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Implementovať doménovo-špecifický
jazyk pomocou rozšírenia syntaxe jazyka
Java.

Ukážka použitia rozšírenia

public void SomeMethod(){

// kolekcia naplnená údajmi

List<Car> cars = new ArrayList<Car>();

cars.add(new Car(”1234”,”Skoda”,”Yellow”));

/*

nasledujúci príkaz vytvorí zoznam s názvom idC,

vyberajú sa identifikačné čísla a farby jednotlivých

áut 

*/

var idC = FROM c IN cars

SELECT new {c.getId(), c.getColor()};

// komplikovanejší príklad je stále ľahko čitateľný

var foo = FROM c IN cars

WHERE c.getId().startsWith(”1”)

GROUP c BY c.getName() INTO g

ORDERBY c.getName() DESCENDING

SELECT new {

Name = g.key,

Cars = g 

};

System.out.println(idC);  

System.out.println(foo);

// viac príkladov nájdete TU

}
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Inšpirácia
Hlavná idea vytvoreného rozšírenia bola čerpaná z nástroja LINQ určeného pre
jazyky C# a Visual Basic. Tento nástroj umožňuje písať dopyty na selekciu údajov
priamo do zdrojového kódu. Tieto dopyty používajú kľúčové slová zo štandardu
SQL. Nástroj LINQ umožňuje selekciu údajov z databáz, kolekcií, XML súborov, atď.

Postup
Na tvorbu rozšírenia bola použitá sada nástrojov Ahead Tool Suite. Tá je priamo
určená pre tvorbu jazykov. Na definíciu syntaxe bol použitý jazyk Bali a na
definovanie sémantiky jazyk Jakarta.
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Výsledok
Vytvorené rozšírenie umožňujúce selekciu dát iba nad kolekciami a manipuláciu
s údajmi zoskupovaním, zoraďovaním, aplikovaním podmienok, výberom viacerých
údajov a pod. Výsledkom práce je program, ktorý je schopný preložiť zdrojový kód
s rozšírením do zdrojového kódu v čistej Jave, ktorý môže byť následne preložený
javac kompilátorom.
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