSA SPRÅKSNICKARBÄNKAR MED ETT KRAFTFULLT VERKTYG SOM KALLAS RAGS (REFERENSATTRIBUT-
GRAMMATIKER), SOM GÖR DET LÄTTARE ATT IMPLEMENTERA VISSA FUNKTIONER.

Ett program som används till att implementera en
editor för programmeringsspr̊ak kallas ofta för en
”spr̊aksnickarbänk”. En enkel jämförelse kan göras mel-
lan ett s̊adant här program och hur man i en generisk
ordbehandlare som Microsoft Word lägger till stöd för
olika spr̊ak. Vanliga spr̊ak som Svenska eller Engelska
använder sig av olika ord, har annorlunda grammatik
etc., och samma princip gäller för programmeringsspr̊ak.
Om ett spr̊ak ska ha fullt stöd i en programmerings-editor
räcker det dock inte med att spr̊akets grammatik hante-
ras korrekt, utan det krävs speciella markeringar för vissa
ord eller fraser s̊a att de är lättare att urskilja, samt en
uppsjö av andra funktioner. P̊a grund av att det är s̊a
mycket som ska ing̊a i en spr̊aksnickarbänk har de en
tendens att vara ganska komplexa, och att implemente-
ra fullt stöd för ett nytt programmeringsspr̊ak är ofta
väldigt tidskrävande.

Hur kan RAGs hjälpa till?

Bilden nedan är en väldigt simpel illustration av hur en
spr̊aksnickarbänk vid namn Xtext fungerar. Första steget
är att välja ett programspr̊ak man vill bygga en editor
för. Sedan konstruerar man en s.k. grammatik som kan
beskriva hela spr̊aket. När detta är klart kan man ge-
nom Xtext lägga till en massa funktionalitet för de olika
delarna av grammatiken.

En av de viktigaste sakerna att lägga till är seman-
tisk analys, som kontrollerar att om n̊agot bryter mot
spr̊akets grammatik, s̊a ska det markeras p̊a n̊agot sätt.
Bilden nedanför visar ett exempel p̊a en felkontroll som
blir enklare att utföra med RAGs, än med endast Xtext
funktionalitet. Att definiera semantisk analys för ett
spr̊ak är RAGs väldigt bra p̊a, och det vi ville utvärdera
var om vi med hjälp av RAGs kan förbättra den analys
man normalt har tillg̊ang till i Xtext. För att testa detta
implementerade vi tre olika editorer. Tv̊a av dem hante-
rade samma spr̊ak, men där den ena bara fick använda
sig av standard Xtext funktionalitet, kunde den andra
ocks̊a använda RAGs. Den tredje editorn hanterade ett
mer komplext spr̊ak än de andra, s̊a att RAGs kunde
användas till mer avancerade funktioner.

Resultat
För att integrera Xtext med RAGs använde vi kod-
biblioteket JavaRAG, som till̊ater användning av RAGs
i projekt som är skrivna i spr̊aket Java. D̊a det finns ett
visst överlapp mellan funktionaliteten i Xtext och RAGs
var ett av de huvudsakliga problemen att bestämma
när man skulle utnyttja RAGs istället för standard-
funktioner fr̊an Xtext. Till slut drog vi slutsatsen att
RAGs främst var användbart när man behövde mer
avancerad funktionalitet, och särskilt d̊a man ville kom-
ma åt sv̊artillgänglig information vid implementation av
semantisk analys. Vi har genom v̊art arbete visat att det
är möjligt att integrera Xtext med RAGs för att lösa
problem som kan vara sv̊ara att lösa med enbart Xtext,
vilket kan vara användbart i kommande Xtext projekt.


