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Описано систему для автоматизованої розробки програм, що належать до предметної галузі цифрової обробки зображень. Система 
дозволяє створювати бібліотеки готових елементів для даної предметної галузі, а також будувати програми з цих елементів, з 

подальшою автоматичною трансляцією в задану мову програмування. Робота системи проілюстрована на прикладі створення 

цифрового фільтра типу згладжування. 

We present a software system for automated application development in problem specific domain of digital image processing. The system 

allows creating element libraries for given domain and constructing programs from these elements that are translated automatically into a 

given programming language. The capabilities of the system are demonstrated by developing a digital filter of smoothing type. 

Вступ 
Останнім часом активно розвиваються спеціалізовані мови програмування, які були розроблені для 

вирішення певного обмеженого класу задач. Деякі з цих мов дозволяють створювати програми спеціального 

вигляду, наприклад, мови для Веб-дизайну HTML, CSS, JavaScript, для створення Веб-застосувань PHP, ASP. 

NET, для роботи з реляційними базами даних SQL. Інші спеціалізовані мови призначені для розробки програм в 

певній предметній галузі – це так звані спеціалізовані мови предметної галузі (domain specific languages, DSLs 

[1]). Такі мови використовують поняття предметної галузі як конструкції мови; через це спрощується створення 

програм, розроблені програми стають більш короткими та зрозумілими. Спеціалізовані мови можуть 

використовувати для створення програм спеціалісти з предметної галузі, які не мають досвіду програмування 

на більш універсальних мовах.  

На даний момент розроблено велику кількість спеціалізованих мов програмування [1]. Проте розробка 

нової спеціалізованої мови все ще є досить складною задачею. Для розробки «повної» мови, що дозволяє 

створювати безпосередньо виконувані застосування, необхідно спроектувати синтаксис мови та створити 

компілятор і середовище розробки для такої мови. Ці задачі потребують значних зусиль та специфічних знань з 

розробки компіляторів. Багато розробників спеціалізованих мов не ставлять за мету створення повної системи 

інструментів для компіляції мови: натомість використовується трансляція в деяку універсальну мову 

програмування (таку як C++, Java, C#). Такий підхід спрощує розробку нової мови, проте створення аналізатора 

та транслятора також потребують значних зусиль. Саме тому актуальною є задача спрощення та автоматизації 

розробки спеціалізованих мов. 

У даній роботі описано програмну систему для автоматизації створення нових спеціалізованих мов та 

програм цими мовами. Система дозволяє описати основні елементи певної предметної галузі: поняття, вирази, 

методи, алгоритми. Для кожного елемента розробник задає спосіб трансляції цього елемента в програмний код 

для деякої універсальної мови. Описані таким чином елементи формують спеціалізовану мову предметної 

галузі. Для створення програми користувач комбінує ці елементи за допомогою графічного інтерфейсу, 

створюючи таким чином високорівневу модель програми. Далі ця модель автоматично транслюється у вибрану 

мову програмування. Таким чином, розроблена система спрощує створення нової спеціалізованої мови, а також 

її використання. 

Застосування системи проілюстровано на прикладі предметної галузі обробки цифрових зображень [2]. 

Ця галузь нині активно розвивається і використовується для вирішення різноманітних задач в наукових 

дослідженнях, промисловості, медицині, обчислювальній техніці. Зокрема, суттєве значення має розробка 

цифрових фільтрів зображень – програм для перетворення зображень у відповідності до заданого алгоритму. 

При розробці цифрових фільтрів з використанням традиційних універсальних мов розробник має звертати 

увагу на велику кількість технічних деталей, таких як завантаження і збереження файлів з зображеннями, 

методи доступу і модифікації елементів зображення, засоби перебору елементів зображення, особливості 

обробки границь зображення. Створення спеціалізованої мови дозволяє автоматизувати такі технічні деталі і 

концентрувати увагу розробника на алгоритмі перетворення зображення. 
Задача розробки спеціалізованих предметних мов достатньо широко висвітлена в літературі. Так, у 

роботі [3] описано компонентний підхід до створення спеціалізованих мов. Мова конструюється з певних 
компонентів, для кожного з яких задається назва, список параметрів та фрагмент коду універсальною мовою 
програмування. В даній роботі використано аналогічний підхід: відмінність полягає у використанні графічної 
мови, замість текстової мови у [3]. Автори [4] описують систему SPIRAL для автоматичної генерації 
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дискретних цифрових перетворень. Робота [5] розширює систему SPIRAL спеціальною алгебраїчною мовою 
для опису спеціалізованих мов для високопродуктивних математичних обчислень. У роботі [6] описано 
реалізацію мови Apply для обробки цифрових зображень за допомогою системи переписувальних правил 
Stratego [7–8]. Спеціалізована мова для близької предметної галузі, а саме комп’ютерного зору, описана в [9]. 
Особливістю всіх описаних систем є використання текстових мов. Відмінність даної роботи полягає у 
використанні графічної мови, що спрощує реалізацію транслятора (зникає потреба у реалізації синтаксичного 
аналізу). Крім того, графічний інтерфейс дає користувачу можливість створювати програми, не вивчаючи 
синтаксис мови та її основні конструкції. У цьому аспекті розроблена система близька до напряму ментального 
програмування (intentional programming) [10], де також використано спеціалізовані графічні мови. Проте 
парадигма ментального програмування орієнтується на повну реалізацію кожної конструкції мови в системі, 
через що реалізація нової мови програмування стає досить складною задачею. У даній роботі використано 
більш простий підхід трансляції у проміжну універсальну мову, тому для реалізації певної конструкції 
достатньо вказати шаблон коду, що реалізує дану конструкцію на універсальній мові. 

Матеріал даної роботи організовано наступним чином. У розділі 1 описано архітектуру системи та 
загальні принципи її функціонування. Розділ 2 присвячено створенню нової спеціалізованої мови у вигляді 
бібліотеки термів. Використання такої мови для розробки програми описано у розділі 3. Розділ 4 містить 
приклад створення бібліотеки для розробки цифрових фільтрів зображень та конкретного фільтра типу 
згладжування. Роботу завершують висновки та напрямки подальшого розвитку.  

1. Архітектура системи  
Створена система являє собою інструментарій для автоматизованої розробки програм, що належать до 

певної предметної галузі, а саме фільтрів цифрових зображень. Розробка програми полягає у створенні 
достатньо високорівневої моделі алгоритму обчислень, яка автоматично транслюється в програму з 
використанням заданої мови програмування (наприклад, C# або C++). Застосований підхід відповідає парадигмі 
архітектури, заснованої на моделях (model-driven architecture, MDA [11]). 

Модель програми має уніфіковану структуру і складається з термів, або виразів. Терми можуть бути 
простими, тобто не містити підтермів, або складними, тобто містити певну кількість підтермів (різновиди 
термів детально розглянуті в розділі 2). Модель програми має вигляд дерева, елементами якого є терми. Таке 
дерево будемо називати деревом програми. Зазначимо, що дерево програми є також складним термом.  

Особливе значення має система параметризації термів. Кожен терм може мати певний набір параметрів, 
що приймають або константні значення, або значення-терми. При цьому значення-терми також можуть бути 
параметризованими, тобто мати власні параметри. Кожен терм може містити як підтерми, що описують 
структуру даного терму, так і параметри, що описують його властивості в цілому. Рівень вкладеності підтермів 
і параметрів необмежений, таким чином, можливо створення програм будь-якої складності.  

З кожним термом пов’язані параметризовані шаблони коду для конкретних мов програмування. Під час 
трансляції моделі виконується інтерпретація дерева програми та генерація коду з застосуванням шаблонів для 
кожного терму в дереві. Параметри шаблонів відповідають параметрам термів, таким чином, під час генерації 
замість формальних параметрів в шаблоні підставляються згенеровані фрагменти коду для термів-параметрів. 

Під час розробки конкретної програми (наприклад, цифрового фільтра певного вигляду) користувач не 
створює всі терми «з нуля»: натомість, він використовує бібліотеку термів. Такі бібліотеки створюються 
заздалегідь для кожної предметної галузі. Бібліотека містить всі терми, які можуть знадобитися для побудови 
програми в даній предметній галузі, а також шаблони коду для цих термів для деяких мов програмування. 
Процес розробки конкретної програми полягає в конструюванні дерева програми з готових елементів. Такий 
підхід має декілька переваг. По-перше, значно спрощується процес розробки програми, оскільки користувач 
працює з абстракціями високого рівня, а не з низькорівневими конструкціями мови програмування. По-друге, 
для розробки програми не потрібно знання мови програмування. Таким чином, програму можуть створювати 
спеціалісти предметної галузі, які знають алгоритми її функціонування, але не можуть втілити їх через 
відсутність досвіду програмування. Нарешті, одна високорівнева модель програми може бути трансльована в 
різні мови програмування, за умови реалізації в бібліотеці термів відповідних шаблонів. Це значно спрощує 
перенесення програми на нові платформи.  

Створення програми за допомогою системи складається з наступних етапів (схематично зображених на 
рис. 1): 

1) створення бібліотеки термів; 
2) створення дерева програми; 
3) трансляція в певну мову програмування; 
4) компіляція та виконання створеної програми. 

Перший етап виконується не для кожної конкретної програми, а для певної предметної галузі в цілому. 
Його результатом є бібліотека термів, що містить всі необхідні терми для створення програм у даній галузі. 
Детально цей етап розглянуто в розділі 2. Другий етап полягає у використанні створеної бібліотеки для 
побудови дерева конкретної програми. Цей етап розглянуто в розділі 3. Зазначимо, що етапи 1 та 2 можуть 
виконуватися різними розробниками: розробник бібліотеки має знати мови програмування, що підтримуються 
бібліотекою, тоді як розробник програми може бути спеціалістом предметної галузі, який знає алгоритм 
програми, але не особливості її реалізації. Етапи 3 та 4 виконуються автоматично, за допомогою створеної 
системи, а також зовнішніх засобів – компіляторів та середовищ розробки. 
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Рис. 1. Структурна схема системи 

Система реалізована у вигляді графічного застосування Windows. Для реалізації використовувалась мова 

C# та середовище розробки Microsoft Visual Studio 2008. Далі опишемо окремі модулі розробленої системи.  

2. Створення лексики виразів 

Першим етапом розробки програми за допомогою системи є створення бібліотеки термів. У даному 

розділі розглянемо детально структуру термів, бібліотеки термів, а також методи створення термів, їх змінення 

та параметризації. 

Для створення бібліотеки термів для певної предметної галузі розробник спочатку має ознайомитися з 

основними особливостями цієї галузі, з її термінологією, з найчастіше використовуваними методами та 

алгоритмами. Далі кожний елемент предметної галузі моделюється у вигляді терму та додається до бібліотеки. 

Після цього для термів в бібліотеці задаються шаблони коду для заданих мов програмування. 

Як описано в розділі 1, всі елементи предметної галузі моделюються уніфіковано, у вигляді термів. При 

цьому використовуються терми різних типів, які реалізовані у вигляді ієрархії класів термів. Діаграма основних 

класів (створена за допомогою середовища Microsoft Visual Studio 2008) зображена на рис. 2. 

В основі ієрархії лежить інтерфейс ITerm, який має лише один метод – GetCode. Цей метод відповідає за 

трансляцію даного терму в певну мову програмування. Метод використовується рекурсивно для трансляції всіх 

термів, починаючи з найпростіших і завершуючи повним деревом програми. Інтерфейс ITerm реалізовано в 

базовому класі SimpleTerm, що є основою для всіх інших термів. Цей клас задає базові властивості та методи, 

що перевантажуються у підлеглих класах. Зокрема, він містить ім’я та опис даного терму, список синонімів 

(альтернативних назв), а також службові дані, необхідні для збереження та відтворення терму. 

Нащадками SimpleTerm в ієрархії наслідування є два класи: ConstantTerm та DescriptorTerm. Клас 

ConstantTerm описує символьні константи. При трансляції таких термів на будь-яку мову програмування 

генерується однаковий код, що збігається зі значенням константи. На відміну від цього, клас DescriptorTerm 

надає терму здатність для трансляції у різні мови програмування. Цей клас містить список дескрипторів мов 

програмування та параметризовані шаблони для кожної мови.  

Наступні базові класи дерева розширюють функціонал терму, та додають йому можливості для більш 

зручного використання. Базовий клас BlockTerm надає термам здатність мати нащадків. Це дає можливість для 

створення багаторівневої структури будь-якої складності. Цей клас також відповідає за складання майбутньої 

програми у вигляді дерева. Його підкласами є GroupTerm та ParamTerm. Клас GroupTerm використовується при  

створенні бібліотеки термів для групування близьких за змістом термів. У дереві програми цей терм не 

використовується. Клас GroupTerm не містить нових властивостей або методів порівняно з BlockTerm. 

Клас ParamTerm дає можливість створення параметризованих термів. Цей клас містить набір термів-

параметрів, які можуть бути константами або термами. Клас ParamTerm використовується як в бібліотеці 

термів, так і в дереві програми. В бібліотеці термів він містить набір формальних параметрів (підкласів 

TermParameter). У дереві програми формальні параметри замінені на фактичні (підкласи ConstantTerm або 

Term). Клас Term є нащадком ParamTerm і описує більшість термів, що представлені в дереві програми.  

Крім BlockTerm, базовий клас DescriptorTerm має ще одного нащадка, а саме клас TermParameter. Цей 

клас моделює формальні параметри термів, що належать до класу ParamTerm. Параметри належать до двох 

типів: 

1) PrivateTermParameter – внутрішній, або приватний параметр, що доступний тільки тому терму, в 

якому він знаходиться; 

2) OutputTermParameter – зовнішній параметр, що доступний тому терму, в якому він знаходиться, а 

також його нащадкам в дереві програми. 
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Рис. 2. Діаграма базових класів 

Різні типи термів використовуються для моделювання різноманітних елементів предметної галузі. 

Поняття предметної галузі моделюються за допомогою простих термів, без підтермів та параметрів. Методи та 

алгоритми найчастіше можуть бути представлені у вигляді термів з параметрами, але без підтермів. Конструкції 

керування, наприклад, перевірка умови або цикл, в загальному випадку містять як підтерми, так і параметри. 

Деякі прості конструкції можуть не містити параметрів, а лише підтерми. Для конструкцій керування можуть 

використовуватись як внутрішні, так і зовнішні параметри. Відмінність між ними полягає в тому, що внутрішні 

параметри будуть доступними лише в даному термі, тоді як зовнішні – також в усіх нащадках даного терму. 

(Якщо проводити аналогію з об’єктно-орієнтованими мовами, внутрішні параметри відповідають модифікатору 

private, тоді як зовнішні – модифікатору protected). Наприклад, для циклічною конструкції границі циклу є 

внутрішніми параметрами, оскільки вони використовуються лише в самому циклі. Проте назва змінної циклу є 

зовнішнім параметром, оскільки вона може використовуватись в нащадках циклу, тобто виразах всередині 

циклу. 

Для створення нового терму, а також для редагування існуючих термів, користувач використовує 

уніфікований діалог, зображений на рис. 3. Цей діалог дозволяє редагувати основні властивості терму (його 

ім’я, опис, синоніми), а також задавати його тип. У залежності від типу терму, в діалозі стають доступні 

додаткові вкладки, що дозволяють редагувати спеціалізовані дані. Для всіх термів, крім констант, доступний 

список дескрипторів (шаблонів для різних мов програмування). Для складних термів можна редагувати 

структуру підтермів, а для параметризованих термів – їх параметри. Таким чином, для редагування всіх 

можливих типів термів використовується один діалог, що спрощує вивчення системи та підвищує зручність 

використання.  

 

Рис. 3. Створення або редагування нового терму у бібліотеці 
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Для параметризованих термів користувач має також задати список формальних параметрів. Для кожного 

параметра задається назва, а також тип (внутрішній чи зовнішній). Також є можливість задати значення за 

замовчуванням. Як і значення параметрів в дереві програми, значення за замовченням може бути константою 

або термом довільної складності. Завдання параметрів за замовчуванням дозволяє спростити роботу розробнику 

програми, оскільки при використанні терму з бібліотеки є можливість не задавати деякі значення деяких 

параметрів.  

Для редагування параметрів використовується діалог, зображений на рис. 4. Зазначимо, що параметри 

задаються за допомогою термів спеціального вигляду, а тому діалог для редагування параметрів є різновидом 

загального діалогу для редагування термів (рис. 3).  

 

Рис. 4. Редагування параметра та значення за замовчуванням 

Під час розробки бібліотеки термів користувач створює нові терми, задаючи всі необхідні параметри, та 

додає ці терми до бібліотеки. Для організації бібліотеки використовується групування термів (з використанням 

класу GroupTerm). Користувач може групувати терми по певним критеріям чи властивостям, при цьому 

створюється спеціальний терм-група. Цей терм присутній в бібліотеці, проте його не можна додати до дерева 

програми. Групи термів можуть бути вкладені в інші групи, таким чином може бути реалізована ієрархічна 

класифікація. Зазначимо, що групування використовується виключно для зручності користувача і ніяк не 

впливає на терми, що знаходяться в певній групі. Діалог для редагування бібліотеки термів показано на рис. 5. 

 

Рис. 5. Бібліотека термів 
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Крім завдання структури та параметрів термів в бібліотеці, розробник має додати для кожного терму 

його реалізацію на одній чи декількох мовах програмування. Для цього спочатку задаються мови 

програмування, що підтримуються бібліотекою. Для кожної мови необхідно задати назву та технічні 

параметри, необхідні для генерації коду та компіляції: ім’я файлу, директорії для коду та компільованої 

програми, компілятор. Також задаються шаблони для початку та завершення файлу для даної мови. Діалог для 

редагування параметрів мови програмування показано на рис. 6.  

Зазначимо, що різні мови програмування з точки зору системи можуть насправді відповідати одній мові з 

різними параметрами компілятора чи шаблонами програми. Таким чином, з однієї моделі програми можуть 

генеруватися різні варіанти програми для даної мови, наприклад оптимізований і не оптимізований варіант 

програми.  

  

Рис. 6. Редагування параметрів мови програмування 

Після опису мов програмування, для кожного терму задаються шаблони реалізації цього терму даною 

мовою програмування. Для цього використовується діалог, зображений на рис. 7. Шаблон є фрагментом коду 

мовою програмування, що відповідає даному терму. При описі шаблону для терму, що має параметри, в 

шаблоні використовуються спеціальні маркери. Маркери, як і параметрів, бувають двох видів: 

1. @p# – відповідає внутрішньому параметру (клас PrivateTermParameter); 

2. @o# – відповідає зовнішньому параметру (клас OutputTermParameter). 

Символ # позначає порядковий номер параметру у колекції параметрів даного типу. Під час трансляції 

замість маркерів підставляються фрагменти коду, що відповідають термам, які є фактичними значеннями 

відповідних параметрів. 

 

Рис. 7. Завдання шаблону терму 
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Зазначимо, що під час завдання шаблонів коду не потрібно задавати відступи для оформлення коду. 

Відступи генеруються автоматично, з використанням параметрів мови програмування. 

Створена бібліотека термів зберігається у вигляді файлу у форматі XML. Система підтримує 

завантаження і редагування будь-якої кількості бібліотек, хоча в певний момент часу використовується лише 

одна бібліотека. 

3. Побудова дерева програми та трансляція 

Після того, як створена бібліотека термів для певної предметної галузі, користувач може створювати 

програми з використанням термів з цієї бібліотеки. Для цього використовується діалог, зображений на рис. 8. 

Дерево програми представлене в графічній формі в лівій частині діалогу. Користувач може виділяти елементи 

дерева, додавати до них підтерми з бібліотеки, редагувати значення параметрів терму або видаляти терми з 

дерева. В правій частині діалогу відтворюються дані про вибраний терм: його ім’я, опис, структуру підтермів, 

параметри та їх значення. Ці дані доступні також в бібліотеці термів, проте вони дублюються в діалозі 

редагування дерева для зручності користувача. Зокрема, редагування значень параметрів виконується за 

допомогою дерева параметрів у правій нижній частині діалогу.  

Зазначимо, що система містить деякі засоби автоматизації, що спрощують створення дерева програми. 

Наприклад, для блочних термів автоматично визначається місце, куди має бути вставлений підтерм (між 

відповідними термами «НАЧАЛО» та «КОНЕЦ»). Також автоматично підтримується зв’язок між бібліотекою 

термів та деревом програми. При зміні властивостей терму у бібліотеці, система автоматично знаходить усі 

екземпляри цього терму в дереві програми, та замінює їх, враховуючи усі властивості структури дерева та 

значення вже встановлених параметрів.  

Після завершення створення дерева програми користувач може транслювати дерево у вибрану мову 

програмування, як зображено на рис. 9. Після вибору мови транслювання виконується повністю автоматично – 

користувач викликає його натисненням однієї кнопки. Процес транслювання проходить наступним чином: 

виконується обхід дерева програми в глибину, і для кожного терму генерується код у відповідності до шаблону. 

Фрагменти коду, що відповідають структурним підтермам, додаються послідовно після коду самого терму. 

Система повідомляє користувача про помилку, якщо для деякого з термів не задано шаблон для вибраної мови 

програмування, або якщо не задано значення параметра для якого не було задано значення за замовчуванням.  

Після трансляції користувач може скомпілювати програму та перевірити її роботу. Для цього необхідно 

правильне завдання відповідних параметрів мови програмування. 

Дерево програми, як і бібліотека термів, зберігається у вигляді XML-файлу. Таким чином, користувач 

може зберегти створене дерево для подальшого використання. Також можна використовувати раніше створені 

дерева як основу для побудови нової програми, замість розробки програми «з нуля». 

 

Рис. 8. Дерево програми 
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Рис. 9. Трансляція і компіляція програми 

4. Приклад: створення фільтра цифрового зображення типу згладжування 
Продемонструємо роботу системи на прикладі створення достатньо простого цифрового фільтра типу 

згладжування [2]. Результатом роботи найпростішого лінійного згладжуючого просторового фільтру є середнє 

значення елементів по околицях, покритих маскою фільтра. Такі фільтри також називають усереднюючими або 

згладжувальними. Ідея роботи фільтра – заміна початкових значень елементів зображення на усереднене за 

маскою фільтра значення, що призводить до зменшення різких переходів рівнів яскравості на зображенні. 

Такими якостями характеризується випадковий шум, тому для його заглушення використовують фільтри 

даного типу. Схема роботи фільтрів такого типу показана на рис. 10, для двох типів фільтра – усереднюючого 

(без вагових коефіцієнтів) та вагово-усереднюючого (з ваговими коефіцієнтами, що підвищують вплив 

центрального елемента маски).  

Даний фільтр було обрано для реалізації через те, що незважаючи на його відносну простоту, він 

демонструє особливості достатньо широкого класу фільтрів, а саме таких, що використовують маски для 

обробки зображення (при цьому операції над елементами маски можуть відрізнятися від обчислення 

середнього).  

 

Рис. 10. Приклади маски для фільтра типу згладжування 

Розглянемо весь процес створення такого фільтра цифрового зображення у системі. Цей процес 

складається з трьох основних етапів, а саме: створення бібліотеки термів, створення дерева програми, 

трансляція та компіляція програми.  

Для реалізації програми фільтра будемо використовувати середовище Microsoft Visual Studio 2008, та 

мову програмування C#. Тому розробку бібліотеки почнемо з опису параметрів мови C#. Заповнимо параметри 

для трансляції та компіляції, а також створимо шаблон початку та кінця програми, це буде стандартний шаблон 

програми типу «Console application». Параметри для мови C# показано на рис. 6. 

Після цього необхідно виділити та описати терми, що будуть використовуватись для конструювання 

дерева. Можна виділити наступні терми:  

1) ПРОГРАММА_ФИЛЬТРА – створення основних об’єктів (вхідне та вихідне зображення, обробка 

аргументів командного рядка), та завантаження вхідного зображення у пам'ять. Цей терм є прикладом 

складного терму з підтермами (використовуються фіксовані підтерми НАЧАЛО та КОНЕЦ, між якими 
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додаються терми, що описують алгоритм перетворення зображення) та параметрами (назви змінних, 

що описують зображення); 

2) ПЕРЕБОР – циклічний перебір кожного пікселя зображення. Також складний параметризований терм;  

3) ВЫСОТА та ШИРИНА – відповідні параметри зображення, прості терми з єдиним параметром, а саме 

зображенням; 

4) УСТ_ЦВЕТ_ПИКС – встановити у зображенні по координатам значення пікселю, простий терм з 

параметрами; 

5) ПОЛУЧИТЬ_ЦВЕТ_ПО_МАСКЕ – виконати вагове усереднення кольору пискля по координатам 

враховуючи маску коефіцієнтів. Цей терм є простим з параметром, що описує маску; 

6) ВХОД_ИЗОБР та ВЫХ_ИЗОБР – ідентифікатор вхідного та вихідного зображення, прості терми без 

параметрів; 

7) СОХРАНИТЬ_ИЗОБРАЖЕНИЕ – зберегти зображення із пам’яті на диск, простий параметризований 

терм; 

8) ИМЯ_ВХОД_ИЗОБР та ИМЯ_ВЫХ_ИЗОБР –  стандартні імена для файлів зображень, прості терми 

без параметрів; 

9) ТЕКУЩАЯ ПАПКА – повертає каталог, звідки запущена програма, простий терм без параметрів; 

10) ПОЛУЧИТЬ_ПУТЬ – формує повний шлях до файла на диску простий параметризований терм. 

Для кожного з цих термів описуються шаблони мовою C#. Наприклад, шаблон для терму ПЕРЕБОР 

показано на рис. 7.  

Після створення бібліотеки можна перейти до другого етапу, а саме конструювання дерева програми. 

Цей етап продемонстровано на рис. 8. Зазначимо, що дерево для даної програми має досить простий вигляд і 

явно відбиває структуру алгоритму.   

Коли всі логічні терми складені у дерево, починаємо встановлювати параметри для них. Розглянемо 

приклад встановлення параметрів для терму «ПОЛУЧИТЬ_ЦВЕТ_ПО_МАСКЕ». Користувач вибирає терм з 

дерева програми для параметризації. У правій частині інтерфейсу програми зображені всі властивості терму, та 

список його параметрів (рис. 8). Далі, вибираючи параметр із списку, користувач може додавати чи змінювати 

дерево параметрів для обраного параметра. Дерево параметрів –аналог дерева програми, але націленого лише 

на зображення значення параметра терму та його підтермів, це дає змогу швидко параметризувати терм, 

задаючи його параметри та підпараметри. Вибравши параметр з дерева параметрів, користувач має змогу 

встановити його значення. На рис. 11, зображено діалог для встановлення значення параметра терму. Кожен 

параметр терма для дерева програми може приймати наступні значення: 

1) терм – дає змогу вибрати будь-який терм із бібліотеки термів як значення; 

2) константа – текстове представлення значення терму, яке при трансляції підставляється без змін 

замість відповідного маркера; 

3) зовнішній терм – дає змогу користувачу вибрати значенням параметра один із зовнішніх 

параметрів (OutputTermParameter), встановлених в одному з термів, які лежать вище рівнем по дереву 

програми. 

 

Рис. 11. Редагування значення параметрів терму 

Якщо у бібліотеці термів для вибраного параметра було виставлено значення за умовчанням, тоді 

користувач може використати його вибравши спеціальний пункт форми. 

Завершальною стадією роботи з програмою є створення коду  трансляція дерева програми у певну мову 

програмування, з її подальшою компіляцією та тестуванням. На цьому етапі програма в автоматичному режимі 

рекурсивно транслює кожен терм поглиблюючись у глибину дерева до кінця, при цьому підставляючи 

необхідні значення параметрів термів. Згенеровану програму показано на рис. 9. 
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Висновки 
У роботі описано створену систему для автоматизованої розробки програм, що належать до певної 

предметної галузі. Система дозволяє розробнику описати основні поняття та алгоритми предметної галузі у 

вигляді термів, що зберігаються в бібліотеці термів. Далі терми з бібліотеки можна використовувати для 

побудови високорівневої моделі програми у вигляді дерева програми. Дерево програми автоматично 

транслюється в задану універсальну мову програмування, з використанням параметризованих шаблонів коду, 

що задаються при розробці бібліотеки термів. Застосування системи продемонстровано на прикладі розробки 

цифрового фільтру типу згладжування. 

Перевагами створеної системи є можливість швидкої розробки елементів спеціалізованої мови (у вигляді 

бібліотеки термів) для деякої предметної галузі, а також використання цих елементів для побудови програм у 

графічному вигляді. Дерева програм, створені за допомогою системи, є значно коротшими за текст програми на 

універсальній мові програмування та відображають зміст алгоритму, а не технічні деталі його реалізації. Крім 

цього, використання графічного інтерфейсу та бібліотеки готових елементів дає можливість створювати 

програми спеціалістам з предметної галузі, що не мають досвіду програмування. 

Подальші дослідження в цьому напрямку передбачають розробку бібліотек термів для різноманітних 

предметних галузей та створення нових програм за допомогою таких бібліотек. Також планується розширення 

можливостей системи, зокрема, підтримку створення великих за обсягом і складністю програм, а також 

створення механізму валідації та автоматизації для параметрів термів та їх значень, що дозволить спростити 

процес створення дерева. Для підвищення зручності використання системи, можлива її інтеграція з 

середовищами розробки, такими як Microsoft Visual Studio.  
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