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DOORS eXtension Language

� DXL on DOORSin laajennuskieli, jolla voidaan kehittää

lisätoiminnallisuutta.

� DXL on tulkittava kieli, DXL-skriptejä ei siis käännetä

suoritettaviksi ohjelmiksi.

� DXL on käytössä hyvin paljon itse DOORSissa, mm. 

kaikki jäljitettävyystoiminnat pohjautuvat DXL-skriptien 

lisäämiseen näkymään.

� DOORSissa mukana myös DXL Library, jossa on 

valmiita skriptejä käyttäjille.

� Kolmea erilaista DXL:ää

– DXL (interaktiivinen käyttöliittymä)

– Layout DXL (koodi suoritetaan DOORSin sarakkeissa)

– Attribute DXL (koodi suoritetaan DOORS-attribuutissa)
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DXL Library

� Modulin valikoissa oleva DXL 

Library (Tools / DXL Library) 

sisältää useita valmiita DXL-

skriptejä.

� Skriptilistaa voidaan selata 

ikkunassa ja Run-näppäimellä

ajaa haluttu DXL-skripti tai Edit-

näppäimellä muokata sitä ennen 

ajamista.

� DXL Library sisältää joukon 

hyödyllisiä skriptejä sekä antaa 

myös hyvä pohjan DXL:n 

opettelulle esimerkkiohjelmien 

avulla.

� Modulin DXL Libraryn lisäksi 

omat kirjastonsa on myös 

Layout DXL:lle sekä attribuutti-

DXL:lle
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DXL Library: Layout DXL

Myös sarakkeisiin sijoitettavasta Layout DXL:stä löytyy oma kirjastonsa: Insert / Column

ja valinta Layout DXL / Browse. Tämä DXL-kirjasto sisältää etupäässä jäljitettävyys-

sarakkeita. Layout DXL vain esittää tietoa, siihen ei liity mitään attribuuttia.



5Copyright © SoftQA Oy

DXL Library: Attribute DXL

Attribute DXL:stä löytyy oma kirjastonsa: Edit / Attributes ja valinta New / 

DXL attribute / Browse. Attribuutti-DXL aina liittyy johonkin attribuuttiin,

joten attribuutti-DXL:n tulos esitetään attribuuttitietona (jota tosin käyttäjä

ei voi muokata).
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Layout DXL-sarake ja DXL-attribuutti

� DOORSin Layout DXL-sarake tallentaa DXL-koodin kun sarake 
lisätään näkymään ja ko. näkymä tallennetaan. DXL-sarake ei esitä
mitään attribuuttia vaan tuo suoraan näkymään DXL-koodin 
tuloksen.

� DXL-attribuutti on DOORSin attribuutti, jonka arvo määräytyy DXL-
koodin perusteella. Tämä attribuutti pitää esittää sarakkeessa, jos 
arvo halutaan näkyviin. DXL-atribuutin koodi tallentuu modulin 
mukana.

� DXL-sarakkeen ja DXL-attribuutin välillä on ero tietojen 
päivittämisessä: esilläolevaa DXL-saraketta päivitetään jatkuvasti 
kun modulia skrollataan, DXL-attribuutti päivitetään vain kerran 
silloin kun attribuutti tuodaan esille.

� Ero päivitystiheydessä johtaa usein siihen, että Layout DXL-sarake 
isoissa moduleissa hidastaa modulin käyttöä ja silloin sarakkeen 
koodi kannattaa muuttaa DXL-attribuutiksi:

– Modulin valikoissa Tools / Support Tools / Convert Layout DXL To
Attribute DXL.
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Esimerkki: linkkaus attribuutin perusteella

� Modulin DXL Library: Some 

example programs
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Esimerkki: linkkien kopiointi

� Modulin DXL Library: Some 

example programs
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Esimerkki: Object Text’in muutoshistoria

� Modulin DXL Library: Some 

example programs

Esimerkissä luodaan DXL attribuutti,

jonka tiedot päivittyvät vain modulia

avattaessa tai erikseen näin valittaessa.
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Esimerkki: tallenna linkit attribuuttiin

� Modulin DXL Library: Some 

example programs

Kun työkalu käynnistetään voidaan

valita joku olemassa oleva attibuutti tai 

luoda uusi.

Tallennusta varten valitaan linkkien

suunta: source (ulos) / target (sisään).

Lopuksi pitää valita lähde-/kohdemo-

duli sekä linkkimoduli.

Attribuuttiin tallennetuilla linkkitiedoilla

voidaan jälkeenpäin luoda linkit

uudestaan Link by Attribute-toiminnalla.
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Esimerkki: Shareable edit-tilan poistaminen

� DOORSin Shareable edit-tilan asettaminen moduliin tarkoittaa 

modulin käyttöoikeuksien lohkomista otsikkotasojen mukaan siten, 

että lukittavat osiot eivät enää peri oikeuksiaan ylemmältä tasolta.

� Jos Shareable tilan asetuksia halutaan muuttaa tai halutaan 

muuttaa käyttöoikeuksia modulissa perinnän puuttuminen on 

ongelmallista.

� Objekteihin voidaan palauttaa perintä ajamalla DXL Librarystä

löytyvät yksinkertainen DXL-skripti jonka jälkeen Shareable edit 

voidaan taas asettaa uudelleen.
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Esimerkki: enumeroidun attribuutin luonti

� DXL Libraryn ”Example to create enumerated attribute from 

attribute data” mahdollistaa DOORSin listatyyppisen attribuutin 

luonnin modulissa olevan attribuuttitiedon pohjalta.



13Copyright © SoftQA Oy

Esimerkki: oma jäljitettävyyssarake

� Layout DXL Library: Insert / Column / Layout DXL / Browse

Esimerkkiskripti luo oman jälji-

tettävyyssarakkeen, joka esittää

kahden attribuutin tiedot linki-

tetyistä moduleista.Vaihtamalla 

skriptissä attribuuttien nimet 

saadaan halutut tiedot esille.
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Esimerkki: muutosehdotusten tiedot

� Layout DXL Library: Insert / Column / Layout DXL / Browse

Esimerkkiskripti luo jälji-

tettävyyssarakkeen, joka 

hakee objektiin linkitettyjen 

muutosehdotusten tiedot.
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Esimerkki: päiviä viime muutoksesta

� DXL Attribute Library: Edit / Attributes / New / DXL attribute / Browse
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Yksinkertainen interaktiivinen DXL-ohjelma

Modulin Tools / Edit DXL toiminnan kautta voidaan ladata, kirjoittaa

ja suorittaa DXL-skriptejä. Esimerkissä on kirjoitettu ohjelma, joka

laskee (näkyvissä) olevien objektien lukumäärän modulissa.

int= kokonaisluku-

muuttuja

Object = DOORSin

objekti

Module= DOORSin

moduli

current=sillä hetkellä

valittuna oleva objekti/

moduli/kansio/projekti

infoBox=yksinkertainen

dialogi-ikkuna
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Lisää DOORS URL näkymään

� DOORS 8.1 uusi ominaisuus mahdollistaa URL-osoitteen 

jokaiselle kansiolle, projektille, modulille ja objektille.

� Viedessä DOORS-moduli esimerkiksi Word-tiedostoksi on 

toisinaan hyödyllistä lisätä näkymään objektikohtainen URL, jolla 

Word-tiedostosta päästään takaisiin DOORS-objektiin.

DXL-koodi ”display getURL(obj)”

tuo Layout DXL-sarakkeessa

näkyviin objektin URL-osoitteen.
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DXL Help

� Lähes ainoa dokumentaatio DXL-kielestä ja sen 

käytöstä on DOORSin mukana toimitettava DXL Help 

(DOORSin pääikkuna Help / DXL Reference Manual).

� Eri DOORS-versioissa DXL-kieli saa usein uusia 

toiminnallisuuksia, mutta useimmiten toiminnat ovat 

alaspäin yhteensopia, ts. vanhoille DOORS-versioille 

kehitetyt DXL-ohjelmat toimivat uudemmissakin 

versioissa.

� DXL sisältää myös lukuisia dokumentoimattomia 

funktioita, joista voi löytää esimerkkejä DOORSin 

mukana toimitettavissa esimerkkiskripteissä:

– DOORSin asennushakemisto\lib\dxl\example

– DOORSin asennushakemisto\lib\dxl\utils
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