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ÖZET 
 

Belli bir metin dosyasını bir formattan başka bir 

formata çevirmek için genellikle probleme özel 

programlar yazılır. Eğer benzer işler için yazılan 

programlar ve harcanan efor artmaya başlarsa, o 

alanda, uygulama mantığını, programlama dilinden 

daha üst düzeye çekerek daha hızlı ve az çabayla aynı 

işleri gerçekleştirebiliriz. Bu bildiride, bilimsel 

program çıktılarından, gerekli olan veri yapılarını 

ayıklayıp, bunları istediğimiz formata çevirebilmemizi 

sağlayan alana özgü bir dil anlatılmaktadır. Model-

güdümlü ve veri çevirici programlar üretebilen bu 

dilin üzerine, Eclipse Modelleme Çatısı kullanılarak 

alan modelleri oluşturabilen model düzenleyiciler 

oluşturulmuştur. Alan modellerinden  de şablon 

tabanlı kod üretim teknikleri kullanılarak, uygulama 

kodu üretilmiştir. 

 

ABSTRACT 
 

Data extraction and transformation is a recurring 

problem in almost any field, which is usually handled 

by a specific program according to the requirements. 

Due to the similar efforts in this area, we propose a 

domain-specific language, which is capable of 

generating data extraction and transformation 

programs, by using model-driven software 

development approach. Eclipse Modelling Framework 

is used for meta-modeling and code generation 

purposes. Template-based code generation techniques 

are used to create data transformation application 

from domain models. 

 

 

 

Anahtar Kelimeler: Alana özgü diller, kaynak 
kod üretimi, model-güdümlü yazılım geliştirme, veri 
ayıklama, veri dönüştürme.  
 

1. GĐRĐŞ 
 

Veri ayıklama herhangibir kaynaktan alınan 
verilerin, işe yarayan kısmının elde tutulup, geri kalan 
bölümünün ise atılması işlemidir. Metin dosyası, 
veritabanı tablosu, web sayfası gibi kaynaklardan 
alınan verinin, kullanıcı tarafından belirlenen  kurallar 

çerçevesinde, önemli kısımları ayrıştırılır. Bu işlem 
sonucunda elde edilen verinin bir biçimden başka bir 
biçime aktarılması işlemine veri dönüştürme denir. 

Bu çalışmada, problem alanı olarak bilimsel metin 
dosyaları ele alınmıştır. Bilimsel veriler, diğer veri 
modellerinden farklı olarak değişik veri yapılarını 
barındırır. Matrisler, tablolar, tamsayı ve ondalık sayı 
işlemleri bunlara örnek olarak verilebilir. 

Eğer veri ayıklama ve dönüştürme işlemleri, benzer 
veri kümeleri üzerinde tekrarlanıyorsa, öncelikle bu 
işlerin yapılmasını kolaylaştıracak,  kullanıcı 
tarafından yapılan belirli tanımlamalar sonucunda 
otomatik program üretebilen bir araca ihtiyaç vardır.  

Otomatik kod üretme, genellikle yazılım geliştirme 
aşamasında tekrar edilen işler olduğu zaman kullanılan 
bir yöntemdir. Aynı kod parçalarını tekrar tekrar 
yazmak yerine, bir kez kod üretici program oluşturup 
istediğimiz kadar kullanabiliriz. Burada önemli olan  
nokta defalarca aynı tip programın yazılıyor olmasıdır, 
yoksa bir kaç defa kullanılacak bir program üretici 
oluşturmak için efor sarfetmek, işi yapmaktan daha 
çok zaman alabilir. 

Program kodu üretmek için çeşitli yaklaşımlar, 
teknikler ve araçlar kullanır ve oluşturulan kaynak 
kodu daha sonra çevrim yapılan dilin derleyicisi 
tarafından derlenerek çalışan bir program haline 
getirilir. Bizim kullanacağımız yöntem, model-
güdümlü, şablon tabanlı kod üretme tekniğidir. 

Model-Güdümlü Yazılım Geliştirme (MGYG) [1], 
belli bir alana özel modellerden yazılım geliştirmeyi 
amaçlayan yeni bir yazılım geliştirme yaklaşımıdır.  

Bizim MGYG yaklaşımımız şu adımlardan 
oluşmaktadır: 

1. Alan analizi, ilgilendiğimiz alan ile ilgili 
kavramların bulunması 

2. Bulunan kavramlarla ilgili bir öte-model (meta-
model) oluşturulması 

3. Alana özgü modellerin oluşturulması için model 
düzenleyici oluşturulması 

4. Oluşturulan alana özgü modellerin kaynak koda 
çevrilebilmesi için kod üretiminde kullanılacak olan, 
seçilen programlama dilinde şablonların oluşturulması. 

Alana özgü diller (AÖD), belli bir alandaki 
problemlerin uygun notasyonlarla ifade edilmesini 
sağlayan ve dolayısıyla daha çabuk ve daha kolay  
çözümler geliştirilmesine olanak tanıyan görece küçük 
dillerdir [2].  AÖD problem alanına daha yakın olmak 
için genel olmaktan çıkar ve sadece alana ait işlerin 



yapılmasını amaçlar. Alana özgü dil geliştirerek, 
problem alanı ve kullanılan dil arasındaki kavramsal 
mesafeyi azaltıp, programlamayı daha basit ve 
güvenilir bir hale getirmeyi amaçlarız. Daha basit ve 
özelleşmiş bir hale gelen dil sayesinde yazılması 
gereken kod miktarı da azalacağı için verimlilik 
artacak ve bakım maliyetleri azalacaktır. 

Alana özgü diller genellikle belirli problemleri 
çözmek için tasarlanırlar. Genel amaçlı programlama 
dillerine göre daha az özellikleri bulunur ve alanla 
ilgili belirli problemleri kolaylıkla çözme amacını 
taşırlar. Çözümler, problem alanı seviyesindeki 
tabirlerle oluşturalacağı için bu alandaki uzmanlar da 
program geliştirebilirler. 
Alana özgü dilin verimli olabilmesi için kullanıcı 
ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalıdır [3]. 
Kullanıcılar açısından dilin kullanımı aşağıda 
belirtildiği gibi olmalıdır: 

� Semantik açıdan oluşturulan modeller 
anlaşılır olmalıdır, mesela model tasarımcısı 
için dilde tanımlı bir kavramın, alandaki 
hangi kavrama denk düştüğünü anlaması 
kolay olmalıdır. 

� Dil, alandaki tüm kavramları kapsayacak 
kadar açıklayıcı olmalıdır. 

 
Sonraki bölümde problem tanımlanmış ve ardından 

üzerinde çalıştığımız alan ile ilgili analizlere yer 
verilmiştir. Son bölümde ise alan incelemesinden elde 
ettiğimiz sonuçlarla, alana özgü dil tasarımı için neler 
yapıldığı anlatılmıştır. 

 

2. PROBLEM TANIMI 
 

Eğer bir metin dosyasını bir formattan başka bir 
formata çevirmek istersek aklımıza gelecek olan ilk 
fikir, istediğimiz işi yapan basit bir program yazmak 
olacaktır. Genellikle kullandığımız programlama 
dilinin bu iş için uygun olup olmadına bakmadan, en 
iyi bildiğimiz dili kullanarak çözüm bulmaya çalışırız. 
Sonuç olarak çok daha kısa bir zamanda, daha az kod 
yazarak yapabileceğimiz işi, yaptığımız kötü seçimler 
sonucunda daha verimsiz bir şekilde yapmış oluruz. 

Aynı alandaki benzer problemlerle karşılaşan 
pekçok kişi, yaptıkları işe özel çözümler bulacaklar ve 
basit gözüken bir iş için bile gereğinden çok çaba 
sarfedilmiş olacaktır. Bunu önlemenin yolu ise alana 
özgü bir dil geliştirmektir. Böylece,  alana ait birçok 
problem soyutlanacak ve proglamlama bazında 
kavramlar olarak karşımıza çıkacaktır. Tekrarlanan 
işler, alan için geliştirilen dil kullanılarak azaltılacak 
ve probleme çözüm getirmek  gereğinden daha az 
vakit alacaktır. 

Farklı formattaki girdi dosyalarının, işlenerek 
değişik çıktı formatlarına dönüştürülmesini sağlamak 
için, şekil 2.1’de gösterildiği gibi her dosya formatını 
istenen biçime çeviren  bir program yazmak gerekir. 
Amacımız, birbirlerine benzeyen bu programları 

otomatik olarak üreten bir program geliştirmektir. 
Şekil 2.2’de de gösterildiği gibi, üretilen her program, 
verilen girdi dosyasını işleyerek, istenen biçimde bir 
çıktı dosyası oluşturacaktır. 

 

 
 
Biz, çalışma alanı olarak bilimsel program 

dosyalarının işlenmesi problemini ele aldık. Bilimsel 
metin dosyalarında farklı birçok veri yapısı 
bulunmaktadır. Karşımıza en çok çıkan veri tipleri 
ondalık sayılar ve matrislerdir. Özellikle birçok farklı 
matris gösterimi olduğu için genel bir matris ayıklama 
işlemi tanımlamak zordur. Her program matris 
gösterimlerini farklı bir şekilde yazabileceği için 
matris ayıklama işlemlerini kolaylaştıracak genel 
işlemler bulmak oldukça zordur.  

 

 

Şekil 2.2 Önerilen yaklaşım 

Bu alanda, örnek çalışma olarak bazı hesaplamalı 
kimya programlarının çıktı dosyalarını inceleyerek 
yola çıktık. Kullandığımız yazılım paketlerinden 
bazıları, molekül yapısı ve  buna bağlı özelliklerin 
hesaplanabildiği Gaussian ve yarı-deneysel kuantum 
kimyası algoritmalarını gerçekleştiren MOPAC'tır. 
Ayrıca CNDO ve MVG yöntemlerini kullanan iki 
farklı programın çıktılarıda analizlerimize dahil 
edilmiştir. 

Burada asıl problem, yukarıda belirtilen 
hesaplamalı kimya yazılımlarının çıktılarından 
ihtiyacımız olan veri yapılarını ayrıştırmaktır. Bulunan 
veri yapları ikinci aşamada istenilen formata çevirilip 
bir dosyaya çıktı olarak yazılır. Normalde, aynı 
alandaki her bilimsel program için, metin dönüştürücü 
(veri çevirici) program yazılması gerekmektedir. 

Girdi 
Formatı 1 

Girdi 
Formatı 2 

Girdi 
Formatı N 

Çıktı 
Formatı 1 

Çıktı 
Formatı N 

P
rogram

 1 

P
rogram

 2 

P
rogram

 N
 

... 

Çıktı 
Formatı 2 

Şekil 2.1. Genel problem tanımı 



Bizim çalışmamız, veri ayıklayan ve çeviren 
programların, kullanıcı güdümlü bir şekilde, otomatik 
olarak oluşturulmasını amaçlamaktadır. Aynı 
formattaki dosyalar,  bir kez oluşturulan programlar 
aracılığı ile defalarca işlenebilecektir.  

Hesaplamalı kimya alanında uzman olan birçok 
bilim adamı, genellikle çok iyi derecede programlama 
bilgisine sahip değildir ve iyi programlama bilen 
insanlarında, bahsi geçen alanda çok detaylı bilgileri 
olması pek beklenmez. Amacımız, iki taraf arasındaki 
açığı kapatabilmek için alana özgü dil geliştirip, 
programcılar için model düzenleyiciler oluşturmak ve 
bilim adamları için ise grafik kullanıcı arabirimi 
sağlayıp, programlama dili öğrenmelerine gerek 
kalmadan, ihtiyaçları olan veri dönüştürücü 
programları yazabilmelerini sağlamaktır.  

 

3. ALAN ANALĐZĐ  

 
Alan analizi, bu konudaki uzmanlarla çalışarak ya 

da varolan yazılmış kodların incelenmesi ile 
yapılabilir. Birinci yöntemin avantajı daha derin 
analizler yapılabilmesidir. Konuya hakim kişilerin 
bakış açılarından faydalanıp, eksikleri daha iyi görmüş 
oluruz. Đkincisin de ise daha hızlı bir analiz yapmak 
mümkündür ve aynı zamanda bir uzman bulmaya 
gerek yoktur. 

Alan analizi aşamasında, hedefimiz sadece ortak 
yönleri bulmak değil, aynı zamanda farklılıkları da 
incelemektir [4]. Öncelikle, örnek dosyalar üzerinde 
çalışırken hangi ortak özelliklerin olduğu 
bulunmalıdır. Böylece, tüm farklı girdi dosyaları için 
aynı olan, en temel işlemler belirlenecektir. Đkinci 
adımda, her dosya için ne gibi farklı işlemler 
tanımlanabileceği incelenerek alanda 
karşılaşabileceğimiz bütün kavramlar belirlenir.  

Çalışmamız, şekil 3.1’de ana hatlarıyla 
gösterilmiştir. Girdi/Çıktı (G/Ç) katmanı, veri okuma 
ve yazma işlerinden sorumludur. Belirlenen 
herhangibir kaynakla veri alışverişi yapabilmelidir. 

Bizim çalışmamızda, şu anda sadece dosyalar üzerinde 
işlem yapılmıştır, fakat gerek olduğu takdirde, diğer 
kaynaklar da eklenebilir. Veri ayıklama, G/Ç 
katmanından aldığı verilerin, kullanıcının da 
yardımıyla, önemli kısımlarını ayrıştırır. Saklanan veri, 
veri dönüştürme katmanı tarafından, belirlenen 
formata sokularak, G/Ç katmanı aracılığı ile çıktı 
dosyasına yazılır. 

Metin dosyaları üzerinde yapılan çalışmada iki 
önemli madde mevcuttur. Bunlardan ilki dosya 
işlemleri, diğeri ise kelime işlemedir. Dosya okuma ve 
yazma işlemlerini kullanıcıdan olabildiğince 
soyutlamalıyız ki kullanıcı, sadece asıl yapması 
gereken iş olan veri ayıklama ve dönüştürme 
işlemlerine odaklanabilsin. Bu yüzden girdi/çıktı 
işlemleri, tablo 3.1’de gösterildiği gibi olacaktır. 

 
Open File Dosyayı aç 

Close File Dosyayı kapat 

Next Line Sonraki satırı getir 

Skip Line Güncel satırı atla 

Jump to Line 
(starts with) 

Belli bir karakter dizisi ile 
başlayan satıra atla 

Jump to Line 
(contains) 

Belli bir karakter dizisini 
içeren satıra atla 

Tablo 3.1. Temel girdi/çıktı işlemleri 

Metinlerin analizi satır bazında yapılmaktadır. 
Hangi satırların önemli bilgiler içerdiği kullanıcı 
tarafından belirlenecek ve önemsiz olanlar 
atlanacaktır. Okunan satırlar üzerindeki işlemlerimiz 
ise kelime bazındadır. Kelimeleri boşluk karakteri 
ayırmaktadır. Bu yüzden kelime atlama işlemi, tamsayı 
ve ondalık sayıları da desteklemektedir. Temel 
ayrıştırma işlemlerimiz tablo 3.2’deki gibidir. 

 
Read Integer Tamsayı oku 
Read Double Ondalık sayı oku 
Read String Karakter dizisi oku 
Skip Word Sonraki kelimeyi atla 

Tablo 3.2. Temel kelime işlemleri 

Temel veri tipi olarak tamsayı, ondalık sayı ve 
karakter dizisi ele alınmıştır. Bu veri tiplerini 
kullanarak değişkenler tanımlayıp, bunlara değer 
atayabiliriz. Alana özgü tipler, bunların birleşiminden 
oluşacaktır. Mesela koordinant adında bir tip 
oluşturacağımız zaman, X, Y, Z koordinatlarını 
tutabilmek için üç tane tamsayı kullanan bir yapımız 
olacaktır. Alana özgü tiplerimiz tablo 3.3’teki gibidir. 

 
Matrix 2 boyutlu matris  
Coordinate X, Y, Z koordinatları 
Element Atom nitelikleri 
Vector Temel tipler için taşıyıcı 

Tablo 3.3. Alana özgü tipler 

Veri 
Ayıklama 

Veri 
Dönüştürme 

Girdi /Çıktı 

Dosya Veritabanı Soket 

Şekil 3.1. Genel görüntü 



Aynı işlemleri birden çok yerde tekrarlamak 
gerekebilir. Bu tip işlemler için birkaç farklı döngü 
çeşidi düşünülmüştür. Đlk döngümüz, loop’ 
döngüsüdür. Bu döngüyü bitirmek için bir çıkış koşulu 
verilecektir. Mesela, N boyutunda bir matrisin 
köşegenini okumak istediğimiz zaman, çıkış koşulu 
olarak ‘sayaç < N’, boş satır gelinceye kadar satır 
okuma işlemini ifade etmek istediğimizde 
‘sonraki_satır = null’ gibi bir koşul kullanabiliriz.  
Đkinci döngü çeşidimiz, kelime ayrıştırma işlemi için 
kullanılacaktır. Dosyadan okuma işlemlerimizi 
kolaylaştırması için belli bir satıra gelinceye kadar 
aynı işlemlerin tüm satırlar üzerinde uygulanmasını 
sağlar. Bu işlem, bir önceki döngüyle de yapılabilir 
ancak alanda çok sık kullanılan bir işlem olduğu için 
böyle bir tanımlamaya ihtiyaç duyulmuştur. 

Kimyasal programların çıktılarını incelediğimiz 
zaman, çoğunlukla sayısal işlemler bulunduğunu 
görmekteyiz. Genellikle, ondalık ve tam sayıları 
okuyup, bunları kullanarak işlemler yapmamız 
gerekmektedir. Bu nedenle, aritmetik işlemler de dil 
içinde tanımlanmış olmalıdır. Örnek verecek olursak, 
bir alanda atom tipi ve miktarı verilmektedir, tüm atom 
tiplerinin miktarları toplanarak elde ettiğimiz sayı 
matrislerimizin boyutu olarak kullanılmaktadır.  
Đncelenen dosyaların en zor kısmı, ikinci bölümde 

de bahsedildiği gibi matris ayıklama işlemleridir.  Çok 
farklı matris gösterim şekilleri olduğu için tüm hepsini 
okuyacak genel bir işlev bulmak zordur. Bu yüzden, 
değişik matris biçimleri için, farklı ayıklama işlemleri 
tanımlanmıştır. 

Matris çeşitleri olarak alt-üçgen matrisi, kare 
matrisler ve üst-üçgen matrisleri en çok karşımıza 
çıkan yapılardır. Bunlara ek olarak, bazı matrislerin  
köşegenleri varken, bir kısmı da köşegensiz olarak 
verilmiştir ve köşegenleri başka bir yerden okunarak 
matrise dahil edilmiştir. 

Dosyalarda en çok rastlanan matris biçimleri şu 
şekilde sıralanabilir: 

• Klasik Gösterim. Matris, tüm satırları alt alta 
gelecek ve her bir satır yalnızca bir sıra 
olacak şekilde gösterilir. En kolay gösterim 
biçimidir, fakat çıktı alındığı zaman, büyük 
matrislerin tüm satır ve sütunları birbirine 
karışacağı için kağıt üzerinde okunaksız 
olacaktır. Bu nedenle büyük matrislerin 
gösteriminde pek kullanılmaz. 

• Parçalı Gösterim. Matrisin sayfa dışına 
taşmasını engellemek için kullanılan bu 
yöntemde, ilk A tane sütun yazılır, tüm 
satırlar bu şekilde yazıldıktan sonra kalan 
sütunlar, tüm sütunlar bitene kadar alta 
yazılmaya devam edilir. Şekil 3.2’de parçalı 
gösterime bir örnektir. Büyük matrislerin 
karışmaması için uygun bir yöntemdir, fakat 
dosya içinde takip etmesi zordur. 

• Dizinli Gösterim. Şekil 3.3’de gösterildiği 
gibi, elemanın yanında, parantez içinde satır 

ve sütun dizini verilir. Genellikle üst-üçgen 
matrisler için kullanılır.  

 
Matris gösterimlerinde standard bir format olmadığı 

için, yukarıda belirtilen biçimler dışında kalan matris 
biçimleri için, kullanıcı,  temel işlemleri kullanıp yeni 
işlevler elde ederek değişik matris işlemleri 
tanımlayabilecektir. 

 

 
Matris ayıklama işlemleri, temel işlemler 

kullanılarak oluşturulan birleşik işlemlerdir. Mesela 
‘ExtractMatrix’ isimli, değişik matris tiplerini 
ayıklamamıza yarayan bir işlemimiz bulunmaktadır. 
Matrislerin, birden çok satırdan ve sütundan oluşması, 
elemanlarının sayılardan oluşması gibi ortak özellikleri 
bulunmaktadır. Bu nedenle, matris okuma işlemi, satır 
okuma, satır atlama, ondalık sayı okuma, sözcük 
atlama gibi birçok temel işlemden oluşmaktadır.   

Eğer ihtiyaç olursa, ayıklanan veri üzerinde, 
dönüştürme işlemleri yapılabilir. Bu işlemleri, alınan 
veriyi istediğimiz biçime çevirmek için kullanırız. En 
önemlilerinden bir tanesi, matris elemanlarını 
normalleştirmek için kullanılan ‘normalize’ işlemidir. 
Herhangibir matris elemanının değeri verilen bir eşik 
değerinden küçükse, eleman verilen hedef değere 
eşitlenir. Bir diğer işlem, bir matrisi devrik matris 
haline getirmek için kullanılan ‘transpose’ dur. Bazı 
durumlarda, dosyada alt-üçgen matris olarak bulunan 
matrisin, okunduktan sonra üst-üçgen matris olarak 
tutulması gerekebilir. Bu durumlarda, matris dosyadan 
okunup, transpozesi alınır. ‘NumberFormat’ işlemi ise 

1.44( 1 _  2)    .03(  1 _  3)   .10(  1 _  4)  1.23(  1 _  5)      
  .30( 1 _  6)  1.12(  1 _  7)   .43(  1 _  8) 
1.41( 2 _  3)    .05(  2 _  4)   .14(  2 _  5)    .32(  2 _  6) 
2.13( 2 _  7)    .52(  2 _  8)  

 ... 

1.360(  6 _  7)    .006(  6 _  8) 
3.001(  7 _  8)    

 

Şekil 3.3. Dizinli matris gösterimi 

     1       2      3       4       5 
     1   C    0.00 
     2   C    1.39   0.00 
     3   C    2.41   1.39   0.00 
     4   C    2.79   2.41   1.39   0.00 
     5   C    2.41   2.78   2.41   1.39   0.00 
     6   C    1.39   2.41   2.79   2.41   1.39 
 ... 

     10 Cl   4.03   4.54   4.03   2.73   1.76 
 
                  6       7      8       9       10 
     6  C    0.00 
     7  H    3.88   0.00 
     8  H    3.41   2.49   0.00 
     9  H    1.09   4.98   4.32   0.00 
    10 Cl   2.73   4.90   2.88   2.88   0.00 

Şekil 3.2. Parçalı matris gösterimi 



sayıların tam ve ondalık kısımlarının kaç hane olarak 
gösterilmesi gerektiğini belirler. 

Son aşamada, ayrıştırılan ve üzerinde gerekli 
dönüştürmelerin yapılan veri, uygun biçimde çıktı 
dosyasına yazılır. Dosyaya yazma işlemleri, dosyadan 
okuma işlemleri gibi basit olmalıdır, fakat kullanıcıya, 
istediği veri biçimini oluşturabilmesi için yeterli 
esnekliği sağlayabilmelidir. Kullanıcı, oluşturduğu 
değişkenleri tek tek dosyaya yazabilmelidir.  

 
 
4. DĐL TASARIMI VE KOD ÜRETĐMĐ 

 
Sonraki adım, incelediğimiz alan için dil 

tasarlamaktır. Alan analizi sonucunuda belirlenen 
kavramlardan, bu aşamada sentaks kuralları belirlenir. 
Tasarlanacak dilde, alandaki her bir kavrama denk 
gelen bir sözcük bulunacaktır. 

Sentaks kurallarını tanımlamak için genişletilebilir 
işaretleme dili (XML) kullanılmıştır. XML seçimi 
yapmamızın başlıca sebepleri şunlardır: 

• Daha okunaklı olması. Anlamlı elemanlar 
tanımlanırsa, kodu takip etmek ve anlamak 
daha kolay olacaktır. 

• Modelleme için daha elverişli olması.  
• Programlar tarafından okunması daha kolay 

olacaktır. Birçok XML ayrıştırıcı olduğu için, 
kodumuzu kolaylıkla çözümleyebiliriz. 

• Sentaks hatalarının bulunması XML 
ayrıştırıcıların görevi olacağı için, koddaki 
anlamsal hatalara odaklanabiliriz.  

 
XML kullanmanın olumsuz yanlarından biri elle 

yazımının zor olmasıdır. Bu yüzden, XML kodu, 
model düzenleyicileri ve grafik arabirim tarafından 
üretilecektir. 

Alan analizinde ortaya çıkarttığımız kavramların 
hepsine karşılık gelen bir XML etiketi (tag) seçilir. 
Bundan sonra verilmesi gereken tek karar, etiketin 
bilgilerinin dahili elemanlar içinde mi yoksa nitelik 
(attribute) olarak mı tutulacağıdır. 

Alana özgü modelleme için Eclipse Modelleme 
Çatısı (Eclipse Modelling Framework, EMF) 
kullanılmıştır. EMF [5], yapılandırılmış bir model 
üzerine,  uygulama üretmek için kullanılan modelleme 
ve kod üretme çatısıdır. EMF, XMI olarak 
tanımlanmış bir model tarifinden,  modellerin 
görüntülenmesi ve komut-tabanlı bir şekilde 
düzenlenebilmesi için gerekli olan Java sınıflarını ve 
bağdaştırıcı kodu oluşturmak için gerekli olan araçları 
ve çalışma zamanı desteğini sağlar. 

EMF modelleri, ek açıklamalı (annotated) Java 
sınıfları ve XML dokümanları kullanılarak 
oluşturulabilirler veya Rational Rose gibi bir 
modelleme yazılımından direk olarak transfer 
edilebilir.  Önceki aşamalarda, alandaki tüm 
kavramları tanımlayan bir XML şema yazdığımız için, 
model oluşturma işlemini onun üzerinden yaptık. 

XML şeması kullanarak, alana özgü programımızın 
her zaman geçerli elemanlardan oluştuğunu garanti 
altına almış oluyoruz. Bu özelliği, zaten EMF bize 
sağlıyor, fakat model düzenleyiciyi kullanmadığımız 
zaman, kod üretme aşamasında kodumuzun geçerli 
olup olmadığını anlamamızın en kolay yolu, XML 
ayrıştırıcı üzerinden şema kullanılarak yapılacak olan 
geçerlilik testidir.  

Öte-modelleme aşaması tamamlandıktan sonra, hem 
model hem de model düzenleyici kodu EMF 
tarafından otomatik olarak üretilecektir. Üretilen 
model düzenleyici kodları, istenildiği gibi 
düzenlenerek, ihtiyaçlara daha uygun bir hale 
getirilebilir. Şekil 4.1’de EMF tarafından oluşturulan 
model düzenleyicisi gösterilmiştir. Kullanıcı, bu 
düzenleyiciyi kullanarak, yapmak istediği işi, alan 
modeli üzerinden tanımlayacaktır. Burada, model 
tanımlama işlemi, oluşturduğumuz alana özgü dilde 
yapılan kodlamadır. Direk olarak dilin sözdizimlerini 
kullanmak yerine, bunları oluşturan daha üst 
seviyedeki araçlar yardımıyla alt düzeydeki kod 
oluşturulur. 

 

 
Şekil 4.1. EMF tabanlı model düzenleyici  

Geçerli bir alan modeli oluşturulduktan sonra, kod 
üretme aşaması başlar. Şekil 4.2’de de gösterildiği 
gibi, modeller, önceden tanımlanmış şablonlar 
kullanılarak seçilen programlama dilinin kodlarına 
dönüştürülür. Şablonlar, içlerinde daha sonra 
doldurulmak üzere boşluklar bırakılan kaynak kod 
dosyalarıdır. Đstediğimiz her dil için bir şablon 
oluşturup sisteme dahil edebiliriz. Biz ilk etapta 
sadece Java şablonları hazırladık. 
Şablon tabanlı kod üreticileri, veri modeli ve tercih 

edilen programlama dilinin şablonunu kullanarak kod 
üretirler. Yaptığı işlem, şablondaki boşlukları veri 
modelinden aldığı değerler ile doldurmaktan ibarettir. 
Kaynak kod oluşturulduktan sonra programlama 
dilinin derleyicisi tarafından oluşturulan kod 
derlenerek çalışan bir program elde edilir. 

Yeni oluşturuşan bir dilin en önemli bölümlerinden 
birisi de hata kontrol mekanizmalarıdır. Alana özgü 



yazılan kodda, yazım hataları olabilir. XML şeması 
kullanarak, bu hataların program üretme aşamasından 
önce yakalandığına yukarıda değinmiştik. Diğer bir 
hata, programdaki değişkenlerin kullanımı ile ilgili 
olabilir. Tanımlanmamış bir değişkenin kullanılması, 
tipi ondalık sayı olan bir değişken içine karakter dizisi 
atanmaya çalışılması bu çeşit hatalara örnek olarak 
gösterilebilir. Bu tip hataları bulmak için program 
üzerinde analizler yapan bir işlev hazırlanmıştır. Bu 
işlevin görevi, kod içindeki değişken tiplerini ve 
kullanılan referansları bulup, bunları sırayla incemek 
ve geçersiz referans bulduğu zaman hata mesajı 
vermektir. Bu da sentaks hataları gibi statik hata 
türündendir ve kod üretme aşamasından hemen önce 
çalışır. 

Bir de çalışma zamanında oluşabilecek hatalar 
bulunmaktadır. Bunlar, program kodu ürettiğimiz dil 
tarafından, programın çalışma esnasında verilen 
hatalardır. Bu noktada yapmamız gereken, hatanın 
alana özgü dilimizde yazdığımız hangi satırdan dolayı 
oluştuğunu kullanıcıya göstermemizdir. Bunun için 
yazdığımız kod ve üretilen kod satırları arasında bir 
eşleştirme tablosu tutup, hata verilen satırı eşleştirme 
tablosundan bulup, karşılığı olan satırı kullanıcıya 
göstermemiz gerekmektedir. 
Đşlediğimiz dosyaların biçimleri, yazılım paketi 

sahipleri tarafından belirlendiği için değişip 
değişmeyecekleri konusunda emin olamayız. Formatın 
değişmesi, programın düzgün çalışmasına engel 
olabileceği için, hangi işlemden dolayı bir problem 
yaşandığı da kullanıcıya bildirilmelidir. 

 
 

5. SONUÇLAR 
 

Belli bir alanda program yazabilmek için, öncelikle 
ilgili konularda bilgi sahibi olmalıyız. Programlama 
yapabilen kişi sayısını arttırabilmek için, programlama 
dilini, genelden özele doğru çıkarmamız gerekir. 
Genel bir programlama diliyle herşey yapılabilir, ama 
öğrenmesi zordur ve tecrübe sahibi olmadıktan sonra 
verimli kullanılmaları genellikle mümkün değildir. 
Programlama dilini, alana özgü hale getirerek bu tür 
zorlukları aşabiliriz ve daha kısa sürede, daha kolay 

öğrenilebilen, çok iş yapmak yerine, yeterince iş 
yapabileceğimiz bir dil elde ederiz.  

Yapılan çalışmada, bilimsel verilerin bizi 
ilgilendiren kısımlarını ayıklayıp, bazı basit 
dönüştürme işlemlerine sokarak, istediğimiz biçime 
dönüştüren küçük programlar oluşturabildiğimiz bir 
araç yapılmıştır. Bu sayede, aynı alanda çalışan bilim 
adamları, programlama bilmeden kendi veri 
dönüştürme programlarınını kendileri 
yazabileceklerdir.  
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