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Abstract
The purpose of this bachelor thesis was to present a solution for how a graphical
programming language with a functional mindset can be constructed with the help of
inspiration from functional programming. An artefact was created by using design
science as a research methodology and has in several iterations gone through
development and testing to reassure the outcome works as intended. The graphical
programming language which has been developed is a language that allows the
programmer to code in depth, functions are written as blocks inside blocks and the
language is made compact. A code structure in a JSON-format was developed at the
same time as G#, allowing it to be presented in a texted data format. The purpose of the
JSON-format was to enable execution of G# and the transformation to a text-based
programming language. Implications can be made from this study by learning about
how a graphical programming language can be built from scratch and what difficulties
needs to be tackled to get a result that works as intended. G# was developed to only
support a few selected and commonly used functions in programming due to time
limitations. The final version of G# in this study can do calculations, handle lists and
perform less complex algorithms. Under the development of G#’s graphical functions,
the free tool Draw.io was used. Unknowingly from the start, Draw’s limitations made
it not perform as expected. Therefore, it is recommended to investigate which available
tools are most suited for the construction of the graphical functions before development
begins.
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Sammanfattning
Syftet med examensarbetet var att med hjälp av inspiration från funktionell
programmering, presentera en lösning på hur ett nytt grafiskt programmeringsspråk
med ett funktionellt djup och tänk kan konstrueras. Med hjälp av designbaserad
forskning har en artefakt tagits fram som genomgått iterationer av utveckling och
testning för att uppnå ett resultat som fungerar som tänkt. Det grafiska språket som
tagits fram kallas för G# och är ett språk som tillåter programmeraren att programmera
på djupet, funktioner skrivs som block inuti block och språket blir kompakt. Tillhörande
G# så konstruerades en struktur i ett JSON-format för hur funktioner i G# kan
representeras i ett textat dataformat. Syftet med JSON-formatet var att möjliggöra
exekvering av G# och transformering till ett textbaserat programmeringsspråk. Av
denna studie kan det dras lärdomar kring hur ett programmeringsspråk kan byggas upp
från grunden och vilka svårigheter som måste tacklas för att få ett resultat som fungerar.
På grund av begränsning av tid så utvecklades endast vanligt förekommande funktioner
inom programmering till G#, språkets slutversion kan göra beräkningar, sköta hantering
av listor och utföra enklare algoritmer. Vid utvecklingen av G# användes verktyget
Draw.io för att konstruera funktioner. Verktyget var begränsat i funktionalitet och
presterade inte enligt förväntan. Därför borde en undersökning som svarar på vilket typ
av verktyg som är mest lämpligt för utvecklingen av de grafiska funktionerna göras
innan utvecklingen börjar.
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Introduktion

Notering: I rapporten
”programmeringsspråk.”

används

ordet

”språk”

som

en

förkortning

till

1.1 Bakgrund
Grafiska språk låter användaren skissa och binda ihop datarelationer istället för att
behöva översätta dem till textbaserad syntax [1]. Målen med grafiska språk är att göra
programmering mer tillgängligt för specifika användare och optimera den tid det tar att
utföra olika uppgifter [2]. Exempelvis kan grafisk programmering underlätta för
personer som saknar tidigare erfarenhet av programmering. Det kan vara till hjälp för
att få en förståelse kring vad programmering är och hur det fungerar samt hur man
skapar egna konstruktioner [3].
Grafiska språk har blivit vanligare inom flera områden, exempelvis vid programmering
för slutanvändaren, modellering och vid skapandet av prototyper för arkitekter,
konstnärer, ingenjörer och forskare [4]. Program, applikationer, spel och annan
mjukvara utvecklas inte idag med endast textbaserad programmering, utan kan
kompletteras med verktyg som gör det möjligt att skapa kod genom grafisk
programmering. Gränssnittet för en mobilapplikation som till exempel Iphone kan
skapas helt och hållet med det inbyggda verktyget ”Storyboard” i
utvecklingsprogrammet Xcode [5]. I Scratch, ett grafiskt programmeringsspråk riktat
mot en yngre målgrupp, finns möjligheten att programmera enklare spel enbart genom
grafisk programmering [6].
I och med de positiva aspekter som grafisk programmering för med sig så fortsätter
utvecklingen av grafiska språk på flera håll och det finns troligtvis många områden som
ännu inte är utforskade och som kan ha stor potential.
Evry vill undersöka om det är möjligt att skapa ett grafiskt programmeringsspråk som
bygger på funktionell programmering. Det grafiska funktionella språket skall uppfylla
ett antal krav specificerade av Evry som de anser att befintliga funktionella grafiska
språk inte uppfyller. Språket ska ha stöd för några av de vanliga operationer som finns
tillgängliga i det textbaserade funktionella programmeringsspråket F#. Ytterligare ska
språket vara transformerbart till F#, för att sedan kunna exekveras i .NET.
Målet med denna studie är att utveckla ett nytt grafiskt programmeringsspråk som
bygger på funktionell programmering och som uppfyller de krav som Evry har angett.
För att det ska bli möjligt måste det undersökas hur funktioner från funktionell
programmering kan representeras grafiskt samt hur en transformation till ett textbaserat
språk skulle kunna gå till.
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1.2 Problembeskrivning
En svaghet hos grafiska programmeringsspråk ligger inte alltid hos språket i sig, utan
att grafiska språk i allmänhet är utvecklade för specifika ändamål [4]. Utbudet för
grafiska programmeringsspråk som bygger på funktionell programmering är väldigt
litet. De namn som dyker upp vid sökningar på internet är Luna och Caméléon. Luna
är ett språk under utveckling som bygger på det funktionella språket Haskell och vars
fokus ligger i att erbjuda både traditionell programmering och grafisk programmering i
samma språk [7]. Caméléon känns övergivet av utvecklarna då senaste uppdateringen
till källkoden gjordes för knappt ett år sedan och länkar till referenser i
dokumentationen är offline [8].
Forskning visar på att en grafisk programmeringsmiljö kan ta bort hinder som
komplicerad syntax och ge personer en bättre förståelse kring grundläggande koncept
inom programmering [9]. Grafisk programmering kan också skapa entusiasm och
engagemang hos yngre personer och underlätta introduktionen till programmering [10].
Evry är intresserade av att med hjälp av fördelarna inom grafisk programmering
undersöka möjligheten om att göra ett grafiskt språk som grundar sig på F#, då det är
ett språk de använder flitigt i utveckling i deras egna uppdrag samt att det underhålls av
Microsoft. Eftersom Evrys idé om ett grafiskt språk skiljer sig från de befintliga språk
tillgängliga idag så finns det därför utrymme för att utveckla ett nytt grafiskt språk som
bygger på funktionell programmering.
För att möjliggöra transformationen från ett grafiskt språk till ett textat språk finns flera
vägar att gå. Information om det grafiska språkets funktioner måste på något sätt lagras
för att sedan tolkas av ett verktyg som kan skapa motsvarande funktioner i det
textbaserade språket. Metoden som ansågs lämpligast var att spara informationen i ett
dataformat som stöds av flera befintliga programmeringsspråk för att inte bli beroende
av språk och kunna utnyttja befintliga hjälpmedel för datahantering. Dataformaten som
kom till förslag var XML och JSON. För att uppnå önskat resultat föll valet på att
använda dataformatet JSON. Detta på grund av att JSON är snabbare och använder färre
resurser än vad XML gör [11]. JSON är också ett nyare format och som är lättare för
människor att läsa av än vad XML är.
JSON är ett dataformat som används världen över för att skicka och ta emot data mellan
två parter. Formatet är oberoende av programmeringsspråk och kan därför utnyttjas
inom flera områden [12]. Det skapar möjligheten att utveckla ett verktyg som kan
hantera data sparat i JSON och sedan utifrån det generera kod. Det finns även mycket
hjälpmedel inom populära språk för att hantera JSON då det är ett välkänt dataformat.
Eftersom dataformatet JSON inte är kopplat till något särskilt programmeringsspråk
och att det finns mycket hjälpmedel för hantering av JSON, ansågs det vara ett lämpligt
dataformat att använda för det nya programmeringsspråket som tagits fram i studien.
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1.3 Syfte och frågeställningar
Syftet med examensarbetet är att med hjälp av inspiration från funktionell
programmering, presentera en lösning på hur ett nytt grafiskt programmeringsspråk
med ett funktionellt djup och tänk kan konstrueras.
Huvudsakligt mål:
•

Målet är att skapa ett grafiskt programmeringsspråk (G#) som även kan
representeras i ett JSON-format. Språket skall vara funktionellt.

Delfrågor:
1. Hur kan vanligt förekommande funktioner inom programmering representeras
grafiskt?
2. Hur kan ett grafiskt språk representeras i ett JSON-format för att sedan
transformeras till ett textbaserat språk?

1.4 Omfång och avgränsningar
Examensarbetet kommer med hjälp av modeller visa hur det nya grafiska språket
konstrueras. Eftersom det finns begränsat med tid är det inte möjligt att utveckla ett
komplett språk, istället testas ett antal funktioner och en utvärdering görs för att se om
lösningen visar sig fungera som tänkt. För att möjliggöra transformationen från grafisk
kod till textbaserad kod i F# krävs ett externt verktyg. Verktyget kommer inte att tas
fram i examensarbetet. Dock kommer det undersökas hur transformationen kan
möjliggöras.

1.5 Disposition
Introduktion: Rapporten inleds med en beskrivande bakgrund kring ämnet och
introducerar en problembeskrivning. Därefter läggs rapportens syfte och
frågeställningar fram.
Metod och genomförande: Valet av forskningsmetod presenteras och hur data
kommer att samlas in samt analyseras.
Grafiska programmeringsspråk: Avsnittet presenterar utvald teori som bearbetats för
att sedan ligga som grund för litteraturanalys och empiri.
Empiri: Avsnittet inleds med en analys över teorin för att visa vilka principer som
använts vid framtagandet av empirin. Sedan följer en presentation av empirin.
Analys: Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla insamlad
empiri och teoretiskt ramverk.
Diskussion och Slutsatser: Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens
resultat. Vidare beskrivs studiens implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs
studiens slutsatser och rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare
forskning.
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2

Metod och genomförande

2.1 Definition av design science research
Design science research kan enligt Alan R. Hevner delas in i tre nära relaterade cykler
av arbetsmoment [13].

Figur 1: Design Science Research uppdelat i tre cykler av Alan Hevner.
1. Relevanscykeln
Bra design science research börjar ofta med att identifiera nya möjligheter och
problem i ett befintligt arbetsområde. Relevanscykeln inleder därför design
science med att presentera en kontext som både förser kraven för den forskning
som skall påbörjas (exempelvis en ny möjlighet eller ett problem som skall
lösas) och även acceptanskraven för den slutgiltiga utvärderingen av artefakten
(det som skapats under arbetet). Det gäller att ta reda på om artefakten anses
förbättra det område som den utvecklas för och därmed även att ta reda på hur
man skall gå till väga för att mäta det.
2. Rigorcykeln
Rigorcykeln bidrar med tidigare kunskap till forskningsprojektet för att se till
att det är innovativt och tillför något nytt. Det är en förutsättning att personerna
som skapar artefakten undersöker och refererar material från den befintliga
kunskapsbasen för att kunna garantera att det nya som skapas inte är
återskapning av något som redan finns [14]. Den nya kunskapen som tillförts i
arbetsområdet som resultat av design science research består av tre delar:
o Eventuella tillökningar i den teorin som legat grund för arbetet
o Den nya framtagna artefakten
o All erfarenhet som erhållits av att utföra forskning och testning kring
artefakten

3. Designcykeln
Designcykeln sammanbinder relevanscykeln och rigorcykeln och bildar en
fullständig arbetsprocess. Simon [15] menar att det huvudsakliga momentet i
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designcykeln är att ta fram nya designidéer till artefakten och sedan utvärdera
de nya idéerna tills en önskad design är uppnådd och som håller sig till
artefaktens krav. Kraven tillförs från relevanscykeln och utvärderingsmomenten
gentemot tidigare forskning kommer från rigorcykeln. Det är med hjälp av
kunskap från både relevans och rigorcykeln som det går att utföra de stora
designmomenten i designcykeln. Hevner [14] säger att det är viktigt att hålla en
balans mellan den tid som spenderas för att konstruera och evaluera artefakten.
Han menar också att det är meningslöst att ha en bra grund till varför en artefakt
bör tas fram, ifall det inte går att utvärdera resultatet.

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metod
”Målet är att skapa ett grafiskt programmeringsspråk (G#) som även kan
representeras i ett JSON-format. Språket skall vara funktionellt.”
För att uppnå studiens huvudsakliga mål har två delfrågor besvarats. Genom att svara
på de frågorna har grunden till det nya grafiska språket skapats.
”Hur kan vanligt förekommande funktioner inom programmering representeras
grafiskt?”
Utvecklingen av det nya språket måste ske på en grundnivå för att säkerställa att
väsentliga funktioner fungerar som de ska. Det är därför lämpligt att börja med att
utveckla stöd för att kunna utföra enklare beräkningar och hantering av textsträngar.
Om inte de grundläggande funktionerna fungerar eller är genomtänka från början så
kommer det att skapa problem längre fram i utvecklingen. Det är också mycket möjligt
att designval som fungerar bra när språket endast kan utföra ett få tal operationer, kan
komma att gå sönder och inte fungera som tänkt när språket utökas med nya
operationer.
För att besvara den första frågeställningen har grafiska modeller i form av en artefakt
tagits fram som representerar funktioner i textbaserad programmering. Genom att läsa
på om befintliga grafiska språk har vissa principer från de språken applicerats på
artefakten. Artefakten har genomgått iterationer av nya idéer och testning för att uppnå
ett grafiskt språk som känns funktionellt.
”Hur kan ett grafiskt språk representeras i ett JSON-format för att sedan
transformeras till ett textbaserat språk?”
Idén med G# har från början varit att det ska kunna översättas till ett textbaserat språk.
Därför är det viktigt att den processen börjar utvecklas i samband med att språket börjar
utvecklas så att de går hand i hand. Liknande situationer kan uppstå här som med det
grafiska språket, att designval fungerar bra i utvecklingens början men blir avsevärt
sämre desto mer funktionalitet som läggs till. När utvecklingen för hur det grafiska
språket kan representeras i ett JSON-format sker hand i hand med utvecklingen för det
grafiska språket, går det säkerställa att de alltid är kompatibla med varandra och att G#
håller sitt syfte.
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För att besvara den andra frågeställningen har tester gjorts parallellt med utvecklingen
av artefakten som undersökt om den grafiska modellen kan representeras i ett JSONformat. När nya tillägg gjorts på artefakten har JSON-formatet uppdaterats för att
säkerställa att de hela tiden är kompatibla med varandra.

2.3 Arbetsprocessen
Som forskningsmetod valdes Design science research (DSR). På grund av dess sätt att
utveckla en artefakt i form av iterationer för att åstadkomma ett så bra resultat som
möjligt, ansågs DSR vara en lämplig metod för utvecklandet av det nya
programmeringsspråket. Arbetsprocessen har delats in i tre olika cykler specificerade
av Alan Hevner, en av grundarna till DSR [13].
Inledningsvis gjordes en litteraturstudie för att få en inblick i några av de existerande
grafiska programmeringsspråken som finns tillgängliga idag. Detta blev den första
inledningen i relevanscykeln. Genom att göra en litteraturstudie kunde krav på den
nytänkta artefakten tas fram. Det gjorde det enklare att se vilka typer av förbättringar
som den nya artefakten kunde bidra med till skillnad mot vad som redan finns
tillgängligt.
Genom att ta med sig de krav och den kunskap som relevanscykeln tillfört blev det
möjligt att börja skapa den nya artefakten. Den nya artefakten genomgick regelbunden
testning och utvärdering under hela processens gång. Denna process motsvarar
designcykeln i representation till Hevner’s modell.
När artefakten uppdaterats med någonting nytt gjordes en utvärdering om artefaktens
aktuella tillstånd i relation till de krav och mål som bestämts i processens början. Här
bedömdes det om artefakten ansågs uppnå kraven och tillfört någon ny kunskap till den
befintliga kunskapsbasen. Om så inte var fallet fortsatte iterationerna i de tre cyklerna.
Med hjälp av upprepning av de olika cyklerna skapas en artefakt som med varje
iteration växer och kommer närmare att uppnå de slutgiltiga kraven. En iteration genom
de tre cyklerna betyder att det har tillförts någonting nytt till artefakten, att det har testats
och sedan utvärderats. På så sätt bidrar varje iteration med ny kunskap till
kunskapsområdet.

2.4 Ansats
G# har konstruerats med design-baserad forskning, det vill säga att problemet försöker
lösas genom utveckling av en artefakt. Skapandet av det grafiska
programmeringsspråket har skett på egen hand med stöd från en handledare inom
mjukvaruutvecklingsbranschen. Handledaren var till hjälp vid utvärdering av artefakten
för att säkerställa att den hela tiden är relevant för det arbetsområde som den skapats
för.
Rapporten har genomförts med en induktiv ansats. Med en induktiv ansats utgår man
från det problem som identifierats, och därefter använder sig av teori för att utveckla
bättre förståelse för resultaten [16]. Under utformandet av artefakten har teorin varit till
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hjälp som inspiration för att se vilka principer från befintliga grafiska språk som kan
tänka sig appliceras på artefakten, samt vad som bör undvikas.

2.5 Design
För att konstruera det nya grafiska programmeringsspråket, G#, användes ritverktyget
Draw.io. Det är en gratistjänst på internet som gör det möjligt att skissa bland annat
diagram och flödesscheman. Med hjälp av Draw.io konstruerades det grafiska språket
med hjälp av två-dimensionella modeller. Modellerna är grunden till artefakten och
beskriver vilka typer av funktioner som är möjliga att skapa i dess befintliga version.
Eftersom att alla funktioner som tillverkades i G# även skulle fungera i F#, var det
viktigt att säkerställa att under hela utvecklingens gång av G# så skulle varenda
funktion vara programmerbar i F#. Därför skrevs likadan kod fast textbaserad i F#
kontinuerligt under varje iteration av språket.
Förutom grafiska modeller och textbaserad kod i F# utvecklades även ett format i JSON
som ska användas för framtida bruk och se till att konceptet fungerar som tänkt.
Konceptet bygger på att ett program som programmerats i G# skall sparas ner i en
”.gsharp” fil och i den finns information skriven i JSON om vilka funktioner som
används och hur de anropas. JSON valdes på grund av att det är enkelt att ”klippa
sönder” och få fram den informationen som behövs, oberoende av vad det är för
program eller verktyg som läser filen.

2.6 Datainsamling
Studiens datainsamling bestod dels av en litteraturstudie för att ta reda på för- och
nackdelar hos ett urval befintliga grafiska programmeringsspråk samt generell
information om grafisk programmering. Information om befintliga grafiska språk har
mestadels hämtats från språkens respektive hemsida. Vetenskaplig information har
hämtats genom sökningar på Google Scholar och genom Högskolebiblioteket i
Jönköpings egen söktjänst, Primo. Datainsamlingen bestod även till del av empiriska
data från självstudier. Självstudierna omfattade skapandet av testprogram för G# som
bestod av två-dimensionella modeller ritade i ett ritprogram. Modellerna ritades och
ändrades kontinuerligt under arbetets gång och var till stor hjälp för att testa vilka
systemutvecklings-principer som ansågs fungera bra.

2.7 Dataanalys
2.7.1 Analys av grafiska programmeringsspråk
Innan skapandet av artefakten påbörjades så gjordes först en litteraturstudie.
Tillsammans med litteraturstudien har ett antal grafiska programmeringsspråk
analyserats för att få inspiration till utvecklandet av artefakten. Språken som analyserats
är av olika slag och är utvecklade för olika ändamål.
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2.7.2 Analys av artefakten
Artefakten analyserades genom att konstruera tre programmeringsexempel vars syfte
var att stressa artefakten så mycket som möjligt. Artefakten stressas på det sättet att
samtliga funktioner inom språket, ska fungera ihop i oberoende ordning precis som i
traditionell programmering. Artefakten ska också klara av att lösa typiska matematiska
problem och kunna utföra kända programmeringsalgoritmer. Om artefakten klarar av
att utföra de olika testerna så verifierar det att lösningen fungerar som tänkt.
Det första exemplet undersöker om det är möjligt att utföra flera olika beräkningar i
följd för att lösa ett problem. Som problem valdes lösning av en andragradsekvation,
då det är ett vanligt förekommande problem inom matematiken samt att det innehåller
flera räknesätt. Bilder på den grafiska funktionen finns i figurerna under avsnitt 4.10.
Det andra exemplet undersöker om det är möjligt att sätta ihop samtliga delar som
utvecklats i G# för att skapa ett flöde av funktionsanrop. Om det inte skulle vara möjligt
kan det uppstå brister och skapa begränsningar i språket. Figur på det andra exemplet
finns under avsnitt 4.12.
Det tredje och sista testet undersöker om artefakten klarar av att utföra en känd
programmeringslagoritm. Som algoritm valdes binärsökning av en lista, då det är en
algoritm som är vanligt förekommande och innehåller typiska moment som rekursion.
Om artefakten kan utföra rekursiv binärsökning så finns det stor chans att den klarar av
fler algoritmer när artefakten utökas med stöd för nya funktioner.
Det är också viktigt att artefakten uppfyller de krav som bestämts innan utvecklingens
början.
Kraven på G# är specificerade enligt följande, motivering följer därefter. Ordningen är
obetydlig:
1. G# ska uppfylla ett behov som inte uppfylls av befintliga grafiska språk. Det
vore slöseri på tid att ”uppfinna hjulet på nytt”, om ett språk som G# redan finns
vore det mer intressant i att utforska det språkets potential.
2. G# ska kunna presenteras i ett JSON-format. Som diskuterat i
problembeskrivningen så öppnar JSON-formatet upp möjligheten att
transformera det grafiska språket till ett textat språk.
3. G# ska tillåta programmering i flera nivåer, funktioner ska kunna byggas på
djupet. Det gör det möjligt för programmeraren ändra informationen som skall
visas under ett visst tillfälle. Vid en överblick av programmet kan endast
funktionsnamn visas och ska ändringar i en funktion göras så behöver inte den
andra koden synas.
4. G# skall vara baserat på funktionell programmering.
5. Alla funktioner som är skrivna i G# skall gå att exekvera i F#. Detta är ett
måste om det ska gå att transformera det grafiska språket till ett textat språk. I
denna studie har avgränsningar gjorts till att endast stödja F#.
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En annan metod för utvärdering av artefakten som skulle kunna tillämpas men som inte
utförts i denna studie är användningen av en testgrupp och kontrollgrupp för att verifiera
om artefakten fungerar som tänkt. Då skulle experiment kunna tas fram i G# och sedan
att motsvarande experiment tas fram i ett annat språk för att sedan ställa dem mot
varandra. Genom test och kontrollgruppen skulle det vara möjligt att testa om G# är
bättre visuellt, mer pedagogiskt och snabbare att utveckla i till skillnad från andra
grafiska språk.

2.8 Trovärdighet
Alla funktioner som är ritade i G# har kontrollerats med textbaserad kod för att
säkerställa att de fungerar som tänkt. Eftersom studien har gjorts med design baserad
forskning har artefakten genomgått flera iterationer av utvärderingar och tester. Till
den slutgiltiga versionen av G# skapades tre mer utmanande tester för att ytterligare
stärka dess trovärdighet. Artefakten har även vid flera tillfällen redovisats för en
mjukvaruutvecklare med över 18 års erfarenhet inom branschen.
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3

Grafiska programmeringsspråk

3.1 Inledning
För att få mer kunskap kring grafisk programmering genomfördes en litteraturstudie
om befintliga grafiska programmeringsspråk och forskning kring grafisk
programmering. Både funktionella och icke-funktionella språk studerades för att se
vilka syften de utvecklats för och vilka principer som används. I följande kapitel ges
först en överblick av vad grafiska programmeringsspråk används till och varför de har
tagits fram. Därefter presenteras fyra befintliga grafiska programmeringsspråk som
undersöktes i litteraturstudien.

3.2 Överblick
Grafiska programmeringsspråk bygger på att användare kan skapa program genom att
manipulera grafiska komponenter på ett gränssnitt istället för att skriva kod för hand.
Till skillnad från textbaserade språk såsom C# och Java så är grafiska språk på en
mycket högre nivå och måste göra det möjligt för personer utan någon tidigare kunskap
om vanlig programmering att kunna skapa fungerande program.
De flesta grafiska språken är huvudsakligen designade för att lösa ett specifikt problem,
men det finns även grafiska språk som anses vara generella [17]. Grafisk
programmering tillåter användaren att inte behöva tänka på vissa begrepp som
förekommer i textbaserad programmering, exempelvis variabeldeklarationer,
objektförhållanden eller felstavningar. Green nämner även att grafiska
programmeringsspråk skalar sämre än textbaserade språk [17]. Vid ett stort program så
kan den visuella klarheten som var en fördel från början istället bilda ett komplext och
svårt navigerat program.
Grafiska programmeringsspråk har flera olika användningsområden och kan användas
för både nybörjare och experter. Scratch är ett språk som fokuserar på att med hjälp av
färger och glada figurer introducera barn till programmering på ett lärorikt sätt [6],
medan andra språk som LabView används av ingenjörer vid integrering av hårdvara i
komplexa datorsystem [18].

3.3 Forskning om grafisk programmering
I en studie [9] gjord av Chun-Yen Tsai visade det sig att grafiska programmeringsspråk
kan göra det enklare för personer att förstå grundläggande programmeringskoncept.
Fyra klasser med totalt 180 studenter från National Sun Yat-sen University i Taiwan
blev slumpvalt utvalda för att delta i studien. Studien bestod av en testgrupp och en
kontrollgrupp där båda grupperna fick göra tester om grundläggande koncept inom
programmering. Testerna utfördes innan och efter ena gruppen gått en kurs om grafisk
programmering och den andra gruppen en introduktionskurs till datavetenskap.
Resultatet visar på att en grafisk programmeringsmiljö tar bort hindren från
komplicerad syntax och gör det lättare för studenterna att slutföra projekt, vilket sedan
leder till bättre förståelse kring grundläggande programmeringskoncept.
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Grafisk programmering kan vara till stor hjälp för yngre personer vid introduktion till
programmering, det visar en fallstudie [10] gjord av Jose-Manuel Saez-Lopez, Marcos
Roman-Gonzalez och Esteban Vazquez-Cano från Spanish National University of
Distance Education i Spanien. Studien genomfördes på fem olika skolor med totalt 107
elever från 5e och 6e klass. Eleverna fick under en två års period använda grafiska
programmeringsspråk som Scratch (se kapitel 3.4) i ett pedagogiskt sammanhang som
komplement till deras befintliga programmeringskunskaper. Resultatet visar att ett
grafiskt programmeringsspråk märkbart ökar inlärning av koncept, logik och
beräkningsmetoder inom programmering. Resultatet visar även att grafisk
programmering gör det roligt, skapar motivation och entusiasm samt mer engagemang
för eleven.

3.4 Scratch
Ett välkänt grafiskt programmeringsspråk är Scratch. Scratch är ett projekt skapat av
Lifelong Kindergarten Group vid MIT Media Lab. Dess huvudsyfte är att lära
ungdomar tänka kreativt, resonera systematiskt och få en första väg in i
programmeringsvärlden [6]. Scratch bygger på imperativ programmering, vilket
innebär att programmet programmeras som en sekvens av satser. Sekvensen kan
innehålla en mängd olika funktioner som utförs en i taget tills sekvensen har nått sitt
slut eller börjat om. I figur 2 så presenteras ett simpelt program gjort i Scratch som
manipulerar katten till att röra sig. Instruktionerna utförs en i taget, och återupprepas
sedan för alltid då de placerats i en loop.

Figur 2: Exempel på ett mindre program i Scratch vars instruktioner gör så att katten
förflyttar sig från kant till kant i en evighetsloop.
Då det finns möjlighet att skapa komplicerade program i Scratch är inte det optimalt.
Språket används för att skapa enklare animationer, berättelser och spel och låter
användaren själv välja hur komplext det ska bli. Vid textbaserad programmering är det
vanligt att de olika integrerade utvecklingsmiljöerna, dvs programmet som användaren
programmerar i, sätter olika färg på koden beroende på vad koden gör. Utan
färgskillnaderna blir det svårare att avläsa vad som är vad i koden. Scratch har översatt
färgerna väldigt tydligt när de utvecklat det grafiska språket, efter bara en kort stund
vid användning med Scratch så blir det väldigt tydligt vad de olika färgerna står för.
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3.5 Blockly
Blockly är ett bibliotek som innehåller ett grafiskt verktyg för att skapa kod med korrekt
syntax till Android och Web-applikationer. Det liknar Scratch på det sätt att man med
hjälp av olika komponenter (block) representerar koncept som variabler, logiska uttryck
och loopar. Det låter användaren precis som i Scratch bygga kod utan att behöva tänka
på variabeldeklarationer eller korrekt syntax. Från en användares perspektiv är Blockly
en intuitiv, grafisk metod för att bygga kod. Från en utvecklares perspektiv är det ett
verktyg som alltid genererar syntaktiskt korrekt kod. Blockly låter både användare och
utvecklare att bygga kod till flera olika språk såsom JavaScript, Python och PHP m.fl.
[19].
I Figur 3 nedan demonstreras det hur det är möjligt att med hjälp av färdigbyggda block
skapa ett fungerande program. Programmet översätts sedan omedelbart till körbar
programmeringskod i valfritt språk från fem olika alternativ, utan några buggar eller
felmeddelanden.

Figur 3: Exempel på ett mindre program som skapats i Blockly, till höger visas den
textbaserade representationen av de grafiska blocken.
Till skillnad från Scratch som endast låter användaren se den visuella delen så erbjuder
Blockly även textbaserad kod. Det skapar möjligheten för användaren att skapa block
med kod i Blockly och sedan kopiera över koden till sin egen applikation och samtidigt
vara övertygad om att koden fungerar och är syntaktiskt korrekt.
Utvecklare som använder Blockly kan bygga egna block och konfigurera dem till valfri
komplexitet. Block kan innehålla flera rader effektiv kod vilket skapar möjlighet för att
exempelvis utföra avancerade matematiska funktioner med endast ett block. Blockly är
också en öppen källa vilket betyder att vem som helst kan modifiera det på egna villkor.
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3.6 NoFlo
NoFlo är en flödesbaserad programmeringsmiljö för JavaScript. I flödesbaserade
program presenteras logiken i programmet i form av en graf med noder. Noderna
representerar NoFlo’s komponenter och bågarna anslutningar mellan dem [20]. Varje
komponent reagerar på inkommande informationspaket och utför sedan ett par
förutbestämda operationer för att sedan skicka vidare ett nytt informationspaket till
nästa nod / komponent.
I Figur 4 visas ett exempel på en del av ett ”To Do” program skrivet i ReactJS som
visualiserar programmet i NoFlo’s verktyg för webbläsare. Varje nod har en specifik
uppgift och genom att gå in djupare på en nod presenteras koden som körs.

Figur 4: Grafisk presentation i NoFlo av ett ”To Do” program skrivet i ReactJS.
Noderna innehåller instruktioner och skickar data mellan de olika noderna genom
bågarna.
För att NoFlo’s verktyg skall kunna visualisera programmet så krävs en fil med
instruktioner som beskriver vart någonstans på ett koordinatsystem som varje
komponent skall ritas ut. I NoFlo använder man sig av JSON för att uppnå just detta då
det är enkelt för program att läsa av och dela upp. I Figur 5 visas ett exempel på hur det
kan se ut när en komponent i NoFlo översatts till JSON.
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Figur 5: Två NoFlo komponenters representation i JSON.
Noderna ”CreateTodo” och ”SetText” förekommer både i Figur 4 och i Figur 5 fast
representerade på olika sätt. Notera att det i JSON filen inte framgår hur komponenterna
”CreateObject” och ”SetPropertyValue” är implementerade i kod, istället låter man
NoFlo veta att de komponenterna finns att använda under ”objects”. Det betyder att
komponenterna skapas först i JavaScript och sedan importeras till NoFlo. Detta gör det
möjligt för flera utvecklare att skapa sina egna komponenter som sedan kan delas med
andra utvecklare för att bygga större bibliotek av komponenter.

3.7 Luna
Luna är ett rent funktionellt programmeringsspråk i utveckling. Utvecklarnas
ambition är att utveckla ett språk som visualiserar tankarna under tiden man
programmerar, textbaserad kod skall omvandlas omedelbart till en grafisk
representation och tvärtom [7]. Luna Studio, utvecklingsmiljön för Luna innehåller en
”Node editor” där grafik visas efterhand när kod i ”texteditorn” skrivs.
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Figur 6: Funktioner visualiserade grafiskt i programmeringsspråket Luna.
Luna liknar Blockly och NoFlo med att komponenter kan programmeras var för sig och
sättas ihop till en enda stor graf. En skillnad i Luna är dock att en komponent kan vara
uppbyggd av andra komponenter. Verktyget Luna Studio gör det möjligt att bygga ett
antal komponenter och när önskad funktionalitet har uppnåtts så kan samtliga
komponenter sättas ihop till en ny. Det ger användaren möjlighet till att kunna zooma
in och ut i det grafiska verktyget för att studera komponenter på olika abstraktionsnivå.
Ett program kan visualiseras med enbart ett få par övergripande komponenter, eller så
kan varje komponent undersökas på djupet för att se en mer detaljerad bild av vad den
består av. Detta är möjligt eftersom Luna bygger på funktionell programmering, vilket
varken Scratch, Blockly eller NoFlo gör.
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4

Empiri

4.1 Inledning
I det här kapitlet presenteras först en analys av litteraturstudien och vad den har tillfört
vid utvecklingen av G#. Sedan presenteras olika delar av G# som tagits fram för att det
skall fungera som ett programmeringsspråk. Varje del presenteras med tillhörande figur
med de grafiska modellerna. Modellerna har ritats i gratisverktyget Draw.io och speglar
artefaktens befintliga tillstånd. Ett ställningstagande har varit att alla funktioner som
utvecklas för G# skall även gå att programmera i F#.

4.2 Analys av litteraturstudien
G# är ett nytt grafiskt programmeringsspråk skapat från grunden. Det ska uppfylla ett
behov som inte uppfylls av de befintliga språken tillgängliga just nu. Några av motiven
för att skapa det nya språket var att det skulle ha ett funktionellt tänk och kunna
exekveras i .NET. Vissa principer från språken i litteraturstudien har varit till inspiration
vid framtagandet av G#.
Scratch innehåller mycket färg, alla dess kodblock har tilldelats en specifik färg
beroende på vad det är för typ. På grund av dess konstanta färgskillnader så är det enkelt
för programmeraren att urskilja vad de olika kodblocken gör.
Blockly visade sig vara ett bibliotek och inte ett grafiskt programmeringsspråk i sig.
Men dess möjlighet att skapa korrekt skriven kod utan syntaxfel till inte bara ett utan
flera olika språk är intressant och kan vara en resurs att titta närmare på vid utvecklingen
av verktyget som ska transformera G# till exekverbar kod i F#.
NoFlo använder sig av ett JSON-format för att verktyget som programmen körs i skall
veta hur stor varje komponent är och vart den är placerad. Att använda JSON var en
tanke från början eftersom det är väl känt och går att använda inom flera olika områden.
Att just NoFlo använder det för att visualisera dess grafiska komponenter bekräftar att
det även skulle fungera bra att använda i G# för samma ändamål.
Luna är baserat på det helt funktionella språket Haskell och visar hur funktionell
programmering kan se ut grafiskt. En fördel med det funktionella tillvägagångssättet är
att kod som delas upp i funktioner kan vara antingen väldigt enkla och bara utföra en
sak eller istället vara uppbyggda av flera funktioner och bli komplexa. Lunas sätt att
låta användare kapsla in ett block med funktioner inuti ett annat gör att något som är
väldigt komplext kan se simpelt ut. Det låter användaren gömma undan stora mängder
kod och gör interfacet mindre kladdigt. Därför har G# koncept utvecklats med samma
princip, att programmeraren skall endast behöva se så mycket av koden som är relevant
vid just det tillfället. G# låter användaren skriva funktioner på samma sätt som ett
funktionellt programmeringsspråk.
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4.3 Färg och design
Syftet med denna studie var att ta fram ett grafiskt språk som använder sig av samma
principer förekommande i funktionell programmering. Designen på samtliga modeller
är inte en representation för hur språket kan komma att se ut i dess färdigutvecklade
tillstånd. Utseendet på modellerna, både i form och färg är valda för att göra
utvecklingsprocessen så enkel som möjligt med det verktyg som använts, i det här fallet
Draw.io, samtidigt som det förhåller sig till och uppfyller de specificerade kraven i
avsnitt 2.7.2. Färgkodning har använts på flera av modellerna för att förtydliggöra om
det är en datatyp, funktionsdefinition eller ett funktionsanrop. Färgerna som används är
inte utvärderade för att vara de bästa färgvalen till varje funktion utan istället valda
utifrån det utbud som ingår i Draw.io och som var tillräckligt olika för att enkelt urskilja
dem.

4.4 Funktionsdeklaration
G# kommer innehålla flera förbestämda funktioner precis som andra
programmeringsspråk. Om programmeraren vill deklarera en egen funktion kommer
det framgå av G# att den är skapad själv och inte fanns med från början. I den befintliga
versionen av G# presenteras detta av en rektangel med dubbel ram runt om (Se figur 7).
För att komma till funktionens definition klickar användaren på deklarationen.

Figur7: Funktionsdeklaration i G#.

4.5 Funktionsdefinition
Om programmeraren klickar på deklarationen så visas istället funktionsdefinitionen. I
detta exempel (Se figur 8) så består funktionen ”AreaOfTriangle” av två andra
funktioner, ”Multiply” och ”Divide”. Pilen som går från ”Multiply” in till ”Divide”
visar att resultatet från den första funktionen hamnar som parameter i den andra
funktionen. Den blå rektangeln med enkelstreckad ram indikerar att det är en
funktionsdefinition.
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Figur 8: Funktionsdefinition i G#.

4.6 Anropa en funktion
När en funktion har blivit deklarerad och definierad så kan den anropas. Vid ett anrop
ser funktionen annorlunda ut för att åtskilja anropet från en deklaration eller definition
(Se figur 9). Funktionen ”Area” tar emot två parametrar, ”Height” och ”Base”, och
skickar resultatet vidare till ”Print” som gör en utskrift på skärmen.

Figur 9: Ett funktionsanrop i G#.
Det är möjligt att anropa en funktion från en annan funktion, eller att flera funktioner
sätts samman med hjälp av ”pipe-indikatorn” (Se figur 10).
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Figur 10: Två olika sätt att anropa funktioner på i G#.
”Pipe” eller ”piping” betyder att en funktion appliceras på resultatet från en tidigare
funktion. Den nya funktionen kan antingen hantera all data som skickas i pipen eller
välja att bara använda delar av den.
Båda alternativen ger samma resultat men annorlunda struktur på programmet. Genom
att dra och släppa funktionen ”Area” inuti parametern ”Input” i funktionen ”Divide” så
bildas automatiskt funktionen ”Divide” så som den illustreras i första exemplet i figur
10. Det är upp till programmeraren att välja det sätt som föredras. Anledningen till de
olika valen för hur en funktion kan anropas, genom pipe eller inuti en annan funktion,
är för att det i F# är möjligt att göra på båda sätten. I F# kan det exempelvis se ut enligt
följande där ”|>” representerar pipe-indikatorn:
let result = square 512
let result = 512 |> square
Båda raderna kommer tilldela “result” värdet från kvadratroten av 512. Men sättet som
raderna läses på skiljer sig. Den första raden går att läsa av som “Funktionen square
anropas på värdet 512” och den andra raden som “Värdet 512 skickas vidare till
funktionen square”. Det är vanligt att i F# använda pipe för att det tillåter
programmeraren att enkelt kalla på flera funktioner i följd. Därför togs beslutet att det
i G# även skulle gå att använda pipe vid funktionsanrop.

4.7 Deklarera en typ
I F# används ordet ”let” för att deklarera en typ. I den befintliga versionen av G#
visualiseras ”let” med en lila rektangel (Se figur 10).
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Figur 11: En string eller en float kan skapas genom att placera en text eller ett tal
inuti en typdeklaration.
Till en början är en ”let” odefinierad och endast en lila ruta med ett namn.
Programmeraren flyttar sedan in objekt i rutan för att skapa den typen som efterfrågas.
Det grafiska verktyget kommer sätta en typ på vad den tror det är programmeraren
försöker skapa, men programmeraren kan också högerklicka på rutan och välja typ själv
i en lista. I figur 11 visas två olika exempel på hur en typdeklaration kan se ut.

4.8 Listor
En lista i G# är en mäng element av samma datatyp i följd. Storleken kan variera men
varje lista har en början och ett slut. En lista skapas precis som en annan typ, först ges
den ett namn och sedan fylls den med information. Antingen kan en lista fyllas manuellt
i valfri ordning eller så kan ett intervall användas. Anledningen till att det går att göra
på båda sätten är för att det skall spegla metoder som finns i textbaserade språk. Det
måste vara tydligt för programmeraren vad det är som händer samtidigt som det grafiska
sättet inte får vara identiskt med det textade språket, eftersom det då skulle tappa sin
grafiska funktion.

Figur 12: Två exempel på hur en lista kan skapas i G#.
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Det första exemplet i Figur 12 skapar en lista i formen av [1,3,4,5,6,7,8,9,10] medans
det andra exemplet skapar en lista innehållande 1000 tal i ordning, [1,2,3, … 998, 999,
1000]. Istället för siffor kan exempelvis bokstäver användas, listan skapas då på samma
sätt och ett intervall från a-m skulle skapa en lista med alla bokstäver mellan a och m.
En lista har en del egenskaper som bland annat hjälper till vid hanteringen av dess
innehåll:
•
•
•
•

“Head” – Returnerar listans första element
”Tail” – Returnerar listans sista element
”Length” – Returnerar listans längd
”Item” – Returnerar ett element på ett bestämt index från listan

4.9 Loopar, logiska operatorer och Pattern Matching
Loopar fungerar precis likadant i G# som de gör i andra språk. Looparna sätts ihop med
hjälp av logiska operatorer och andra funktioner (Se figur 13).

Figur 13: Första bilden visar en ”While-loop” och den andra en ”For loop” i G#.
Den första modellen i figur 13 visar en ”While-loop”. Under omständigheterna att ett
villkor inte uppfylls så fortsätter en funktion att anropas tills villkoret uppfylls. Den
högra modellen visar en ”For-loop” som i princip gör samma sak men går snabbare att
skriva om något skall upprepas ett bestämt antal gånger. ”IfLessThan” är en logisk
operator och dess uppgift är att undersöka om ett uttryck är sant eller falskt. Logiska
operatorer används flitigt i flera programmeringsspråk och det finns flera olika varianter
av dem (Se figur 14).
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Figur 14: En samling logiska operatorer som förekommer i G#.
I F# finns det ett koncept som kallas för pattern matching som i princip är flera logiska
operatorer i följd. Allt som en logiskoperator kan göra kan även utföras med hjälp av
pattern matching. I G# används alltid pattern matching när en logisk operator skall
användas utanför en annan funktion då det uppfyller samma resultat. För ett exempel
på hur pattern matching kan se ut se figur 15.

Figur 15: Definitionen av funktionen ”CheckEntranceFee” innehåller konceptet
pattern matching.
I ”CheckEntranceFee” undersöks åldern på en person och beroende på hur gammal
personen skiljer sig inträdeskostnaden. Ifall ingen av de två logiska operatorerna
uppfylls så kommer alltid ”Default” att ske, vilket i det här fallet betyder en
inträdeskostnad på 100 enheter.

4.10 Rekursion
Med hjälp av rekursion går det lösa komplicerade problem på ett smidigt sätt. Ett
exempel på ett matematiskt problem som går att lösa med rekursion är Fibonacci-serien.
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Det är en serie av tal där varje tal är summan av de två tidigare talen. När rekursion
används i programmering betyder det att en funktion anropar sig själv ända tills ett visst
villkor har mötts. I F# så anges en rekursiv funktion med ordet ”rec” vid skapandet av
funktionen, det gör det möjligt att snabbt urskilja en rekursiv funktion mot en ickerekursiv. I G# symboliseras en rekursiv funktion med ett R uppe i det högra hörnet,
både vid funktionsdeklaration, definition och anrop, för att det även här ska vara enkelt
att urskilja om det är en rekursiv funktion eller inte.

Figur 16: Exempel på en rekursiv funktion som skriver ut en Fibonacci serie
med valfri längd.
I Figur 16 visas en rekursiv funktion som lägger ihop summan av två tal från
Fibonacci serien. Funktionen är skriven med pattern matching och kommer alltid att
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returnera 0 om input är 0, och 1 om input är 1. Vid alla andra inmatningar kommer
funktionen anropa sig själv och bilda rekursion.

4.11 Programmering på djupet
I G# programmeras koden på djupet, funktioner skrivs inuti andra funktioner för att
språket skall bli mer kompakt. Konceptet bygger på att man i G# programmet skall
kunna gå in i och ut från funktioner i olika nivåer. I figur 17 visas ett exempel på en
funktion som endast är skriven på en nivå.

Figur 17: En funktion för att lösa en andragradsekvation skriven i G#.
Funktionen i figur 17 hjälper till för att lösa ut de två rötterna ur en andragradsekvation.
När den skrivs på endast en nivå istället för på djupet så presenteras väldigt mycket
information på samma gång. För att göra funktionen mindre kladdig så kan beräknandet
av de två rötterna delas upp i varsin funktion för sig som i Figur 18.

Figur 18: Samma funktionsdefinition som i Figur 17 fast på en högre nivå.
Genom att gå ut en nivå i hierarkin har definitionen av ”PQ-Formel” blivit mindre
kladdig och informationen som presenteras är tillräcklig för att beskriva vad funktionen
gör. Om programmeraren vill se hur ”CalcPQPlus” eller ”CalcPQMinus” så kan dessa
klickas på för att gå in en nivå i hierarkin. Då visas endast den klickade på funktionens
innehåll, se Figur 19.
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Figur 19: ”CalcPQPlus” är en funktion inuti funktionen ”PQ-Formel” som
beräknar den positiva roten av en andragradsekvation.

4.12 JSON
Ett program som är skapat i G# sparas ner till en fil med formatet ”.gsharp” och
innehåller hela programmets instruktioner i JSON. I JSON-formatet finns information
om alla funktioner i programmet och hur de är kopplade till varandra. JSON-formatet
kopplar samman de grafiska modellerna i G# och dess möjlighet att transformeras till
kod i F#.

Figur 20: Till vänster visas en funktion uttryckt i ett JSON-format och till höger
visas en grafisk modell av samma funtkion.
Figur 20 visar funktionen ”AreaOfTriangle”, som med hjälp av två parametrar,
”Height” och ”Base”, räknar ut arean av en triangel. I JSON exemplet sker följande:
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1. ”l” (let) används för att binda samman namn till värden och funktioner. I det
här fallet att något ska bindas till ”AreaOfTriangle”
2. ”ef” (equal function) säger att ”AreaOfTriangle” ska bli en funktion
3. ”params” (parameters) bestämmer vilka parametrar som funktionen skall
anropas med
4. “cb” (code block) betyder att instruktioner kommer att utföras, exempelvis
beräkningar eller i det här fallet ett funktionsanrop
5. ”call” betyder att en funktion anropas, och parametrarna som den anropas
med finns i ”params”. Med ”#” symbolen hämtas värdena i parametrarna som
funktionen ”AreaOfTriangle” anropades med. Funktionen som anropas är
”Multiply”
6. ”pipe” betyder att resultatet skickas vidare till en annan funktion. I det här
fallet är det funktionen ”Divide” som anropas med resultatet från Multiply och
en bestämd konstant.

4.13 Testexempel
För att verifiera att de framtagna momenten i G# fungerar som tänkt så har kodexempel
som stressar lösningen lite extra tagits fram. I 4.10 så är funktionen som löser en
andragradsekvation ett test på att det går att utföra flera beräkningar i följd utan
problem. Exemplet i Figur 21 testar om det går att sätta ihop de funktioner som tidigare
tagits fram i en följd, både i G# och i JSON-formatet. Exemplet innehåller följande
moment:
•
•
•
•
•

Beräkning
Hantering av lista
Rekursion
Pattern Matching
Loop

Figur 21: Ett testexempel på ett program i G# som undersöker ifall lösningen
fungerar som tänkt.
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Testet inleds med skapandet av en lista med fem tal. Sedan anropas funktionen
”SumOfList” som i sin tur anropar funktionen ”Sum”, vilket är en operator på data
typen list som räknar ut summan av alla talen i listan. Resultatet skickas vidare till den
rekursiva funktionen ”Factorial” som med hjälp av pattern matching räknar ut fakultet
på summeringen av listan. Till sist används en ”for-loop” som skriver ut resultatet 5
gånger till datorskärmen.
I Bilaga 1 visas samma exempel fast uttryckt i JSON-formatet. Exemplet finns även
som textbaserad kod skriven i F# i Bilaga 2.
Ett ytterligare test gjordes för att undersöka om det nya programmeringsspråket, med
dess begränsade funktioner kan utföra någon typ av känd programmeringsalgoritm.
Som algoritm valdes Binärsökning av en lista, och den kan möjliggöras i G# med hjälp
av pattern matching. Binärsökning innebär att man med hjälp av en sorterad lista kan
söka efter ett värde genom att halvera listan om och om igen tills man hamnar på det
eftersökta värdet. Exemplet skrevs i G#, JSON-format samt textbaserad kod i F# och
finns som bilagor i Bilaga 3, 4, och 5.

4.14 Jämförelse mellan G# och Luna
G# och Luna är väldigt olika trots att båda bygger på funktionell programmering. En
av de stora skillnaderna är att Luna inte är ett 100% grafiskt programmeringsspråk utan
en blandning mellan textat och grafiskt. Eftersom Luna är byggt som ett grafiskt verktyg
ovanpå textbaseradprogrammering i Haskell är det ointressant att undersöka vad Luna
kan och inte kan göra skillnad mot vad G# kan och inte kan göra som endast är ett
grafiskt språk. Däremot är det intressant att titta på hur en lösning kan se ut i G# kontra
Luna och se vilka likheter och skillnader som finns vid den grafiska programmeringen.
I Figur 8 under avsnitt 4.5 så visas en funktion i G# som räknar ut arean av en triangel.
Om samma funktion skrivs i Luna så ser den ut som i Figur 22.

Figur 22: En funktion i Luna som räknar ut arean av en triangel.
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Noderna i Luna tar emot värden från en annan nod genom att de kopplas till ett antal
anslutningspunkter beroende på vad noden behöver för data för att fungera. I det här
fallet tar noden ”multiply”, som är en funktion, emot två värden, base och height. Efter
att de multiplicerats skickas resultatet vidare till ”quotient” som dividerar resultatet med
2.
Den grafiska funktionen har skapats med hjälp av Node-editorn i Luna Studio. En ny
nod skapas genom att trycka på ”TAB” tangenten, därefter visas en lista med
fördefinierade funktioner och operatorer som kan navigeras med piltangenterna, se
figur 23.

Figur 23: En lista med funktioner och operatorer i Node editor inuti Luna Studio.
Funktionerna ”multiply” och ”quotient” hämtades utifrån listan, sedan kopplades de
samman genom att dra streck mellan noderna. För att skapa egna värden, exempelvis
strängar, siffror och kan detta göras genom att själv skriva bara en siffra eller sträng och
sedan trycka på ”RETUR”. För att editorn ska känna igen att det är en sträng måste
citattecken användas kring strängen. Det är också möjligt att gå ifrån den grafiska
programmeringen och skriva textbaserad kod direkt i samma fönster för att skapa andra
datastrukturer som listor, arrays och maps, men då måste den textade koden vara helt
korrekt i syntax annars uppstår ett felmeddelande, se figur 24.

Figur 24: En lista skapas med fel syntax och genererar ett felmeddelande.
När kod skrivs i text så skapas automatiskt en grafisk nod som representerar koden,
detsamma gäller för när en koppling görs i det grafiska gränssnittet, då skapas
automatiskt textad kod. Den textade koden för areaOfTriangle resulterade i det som
visas i Figur 25.
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Figur 25: Funktionen från figur 23 representerad i text.
Lunas grafiska funktion liknar den flödesbaserade programmeringen som används i
NoFlo. Varje parameter som går in i en funktion ritas med ett sträck. I G# så är den
grafiska modellen mer kompakt, där används endast en linje för att visa att resultatet i
multiply skickas till divide. Det går inte att säga vilken metod som är bäst, utan det är
upp till var och ens preferenser, men det visar att det är möjligt att göra på båda sätten.
I Figur 7 under avsnitt 4.4 visas funktionen AreaOfTriangle i G# i den högsta nivån,
det vill säga endast funktionens namn och vad den har för parametrar. Motsvarande
funktionalitet finns i Luna och genom att gå upp en nivå i hierarkin presenteras
funktionen endast av en nod, där F indikerar att det är en definierad funktion, se Figur
26.

Figur 26: Funktionen från figur 23 där definitionen är dold.
I den grafiska delen finns både skillnader och likheter mellan Luna och G#. En av de
främsta likheterna är att funktioner/noder kan kopplas ihop med hjälp av pipes/sträck
där resultatet av en nod eller funktion blir en in-parameter i nästa. Lunas verktyg
försöker avgöra själv vad det är för datatyp vid skapandet precis som tanken är att
verktyget i G# också ska göra det, men att det får justeras manuellt ifall fel skulle
uppstå. En annan likhet är möjligheten att kapsla in funktioner för att minska
komplexiteten, vilket var en grundtanke med G#.
Designmässigt så är en av de största skillnaderna hur parametrar till funktioner hanteras.
I G# så ligger parametrarna som en del inuti funktionen, medan de i Luna är utanför
och ansluts med hjälp av streck. I Lunas version av areaOfTriangle används 5 olika
objekt, medan i G# är det endast ett objekt fast med mer innehåll. En ytterligare skillnad
är att Luna använder färgkodning för att visa vad det är för sorts datatyp, se Figur 27.
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Figur 27: Färgkodning i Luna.
Den gul-gröna färgen betyder att det är en integer, den orangea står för ”real” och den
lila för en sträng. I G# indikerar istället den lila färgen att det är en datatyp och vilken
sorts datatyp det är står nere i det högra hörnet med text.
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5

Analys

En analys över litteraturstudien som gjordes för att sedan vara till grund vid
utvecklandet av det nya programmeringsspråket beskrivs i kapitel 4.2. Analysen
bekräftade några av de teorier som G# skulle utvecklas med, bland annat möjligheten
att använda JSON för att spara information och inkapsling av grafiska komponenter för
att skapa tydliga grafiska modeller.

5.1 Hur kan vanligt förekommande funktioner inom programmering
representeras grafiskt?
En funktion kan illustreras grafiskt på många olika sätt. Men för att skapa ett nytt
grafiskt programmeringsspråk så gäller det att varje funktion följer den logik som finns
i textbaserad programmering. Varje funktion skall kunna samarbeta med resten av
språkets funktioner. Eftersom G# utvecklats med inspiration från funktionell
programmering så representerar de grafiska modellerna i det här arbetet den
funktionalitet som finns vid textbaserad funktionell programmering. Det vill säga att
resultatet från en funktion är endast beroende av argumenten som är skickade till
funktionen och om samma argument skickas flera gånger så är alltid resultatet det
samma. Programmet styrs inte av ett lokalt eller globalt tillstånd.
En funktion inom programmering kräver tre moment för att fungera. Den kräver en
funktionsdeklaration, det vill säga en beteckning på vad den ska heta och vad för typ av
funktion det är. Det behövs även en funktionsdefinition som beskriver funktionens
innehåll och till sist ett anrop för att meddela att funktionen skall exekveras. G# har tre
olika utseenden för varje moment hos en funktion för att det ska bli enkelt för
användaren att urskilja vad som är vad. Designen skiljer sig i både färg och form.
Datatyper har tilldelats lila färg, funktionsanrop gul färg, funktionsdefinitioner blå färg
och funktioner inuti andra funktioner vit färg.
En utmaning var att utveckla G# så att det skulle stödja de principer man förväntar sig
i textbaserad programmering utan att få det kännas som textbaserad programmering. En
lista har exempelvis alltid en punkt-operator bundet till sig för att komma åt de
egenskaper som finns för att hantera listan, exempelvis hämta dess första eller sista
element. I G# finns inte punkt-operatorn kvar utan den är ersatt med att den egenskap
eller operation som efterfrågas anropas först och bildar en ruta/ ett block, sedan placeras
objektet som instruktionen ska utföras på inuti.
Villkorssatser med logiska operatorer används väldigt ofta inom programmering för att
styra programflödet och de används även för det i G#. I en tidigare iteration av
arbetsprocessen så skrevs villkorssatser i G# ungefär på samma sätt som i traditionell
textbaserad programmering, det vill säga med ett flöde i form av ”Om X, gör Y, annars
gör Z”. De grafiska modellerna började se mer ut som ett flödesschema eller en grafisk
bild av imperativ programmering istället för att avbilda det funktionella tänket som var
uttänkt från början. I en senare iteration ersattes de grafiska modellerna för
villkorssatser med pattern matching istället, som kan utföra samma instruktioner fast
göra det mer kompakt och funktionellt.
Funktionerna i G# har skapats med konceptet att de ska användas i ett verktyg som
tillåter hantering av olika nivåer / hierarkier, liknande en digital världskarta.
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Funktionernas grafiska modeller är däremot i artefaktens befintliga version endast
ritade i en nivå men illustrerar hur konceptet kan fungera. Målet med de olika nivåerna
är att göra språket så kompakt som möjligt, och förhindra att en funktion tar upp väldigt
mycket plats i verktyget. I textbaserad programmering erbjuder de flesta
utvecklingsverktygen att funktioner kan ”vikas ihop” och dölja allt dess innehåll
förutom namnet på funktionen. Det är den principen som G# vill åstadkomma med hjälp
av dess programmeringsnivåer. Eftersom den möjligheten inte fanns vid utvecklandet
av G# så finns det risk för att de grafiska modellerna inte blir tydliga när det är flera
funktioner inuti varandra, det leder till att de grafiska blocken ökar och den visuella
bilden blir svårtolkad (Se Figur 17).
Ett mål med utvecklingen av G# var att undan komma pilindikatorn där den inte
nödvändigtvis behövs utan istället ska det vara klart i vilken ordning instruktioner
utförs. Därför används pilindikatorn endast i G# för att visa när ett resultat ska skickas
som argument till en annan funktion eller data typ. Pilindikatorn är alltid rak för att det
ska vara tydligt vad det är som skickas till vad, med undantag för om flera matchningar
i en pattern matching leder till samma resultat. Detta medför att personen som
programmerar eller läser ett program slipper orientera sig mellan flera olika pilar för att
hitta vad som leder till vad.

5.2 Hur kan ett grafiskt språk representeras i ett JSON-format för att
sedan transformeras till ett textbaserat språk?
JSON-formatet som presenteras i rapporten har designats med målet att det ska vara
enkelt för en dator att läsa av instruktionerna och därför har det inte lagts ner extra tid
på att skapa förklarande och utförliga variabelnamn. Konceptet bygger på att de
grafiska funktionerna som skapas i G# samtidigt genererar en fil innehållande JSON
kod som beskriver exakt vilka funktioner som används och i vilken ordning de anropas.
För att ett grafiskt språk skall kunna transformeras till ett textbaserat språk krävs det att
ett verktyg av något slag kan läsa av de grafiska komponenterna och översätta dem till
exekverbar kod. Att läsa av någonting grafiskt är svårt, och det är därför som JSONformatet används istället. Precis som No-Flo använder JSON för att bygga upp grafiska
modeller så kan det istället användas för det omvända, att kalla på funktioner från ett
textbaserat språk. För att det skall fungera måste det textbaserade språket stödja de
funktioner som finns i det grafiska språket, därför har G# testats regelbundet för att
säkerställa att all funktionalitet i G# även kan implementeras i F#. Om G# är
kompatibelt med något annat språk har inte undersökts.
Strukturen i JSON-formatet är designat för att både avbilda funktionernas uppbyggnad
i G# och för att likna de variabelnamn som används i F#. Exempelvis används ordet
”let” för att binda namn till värden och funktioner både i G# och F#. När programmering
sker på djupet i G# och funktioner anropar andra funktioner inuti varandra så indenteras
detta med ”måsvingar {}”. En nackdel är att om en funktion blir väldigt komplex så
växer indenteringen i JSON-formatet snabbt och den blir svår att navigera i. För en
dator blir det dock inget problem eftersom den endast söker efter nyckelorden och sedan
hanterar koden som kommer därefter.
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För att skilja mellan vad som är ett oberoende värde, exempelvis ett tal eller en
textsträng, mot en parameter eller ett tidigare värde som definierats i funktionen så
används ”#” innan variabelns namn. Detta är för att datorn skall veta att det som följer
är en referens till något som redan existerar.
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6

Diskussion och slutsatser

6.1 Resultat
Studiens mål var följande:
Målet är att skapa ett grafiskt programmeringsspråk (G#) som även kan
representeras i ett JSON-format. Språket skall vara funktionellt.
Med hjälp av en designbaserad forskningsinriktning har en artefakt i form av ett nytt
grafiskt programmeringsspråk tagits fram. Det nya språket har namngetts G# och det
tillåter programmeraren att programmera utan att behöva tänka på en komplicerad
syntax (t.ex. ordföljd, parenteser, teckenkombinationer) med hjälp av dess grafiska
funktioner. G# har gått ifrån principer inom textbaserad programmering som
exempelvis punktoperatorn, och ersatt det med grafiska lösningar. Att utveckla ett
programmeringsspråk tar lång tid och därför har G# endast utvecklats med ett begränsat
antal funktioner. I dess nuvarande tillstånd kan G# göra beräkningar, sköta hantering
av listor och utföra enklare algoritmer. G# saknar ett verktyg för att kunna exekveras,
men språket kan uttryckas i JSON för att möjliggöra exekvering och transformering till
textat språk i framtiden.

6.2 Reflektioner
Av denna studie kan det dras lärdomar kring hur ett programmeringsspråk kan byggas
upp från grunden och vilka svårigheter som måste tacklas för att resultatet skall fungera.
Studien visar hur grafisk programmering kan ske funktionellt på djupet och öppnar upp
möjligheten för förbättringar på de nuvarande grafiska funktionerna eller inspiration till
att skapa nya med samma tänk. Strukturen i JSON-formatet visar hur ett grafiskt
programmeringsspråk kan representeras i ett textat format, och öppnar även det upp
möjlighet till justeringar och förbättringar.

6.3 Begränsningar
För att skapa grafiska funktioner under utvecklingen av G# så användes gratisverktyget
Draw.io. Verktyget fungerade bra att använda när funktionerna var enkla och endast
innehöll ett få par instruktioner. När funktionerna blev större så blev verktyget mer
komplicerat att använda och även långsamt. Det kunde dröja en till två sekunder för att
verktyget skulle reagera vid exempelvis in- och ut zooming. Det var krångligt att
redigera befintliga funktioner vilket resulterade i att till och med små ändringar tog lång
tid. Det blev även svårt att visualisera konceptet med att G# kan programmeras på flera
nivåer.
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6.4 Slutsatser och rekommendationer
Det är möjligt att skapa ett nytt grafiskt programmeringsspråk som samtidigt är
funktionellt. Med hjälp av att applicera funktionell programmering på grafisk
programmering går det att skapa ett språk som är kompakt och programmeras på djupet.
G# innehåller några av de aspekter som finns hos befintliga grafiska
programmeringsspråk, exempelvis inkapslingen av funktioner i Luna. Men till skillnad
från Luna, som är en blandning av textad och grafisk programmering är endast G# ett
grafiskt programmeringsspråk. Användningsområdet för G# kan komma att bli stort
eftersom det bygger på F#, och inte är utvecklat för att endast utföra ett specifikt
ändamål. Istället skapar det en grafisk lösning på den generella funktionella
programmeringen tillgänglig i F#. På grund av de funktionella aspekterna i G# och
språkets förmåga att representeras i ett JSON-format så anses målet med språket att ha
uppnåtts.
Designbaserad forskning är en lämplig forskningsmetod för att iterativt utöka språkets
funktionalitet, men att utveckla ett nytt språk kräver mycket tid och därför kan det vara
lämpligt att redan innan utvecklingen påbörjas, bestämma vilka funktioner som skall
tas fram under utvecklingens gång.
Verktyget som användes för att skapa det nya språkets funktioner blev mer begränsat
under utvecklingsprocessen. Om en liknande studie skall göras så rekommenderas det
att först göra en analys över vilket verktyg som anses vara mest lämpligt för lösningen.
JSON visade sig vara ett bra format för att uttrycka ett grafiskt språk i text. På grund av
att JSON används i bred utsträckning för att skicka data på internet och stöds av flera
olika programmeringsspråk öppnar det upp för flera möjligheter om hur koden från G#
kan användas.

6.5 Vidare forskning
I denna studie avgränsades transformeringen från ett grafiskt språk till ett textbaserat
språk med att endast utföra tester till F#. Det vore intressant att veta hur G# håller sig
till andra textbaserade språk. Studien visar endast en variant av hur ett grafiskt
funktionellt språk kan se ut, vidare forskning kan göras för att undersöka hur ytterligare
språk kan formas. Det vore då intressant att se vilka likheter och skillnader som skulle
uppstå mellan de olika språken, och hur de uppkommit med exempelvis annat val av
metod eller ritverktyg.
G# innehåller ett begränsat antal funktioner, en ny studie kan göras för att undersöka
hur språket kan se ut när det utökas med extra funktionalitet och i så fall vilka problem
som måste lösas.
I studien togs endast det grafiska språket samt strukturen på JSON-formatet fram och
inte något verktyg för att sköta exekvering av koden. Vidare forskning kan göras för att
ta fram ett verktyg som på bästa sätt läser av en JSON-fil och skapar funktionsanrop
från informationen för att möjliggöra exekvering.
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En ytterligare sak som vore intressant och utmanande att undersöka är ifall det är
möjligt att gå från F# till G# i helhet och inte bara ett par utvalda funktioner. Arbetet
skulle bli stort och kräva mycket tid, men det kan finnas möjlighet till att komma på
någon form av bevis som tyder på att det är möjligt.
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Bilagor
Bilaga 1: Exempel från Figur 21 fast i JSON-format.
Bilaga 2: Exempel från Figur 21 fast i F#.
Bilaga 3: Ett testprogram ritat i modeller från G#.
Bilaga 4: Samma exempel som i Bilaga 3 fast i JSON-format.
Bilaga 5: Samma exempel som i Bilaga 3 fast i F#.
Bilaga 6: Bilder från program skrivna i det grafiska programmeringsspråket LabView.
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Bilaga 1
[
{
"l": "MyList",
"cb": [
{
"el": [
1,
2,
3,
4,
5
]
}
]
},
{
"l": "Factorial",
"ef": [
{
"params": [ "Number" ],
"cb": [
{
"match": [
{
"params": [ "#Number" ],
"cb": [
{
"eq": ["0", "1"],
"r": "1"
},
{
"r": {
"cb": [
{
"params": [
"#Number",
{
"cb": [
{
"params": [
{
"cb": [
{
"params": [ "#Number", "1" ],
"call": "Subtract"
}
]
}
],
"call": "#Factorial"
}
]
}
],
"call": "Multiply"
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}
]
}
}
]
}
]
}
]
}
]
},
{
"l": "SumOfList",
"ef": [
{
"params": [ "MyList" ],
"cb": [
{
"params": [ "#MyList" ],
"call": "Sum"
}
],
"pipe": {
"cb": [
{
"params": [ "#_" ],
"call": "Factorial"
}
],
"pipe": {
"cb": [
{
"params": [ "#_" ],
"for": [
{
"start": "1",
"to": "5",
"cb": [
{
"call": "Print"
}
]
}
]
}
]
}
}
}
]
}
]
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Bilaga 2
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Bilaga 3
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Bilaga 4
[
{
"l": "Find",
"ef": [
{
"params": [ "numbers", "value" ],
"cb": [
{
"l": "findRec",
"ef": [
{
"params": [ "first", "last" ],
"cb": [
{
"match": [
{
"params": "#first",
"cb": [
{
"gr": [ "#last" ],
"r": "False"
},
{
"r": {
"cb": [
{
"l": "middle",
"et": {
"params": [ "#first", "#last" ],
"call": "Add",
"pipe": {
"params": [ "#_", "2" ],
"call": "Divide"
}
}
},
{
"match": [
{
"params": [ "#numbers.middle" ],
"cb": [
{
"eq": [ "#value" ],
"r": "True"
},
{
"ls": [ "#value" ],
"r": {
"cb": [
{
"params": [
{
"cb": [
{
"params": [ "#middle", "1" ],
"call": "Add"
}
]
},
"#last"
],
"call": "findRec"
}
]
}
},
{
"r": {
"cb": [
{
"params": [
"#last",
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{
"cb": [
{
"params": [ "#middle", "1" ],
"call": "Subtract"
}
]
}
],
"call": "findRec"
}
]
}
}
]
}
]
}
]
}
}
]
}
]
}
]
}
]
},
{
"cb": [
{
"params": [
"0",
{
"cb": [
{
"params": [ "#numbers.length", "1" ],
"call": "Subtract"
}
]
}
]
}
]
}
]
}
]
}
]
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Bilaga 5

47

Bilaga 6
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