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چکیده :تولید مدلگرا 1از ايدۀ ارتقای سطح تجريد به منظور خودکارسازی تولید کد اسـففاده میکنـد .در ايـن رو

تولیـد ،از روی

مدل و با بهکارگیری مجموعه رو هايی تحت عنوان تبديل مدل ،کد پیادهسازی بـه صـور (نیمـه) خودکـار تولیـد میشـود .کلیـه
فعالیتهای ممکن در اين رو با اسففاده از تبديلها انجام میگیرد ،به همین دلیل تبديل را قلـ و رو تولیـد مـدلگرا میگوينـد.
يکی از انواع فعالیتها تبديل مدل به مدل است که در سادهترين حالت ،يک ارتباط تکسويه بین مدل مبدأ و مقصد تعريـ میشـود
که فقط مدل مقصد از روی مدل مبدأ قابل تولید است .در حالت کلیتر ،مدلهای مبدأ و مقصد مسفقالً تغییـر میيابنـد و در نفیجـه،
نیاز به تبديل دوسويه مطر میشود .رو های مفعددی برای تعري و اجرای يک تبديل دوسويه در سالهای اخیر ارائه شـده اسـت.
در اين مقاله ،با توجه به چالشهای اين رو ها ،روشی جديد بر مبنای چارچوب مدل راندهی اپسیلون و تکنیکهـای رديـابیپـیيری
برای تبديل مدل دوسويه ارائه میشود .برای نمايش قابلیتها و چگونگی اسففاده از رو پیشنهادی ،آن را روی يک محـک شـناخفه
شده در زمینه تبديل دوسويه اجرا میکنیم .از جمله قابلیتهای رو پیشنهادی پشفیبانی از صحت ،جامعیت و انفشار تغییر است.
واژههاي كلیدي :تولید مدلگرا ،تبديل مدل دوسويه ،رديابیپیيری ،چارچوب اپسیلون

 .1مقدمه
امروزه رو های تولید نرمافزار به دنبال ارتقای سطح تجريد در جهت کاهش پیچیدگیهای برنامهها هسفند .در واقع ،هدف از ارتقـای
سطح تجريد برنامهها اين است که برنامهنويس برای ماشین تعیین کند که چه كاري بايد انجام دهد ،نه اين که چگونهه آن را انجـام
دهد [ .]1يکی از جديدترين رو هايی که از ايده ارتقای سطح تجريد بـه منظـور خودکارسـازی تولیـد کـد اسـففاده میکنـد ،تولیـد
مدلگرا است .تولید مدلگرا ،يک رو تولید است که از مدل به عنوان محصول اولیه در فرآيند تولید اسففاده میکند؛ به طـوری کـه
در آن ،از روی مدل و با بهکارگیری مجموعه رو هايی تحت عنوان تبديل مدل ،کـد پیادهسـازی بـه صـور (نیمـه) خودکـار تولیـد
میشود .با توجه به آن که برنامه را میتوان ترکیبی از ساخفمان دادهها و الگوريفم در نظر گرفت ،نرمافـزار را نیـز میتـوان ترکیبـی از
مدلها و تبديلها دانست [ .]2با در نظر گرففن کد و مدل به عنوان مصنوعا قابل تولید ،چهار نوع تبديل به صور مـدل بـه مـدل،
مدل به کد ،کد به مدل و کد به کد بررسی میشود [ .]3تمرکز اين مقاله روی تبديل مدل به مدل است.
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تبديل با هدف خودکارسازی فعالیتهايی از قبیل پااليش ،2بهسازی ،3تغییر در سطح تجريد مدلها ،بازبینی و تصحیح آنها ،مهندسی
رو به جلو ،4تولید کد 5و مهندسی معکوس( 6به منظور تولید مدل سیسفم از کد اجرايی) انجام میشود؛ به همین دلیل ،تبديل را قلـ
و رو تولید مدلگرا میگويند [ .]4در سادهترين حالت ،تبديل ،برای يک ارتباط تکسـويه 7بـین مـدل مبـدأ و مقصـد بـهکار گرففـه
میشود .در حالت کلیتر ،مدلهای مبدأ و مقصد مسفقالً تغییر میيابند [ .]5در اين حالت ،چارچوب مدل بايـد بـا اسـففاده از تبـديل
مدل دوسويه غنی شود ،تا بفواند سازگاری 8میان مدل مبدأ و مقصد را حفظ کند.
در تولید مدلگرا ،تبديل مدل دوسويه دو وظیفه دارد [ )1 :]6بررسی سازگاری :بايد بفواند تعیین کند که چه زمانی دو مدل بر طبـ
تعري تبديل سازگار هسفند؛  )2تحمیل( 9يا بازيابی) سازگاری :بايد بفواند يک جفت مدل ناسازگار را گرففه و يکی از مدلها (از قبـل
تعیین شده) را تغییر دهد تا سازگاری برقرار شود.
رو های مفعددی برای تعري و اجرای يک تبديل دوسويه در سالهای اخیر ارائه شده است .اکثر ايـن رو هـا از نظـر سـبک زبـان
اعالنی 10هسفند و همین باعث میشود که اجرای تبديل در آنها با ابهاماتی همراه باشد [ .]7همچنین زبانهای اعالنی دارای نشـانه-
گیاری 11خاص و پیچیدهای هسفند که تولیدکننده مجبور است آن را فراگیرد [ .]8از طرف ديگر ،زبـانهـای دسـفوری يـا رو هـای
تکسويه نیز نمیتوانند اکثر نیازمندیهای الزم دوسويگی را فراهم کنند .در [ ،]9ما روشی را بر مبنای زبان اعفبارسنجی اپسیلون 12و
تکنیکهای رديابیپیيری 13به نام  EVL+traceمطر کرديم که به حل مشکال رو های دوسويه ديگر همانند ابهاما ذاتی زبان-
های دوسويه پرداخفه و ويژگیهای الزم دوسويگی را سهولت میبخشد .در اين مقاله ،نحوه چگونگی کار با رو  EVL+traceرا روی
يک محک 14شناخفه شده [ ]10نشان میدهیم .با اجرای اين رو روی نمونههای آزمون مربوط به اين محک مشـاهده میشـود کـه
رو پیشنهادی به خوبی ويژگیهای دوسويگی را ارضا میکند.
در ادامه مقاله ،ابفدا مفاهیم اولیه تولید مدلگرا از قبیل مهندسی مدل گرا ،محصوال اولیه مدل ،تبديل مدل و انـواع آن در بخـش 2
بیان میشود .در بخش  3کارهای تحقیقاتی انجام شده در زمینه تبديل مدل دوسويه بررسی میشوند .سـپس ،در بخـش  4چـارچوب
اپسیلون و زبان اعفبارسنجی آن که در اين مقاله اسففاده شده معرفی میشوند .رو پیشنهادی  ،EVL+traceمحک مـورد بررسـی،
چگونگی پیادهسازی رو پیشنهادی روی اين محک و نفايج اجرا در بخش  5ارائه خواهد شد .بخش  6به جمعبندی مقاله میپردازد.

 .2مفاهیم اولیه
سابقه ارتقای سطح تجريد به معرفی زبان اسمبلی به عنوان تجريدی روی کد ماشین بـازمیگردد؛ پـس از آن ،زبـانهـای نسـل سـوم
مطر شدند که در آن برخی از وظاي سطح پايین ماشین را به جای برنامهنويس به برنامۀ مفرجم (کامپايلر) محول میکردنـد [.]11
زبانهای شیءگرا ،تجريدهای باالتری مانند نوع داده تجريدی را مطر کردند .تولید مدلگرا اين سنت را ادامه داد و با معرفی تجريـد
باالتر از کد ،يعنی مدل ،آن را در سطو مخفل چرخۀ حیا نرمافزار گسفر داد .به طور خالصه ،هر جهـش در تولیـد نرمافـزار ،بـا
ارتقای سطح تجريد و در نفیجه ،مسفقل شدن از بُنسازه 15منجر به نرمافزارهايی با قابلیت حمـل بـاال ،افـزايش کیفیـت ،بهـرهوری و
همکنشپیيری 16و در عین حال ،کاهش زمان عرضه محصول نرمافزاری به بازار میشود [.]11
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اين رو

تولید زيرمجموعهای از مهندسی مدلگرا است؛ مهندسی مدلگرا رو

نويدبخشی را برای حل ناتوانی زبانهای نسل سوم

در جهت کاهش پیچیدگی بنسازۀ نرمافزار و بیان مؤثر مفاهیم دامنه پیشنهاد میدهد [ .]12بنابراين ،مهندسی مـدلگرا تکامـل
ياففه ابزارهای «مهندسی نرمافزار به کمک کامپیوتر »17میباشد و نوع خاصی از مهندسی مدل-مبنا 18محسوب میشـود .مهندسـی
مدل-مبنا فرآيندی است که مدلهای نرمافزاری در آن نقش ويژهای دارند ،اگرچه ممکن است مدل ،محور اصلی در تولیـد آن نباشـد
[ .]2در دهه  ،80فناوری شیءگرا با اصل «هر چیز يک شیء است» بیان میشد ،اما در مهندسی مدلگرا اصل مهـم بـا عبـار «هـر
چیز يک مدل است» بیان میشود [ .]13میتوان مدل را به عنوان انفزاعی از يک سیسفم واقعی که بر طب هـدف خاصـی بـه وجـود
آمده ،تعري کرد .به همان صورتی که برنامههای يک زبان برنامهنويسی بر اساس دسـفور زبـان آن نوشـفه میشـوند ،مـدل نیـز بايـد
منطب با زبان مدل که در اصطال به آن فرامدل 19میگويیم ،باشد.
زبان مدلسازی يکپارچه 20میتواند به عنوان ايدهای برای تعري فرامدل اسففاده شود ،البفه نمیتوانـد بـه تنهـايی در همـه زمینـهها
مفید باشد .بنابراين ،برای جلوگیری از تنوع فرامدلهای ناسازگار نیاز به زبانی احساس میشد که با آن بفوان همه فرامدلها را تعريـ
کرد ،که در اصطال به آن فرا-فرامدل 21گففه میشود [ .]2گروه مديريت شیء) 22(OMGبرای زبان فرا-فرامدل ،اسفاندارد تسهیال
فرا شیء 23را معرفی کرد .در شـکل  ،1معمـاری چهـار اليـهای فرامدلسـازی و تنـاظر ايـن اليـهها بـا مفـاهیم پايـهای در زبانهـای
برنامهسازی نشان داده شده است .هر اليه بر طب اليه باالتر تعري میشود و با رابطه تطاب به آن مفصل میگردد .فقط بـاالترين
اليه به صور بازگشفی خود را تعري میکند .هر فرامدل در اليۀ دو ،خود زبانی برای تعري دامنهای خاص خواهد بود .بـرای مثـال،
 UMLزبانی برای توصی مدلهای نرمافزاری شیءگرا میباشد.

شکل ( :)1معماری چهار اليهای تولید مدلگرا برگرففه از []13

 2-1تبدیل مدل
طب ديدگاه تولید مدلگرا ،مدلها و فرامدلها ،شهروندان درجه يک هر فرآيند تولید محسوب میشـوند و سـازوکاری کـه مـدلهای
مففاو را به هم مفصل میکند ،با عنوان تبديل مدل شناخفه میشود [ .]14ابزارهای فرامدلسازی سه رو مخفل را بـرای تعريـ
تبديل ،به عنوان يک محصول نرمافزاری ممکن میسازند ،که عبارتند از [ -1 :]4دسفکاری مسفقیم مدل -2 ،24نمايش میـانی 25و -3
زبان تبدیل .26رو

سوم به دلیل ارتقای سطح تجريد ،قویترين نوع توصی است .زبان تبديل ،يک زبان خاص

دامنـه27

اسـت کـه
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)Computer-Aided Software Engineering (CASE
)Model-based Engineering (MBE
19 Metamodel
)20 Unified Modeling Language (UML
21 Meta-metamodel
22 Object Management Group
23 Meta Object Facility (MOF) : http://www.omg.org/mof
24 Direct Model Manipulation
25 Intermediate Representation
26 Transformation Language
)27 Domain Specific Language (DSL
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سازوکارهايی را برای تعري  ،ترکی و اجرای تبديل فراهم میکند [ .]4با دنبال کردن اصل «هر چیزی يک مدل است» ،تبديل مـدل
نیز میتواند همانند يک مدل ديده شود (شکل .)2

شکل ( :)2تبديل مدل در مهندسی مدل رانده برگرففه از []13

همان طور که مدلهای مبدأ و مقصد با فرامدل مفناظرشان تطبی دارند ،قوانین تبديل نیز با زبان تبديل مطابقت دارند و همه
فرامدلها ،يعنی فرامدل مبدأ ،فرامدل مقصد و زبان (فرامدل) تبديل ،با فرا-فرامدلی ،يعنی اليۀ سه از معماری فرامدلسازی در
شکل ،1تطبی دارند.
 2-2تبدیل مدل دوسویه
زبانهای تبديل از نظر جهت اجرا به دو دسفۀ زبان تک سويه و زبان دوسويه تقسیم میشوند .تبهدیل دوسهویه 28سـازوکاری بـرای
نگهداری سازگاری میان دو (يا بیشفر) منبع اطالعاتی مرتبط است [ .]15تا کنـون ،کاربردهـای تبـديل دوسـويه در حـوزه زبـانهـای
برنامهنويسی ،تبديلهای گراف ،مهندسی نرمافزار و پايگاهدادهها شناخفه شـده اسـت [ .]15پـیير مفهـوم دوسـويگی در مهندسـی
مدلگرا در سال  2005توسط  OMGمطر شد که شامل يک زبان دوسويه در پروژه تبديل اسفاندارد  QVTمیشد [ .]16زبانهای
تبديل دوسويه رو رسمی برای تبديل است که در آن هر برنامه ،تبديل رو بـه جلـو 29و تبـديل رو بـه عقـ  30را همزمـان توصـی
میکند .مزيت تبديلهای دوسويه ،تضمین برقراری سازگاری توسط ساخفار زبان است [ .]15در حال حاضر دو رو برای تبديل مدل
دوسويه وجود دارد [ )1 :]6با نوشفن دو برنامه به يک زبان تبديل تکسويه برای انجام تبديلهای رو به جلو و معکوس )2 ،بـا نوشـفن
يک برنامه به يک زبان تبديل مدل دوسويه.
حفی اگر فرآيند بازيابی سازگاری بین دو مدل ،به صور دسفی انجام شود ،بررسی خودکار اين که مدلهـا سـازگار هسـفند يـا خیـر
میتواند ارزشمند باشد []16؛ گاهی ،بازيابی سازگاری به دلیل محدوديت در زمان اجرا ،برقرار نشدن تمام شرايط و يـا وجـود چنـدين
جواب (چند مدل مقصد) ،به طور کامل ممکن نیست ،در اين موارد تبديل به صور جزئی انجام میگیرد [ .]17اهمیت دوسـويگی در
عمل بهواسطه سناريوهای کاربردی آشکار شده است؛ از جمله کاربردهـای دوسـويگی میتـوان بـه انفشـار تغییـر ، 31همگامسـازی،32
مدلسازی چندگانه ، 33تکامل نرمافزار 34و مهندسی رفت و برگشت 35اشاره کرد [.]15
 2-3مثالی ساده از تبدیل مدل
فرض کنید ،بخواهیم يک مدل از فرامدل شیءگرا را به مدلی از فرامدل رابطهای تبديل کنیم .فرامدل ساده شدۀ شـیءگـرا در شـکل
-3ال  ،تبديل موردنظر در شکل -3ب و فرامدل ساده شدهی رابطهای در شـکل -3پ نشـان داده شـده اسـت .در سـادهترين حالـت،
برنامه تبديل ،با اسففاده از دو قانون تبديل رده به جدول و تبديل صفت به سفون تعري میشود .در صورتیکه مدل مبدأ شامل يـک
رده به نام  Studentو سه صفت به نامهای  lastName ،firstNameو  IDباشد ،طب تعري تبديل رو به جلو (از مبدأ بـه مقصـد)،
مدل مقصدی که حاصل میشود ،بايد شامل يک جدول با نام  Studentبا سه سفون ،هـمنـام بـا صـفا باشـد کـه در شـکل  4قابـل
مشاهده است.
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)Bidirectional Transformation (Bx
Forward transformation
30 Backward transformation
31 Change propagation
32 Synchronization
33 Multiview Modeling
34 Software Evolution
35 Round-trip Engineering
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شکل ( :)3ال ) فرامدل شیءگرا ،ب) قوانین تبديل و ج) فرامدل رابطهای

فرض کنیم پس از اجرای تبديل ،کاربر بخواهد تغییری در مدل مقصد بدهد .برای مثال ،همانند شکل  -4مرحله ( ) 2سـفونی بـه نـام
 phoneرا به جدول اضافه کند .در اين حالت ،سازگاری بین مدل مبدأ و مقصد از بین میرود ،زيرا الزم اسـت بـه ازای هـر صـفت در
رده ،يک سفون در جدول وجود داشفه باشد و بالعکس .اما پس از تغییر کاربر در مدل مقصد ،هیچ صففی به نام  phoneدر مدل مبـدأ
نخواهد بود.

شکل ( :)4مثالی ساده از تبديل دوسويه

برای بازيابی سازگاری بین مدلها بايد تبديل را در جهت معکوس از مقصد به مبدأ (تبديل رو به عق ) انجـام دهـیم تـا تغییـر ايجـاد
شده در مدل مقصد به مبدأ انفشار يابد .اين عمل در مرحله ( )3از شکل  4نشان داده شده است .بايد در نظر داشت که گاهی همزمان
و به صور مسفقل ،مدل مبدأ و مقصد تغییر میيابند؛ در اينحالت ،عالوه بر آنکه تغییرا از مقصـد بـه مبـدأ (يـا بـالعکس) انفشـار
میيابد ،بايد تغییرا مدل مبدأ نیز حفظ شود .به اين عمل همگامسازی بین مدلی گففه میشود.

 .3كارهاي تحقیقاتی در زمینۀ تبدیلهاي دوسویه
دراين بخش ،رو های مفعدد تبديل مدل دوسويه را بررسی میکنیم .در اکثر رو هـای دوسـويه ،زبانهـای تبـديل مـدل دوسـويه
بررسی میشوند؛ هر کدام از اين زبانها دارای مزايا و معايبی هسفند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت .در ساير رو ها ،زبـانهـا يـا
رو های تکسويه برای نوشفن تبديل دوسويه به نوعی تغییر میيابند.
زبان  QVT-Rيک زبان رابطهای تعري شده توسط  OMGاست و بر اساس  MOFمیباشد [ .]18نحو اين زبـان میتوانـد مفنـی يـا
گرافیکی باشد و از تبديل دوسويه به صور اعالنی پشفیبانی میکند .تبديال تعري شده اهـداف مخفلفـی دارنـد )1 :بـرای بررسـی
سازگاری دو مدل  )2برای تحمیل سازگاری با تغییر در مدل مقصد  )3برای همگامسازی دو مدل  )4برای انجـام تبـديلهای درجـا36
اين زبان هنوز دارای ابهاما زيادی است [ .]6در [ ]19سعی شده است که برخی از ويژگیهـای معنـايی ايـن زبـان بـرای غلبـه بـر

In-place
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ابهاما موجود بررسی شود .يکی از ابزارهايی که اين زبان را پیادهسازی میکند 37 medini،نام دارد .همچنین ،برای اين زبان ،ابزاری
به نام اِکو ارائه شده که میتواند عالوه بر رفع برخی از ابهاما  ،QVT-Rشرايطی را با اسففاده از زبان قیـد شـیء 38روی فرامـدلها و
تبديل ،تعري و اعمال کند [.]20
دسفور زبانهای سهتايی گراف 39يک زبان قدرتمند بر پايه مفاهیم رياضی برای تعري تناظر میان دو نـوع مـدل بـه رو دوسـويه و
اعالنی میباشد [ .]21با بهرهمندی از شباهت میان گراف و فرامدل ،سه گراف برای فرامدل مبدأ ،فرامدل مقصد و فرامدل مفناظر 40در
نظر گرففه میشود .فرامدل مفناظر ،زبانی را برای تعري ارتباط میان مدل مبدأ و مقصد فراهم میکند .دسفور زبانهای سهتايی گراف
برای تعري ارتباط بین دو مدل ،تبديل يک مدل به مدل از نوع ديگر ،محاسبه تناظر بین دو مـدل يـا نگهـداری سـازگاری دو مـدل
اسففاده میشوند .اين زبان ،عالوه بر تبديل مدل ،در تجمیع و همگامسازی مدلها نیز کاربرد دارد [.]5
زبان تبديل ژنوس 41يک زبان مبفنی بر قید است که به طور ويژه برای پشفیبانی از مفهوم دوسويگی بنا شده اسـت [ .]22پیادهسـازی
آن بر پايه برنامهنويسی منطقی است و برای حل مسائل انپی-سخت 42مناس است .يک تبـديل در ايـن زبـان ،هماننـد تبـديلهـای
 QVT-Rمیتواند از نوع تحمیل يا بررسی باشد .اگر از نوع تحمیل باشد ،در يک جهت خاص با انفخـاب يکـی از مـدلهـا بـه عنـوان
مقصد اجرا میشود .با اجرای فرآيند تبديل ،ابفدا برقراری سازگاری روابط بررسی میشود و برای آنهايی که سازگار نیسفند ،با ايجـاد،
حیف و تغییر مدل مقصد ،سازگاری دو مدل برقرار میشود .اين زبان از سازوکار پیشرففه رديابی حمايت میکند که درآن همه عناصر
چه آنهايی که درگیر تبديل میشوند و چه آنهايی که از فرآيند تبديل حیف میشوند ،ذخیره میگردند .برتری اين زبـان در تبـديل
دوسويه با مقايسه آن با گرافهای سهتايی ،برای برخی از کاربردها ثابت شده است [.]23
زبان تبديل شیءگرای دوسويه 43يک رو

رابطهای بر اساس  MOFاست که فقط تبديلهای دوسويه يکبـهيکِ پوشـا را پشـفیبانی

میکند [ .]24تبديلهای يکبهيکِ پوشا نوع خاصی از تبديلهای دوسويه هسفند که تنها میتوانند روابطی را پشفیبانی کنند کـه بـه
ازای يک مدل مبدأ فقط و فقط يک مدل مقصد وجود داشفه باشد و بالعکس.
زبان  FunnyQTفضاهای نام زيادی همانند تبديل درجا ،تبديل مدل تکسويه و دوسويه را فراهم میکند [ .]25در تبـديل دوسـويه،
تناظری میان دو مدل که مدل چپ و مدل راست نامیده میشوند ،با اسففاده از روابط تبديل ( )t-relationsتعري میشود .هر رابطـه
میتواند شامل پیششرط و پسشرط باشد .تبديلهای دوسويۀ اين زبان ،برخالف زبان ژنوس قطعی بوده و بسیار شـبیه بـه QVT-R
عمل میکنند .اين زبان دارای نگاشت قابل رديابی بسیار قوی همانند زبان ژنوس است و از اين نظر که بر مبنای برنامهنويسی منطقـی
کار میکند ،شباهتهايی با  JTLدارد.
عدسیها 44برای اولین بار توسط فاسفر 45به عنوان يک چارچوب معنايی زبان برنامهنويسی 46تعري شد [ .]26يک تبديل دوسـويه بـا
اسففاده از يک جفت عدسی ،يعنی يک جفت تابع ،تعري میشود .تابع رو به جلو روی مـدل مبـدأ کـار میکنـد و تـابع معکـوس ،بـا
اسففاده از مدل مبدأ قبلی و مدل مقصد جديد ،مدل مبدأ جديد را تولید میکند .در اين حالت ،توابع بايد يکبـهيک باشـند ،بنـابراين
تبديل بسیار محدود میشود .ايده فاسفر روشی نامفقارن است که يکی از تابعها به عنوان تابع اصلی و ديگری ديد 47آن در نظر گرففـه
میشود.
زبان جسفجوی غیرساختياففه 48يک زبان پرسوجوی جبری گراف است که بر مبنـای تبـديلهای جبـری گـراف و زبـان UnCAL

شکل گرففه است [ .]27اين زبان برخالف زبان  QVT-Rيک زبان تابعی بوده و با اسففاده از آن میتوان تبـديلهـا را بـا هـم ترکیـ
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کرد .برای تضمین دوسويگی ،از شباهت فرامدل و گراف اسففاده کرده و فرامدلها و مدلها را بـه گرافهـای جبـری تبـديل میکنـد.
تبديلهای جبری گراف از مفهوم دوسويگی پشفیبانی کرده و در نفیجه ،با تعري تابع تبديل رو به جلو در اين زبان ،اطالعا رديـابی
و تابع تبديل معکوس به صور خودکار ساخفه میشوند.
 .4چارچوب اپسیلون
چارچوب اپسیلون زبانهای مفعددی را برای کار برروی مدلها فراهم میکند که يکی از اين زبانها برای ارزيابی مدل در نظـر گرففـه
شده است .زبان اعفبارسنجی اپسیلون برای بیان قیود روی مدلهايی مبفنی بر فرامدلهای مخفل به کار میرود کـه ارزيـابی درون-
مدلی و بین -مدلی را سهولت میبخشد [.]28
 4-1زبان اعتبارسنجی اپسیلون
هدف از طراحی زبان اعفبارسنجی اپسیلون رفع محدوديتهای رو های اعفبارسنجی ديگر همانند زبان قید شیء میباشـد .از جملـه
مزايای اين زبان میتوان به بازخورد بهفر به کاربر ،شانس تعري اخطار عالوه بر تعريـ خطـا ،محـدود کـردن مجموعـه نمونـههـا بـا
اسففاده از نگهبان  ،اصال ناسازگاریها با رو های مفعدد ،پشفیبانی از مدلسازی بینابینی اشاره کـرد .دو ويژگـی آخـر مـا را قـادر
میسازد تا از اين زبان برای تعري تبديلهای دوسويه بهره ببريم .اين زبان بهصور مجموعهای از پیمانهها 49بیان میشود .هر پیمانه
شامل مجموعهای از قیود 50میباشد که در بافتها 51دسفهبندی میشوند .همچنین برای هر پیمانه میتـوان بلـو هـای  preو post
تعري کرد که قبل و بعد از اجرای دسفورا پیمانه ،دسفورا اين بلو ها اجرا میشود .در هر زمینه ،يک نگهبان بـه طـور اخفیـاری
تعري میشود که نمونههای مورد بررسی توسط قیودِ آن بافت را محدود میکند .در اين حالت ،اگر شرط آمده در نگهبان ارضا نشود،
هیچ کدام از قیود تعري شده در آن بافت مورد بررسی قرار نمیگیرند .نحو مربوط به بافت در زبان اعفبارسنجی اپسیلون در لیست 1
آمده است.

لیست ( :)1نحو بافت در زبان ]28[ EVL

هر قید می تواند در دو حالت خطا يا اخطار تعري شود .ضرور رفع اخطار از خطا کمفر است .در هر قید نیز میتوان به طور اخفیاری
نگهبان تعري کرد تا مجموعه نمونههای مورد بررسی را کوچکتر کرد .هر قید دارای دو قسمت بررسـی و اصـال اسـت .در قسـمت
بررسی ،يک شرط تعري میشود .در صور عدم ارضای شرط ،پیامی به کاربر نمايش داده میشود کـه مـفن پیـام از قبـل در برنامـه
آمده است و در آن دلیل رخداد خطا يا اخطار ذکر میشود .قسمت اصال شامل دسفوراتی میشود که برای رفـع خطـا يـا اخطـار بـه
وجود آمده نوشفه شدهاند .میتوان چند راهکار برای رفع خطا ارائه کرد .نحو قید در لیست  2قابل مشاهده است.

لیست ( :)2نحو قید در زبان ]28[ EVL

قسمت اصال خود شامل دو بخش است :بخش عنوان و بخش اجرايی .در بخش عنوان پیامی نوشفه میشود تا بـه کـاربر بگويـد قـرار
است چه کاری برای رفع خطا انجام گیرد .در بخش اجرايی دسفوراتی که به رفع خطا منجر میشـوند ،آورده مـیشـود .نحـو قسـمت
اصال در لیست  3آمده است.

Module

invariant
Context
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لیست ( :)3نحو اصال در زبان ]28[ EVL

 4-2بحث و بررسی
ايده اسففاده از زبان اعفبارسنجی اپسیلون برای تبديلهای دوسويه در ابفدا در [ ]29مطر شد ،امـا ايـن ايـده در عمـل چـالشهـای
مفعددی دارد .يکی از اين چالشها اين است که سازگاری تبديل رو به جلو و رو به عق بايد با رو های وارسی گـرانقیمـت بررسـی
شود .برای تعیین يک تبديل دوسويه با اسففاده از  EVLبايد برای هر عنصر در مدل مبدأ (مقصد) يک يا چند عنصر مفناظر در مـدل
مقصد (مبدأ) وجود داشفه باشد؛ در صورتی که اين تناظر وجود نداشفه باشد يک يا چند راهحل برای بازيابی ناسازگاری پیش آمده در
بخش اصال مربوط به قید مورد بررسی پیشنهاد میشود .اما با اسففاده از زبان  EVLنمیتوان تغییرا را به درسـفی انفشـار داد .بـا
توجه به مثال تبديل بیان شده در بخش  ،3-2اگر در مدل مقصد ،نام سفون  IDبه  StdNumberتغییر يابـد ،برنامـه  EVLآن را بـه
عنوان سفون جديد در نظر میگیرد .در حالی که اين صفت مفناظر با اين سفون در مدل مبدأ از قبل وجود داشفه و کـافیاسـت فقـط
نام آن تغییر کند .در بخش  ،5برای رفع اين مشکل ،رو پیشنهادی اين مقاله را ارائه میدهیم.
 .5تبدیل دوسویه با استفاده از EVL+trace

اسففاده از زبان اعفبارسنجی اپسیلون به تنهايی [ ]29نمیتواند تغییرا را انفشار دهد ،بلکه فقط میتواند عناصـر را حـیف يـا اضـافه
کند .به عنوان يک راهحل ،ما در [ ]9پیشنهاد کرديم که ارجاعاتی به عناصر مفناظر مبدأ و مقصد در مدل سومی به نـام مـدل رديـابی
ذخیره شود تا انفشار تغییر امکانپیير باشد .بر اساس اصول تولید مدلگرا هر مدل مبفنی بر يک فرامدل است بنـابراين مـدل رديـابی
نیز بر طب فرامدل رديابی نشان داده شده در شکل  5ايجاد میشود .فرامدل رديابی دارای ريشهای به نام  TraceModelاسـت .ايـن
ريشه شامل تعدادی پیوند به نام  TraceLinkمیباشد .بر اساس کاردينالیفی عناصر مبدأ و مقصد ،هر پیوند میتوانـد از نـوع يـک بـه
يک ،يک به چند و چند به يک باشد .پیوند يک به يک برای ارجاع به يک عنصر مبدأ به يک عنصر مقصد ،پیوند چند بـه يـک بـرای
ارجاع به چند عنصر مبدأ به يک عنصر مقصد و پیوند يک به چند برای اتصال يک عنصر مبدأ به چند عنصر مقصد به کار میرود.
هر پیوند برای کوچکفرين بخشهای مشفر (همارز) بین عناصر مفناظر از مدل مبدأ و مقصد تعريـ مـیشـود .مقـدار هـمارزی بـه
صور يک رشفه در میدان همارزی ( )eqFieldذخیره میشود .همچنـین صـفت «رسـفه» 52در  TraceLinkنمايـانگر نـوع قـانون
تبديل است .برای مثال برای تبديل نام رده به جدول از مقدار  ClassToTableNameو تبـديل نـوع صـفت بـه سـفون را بـا مقـدار
 AttributeToColumnDataTypeبرای رسفه انفخاب میشود .با اسففاده از فرامدل پیشنهادی مـیتـوان عملیـا حـیف ،اضـافه و
انفشار تغییر را امکانپیير کرد .رو پیشنهادی بر مبنای زبان اعفبارسنجی اپسیلون و تکنیکهای رديابی به  EVL+traceنامگـیاری
شده است .برای آنکه نشان دهیم اين رو چگونه کار میکند از محک  ]10[ Person2Personاسففاده کردهايم.

شکل ( :)5فرامدل رديابی رو

پیشنهادی مربوط به ]9[ EVL+trace

category
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 5-1محک Person2Person

اين مثال برای محک و نمايش پیوندهای يک به يک در مدل رديابی در اين مقاله اسففاده میشود که در آن فرامدلهـای مبـدأ ()left
و مقصد ( )rightبسیار ساده طراحی شدهاند .در شکل  ،6تصويری از هر دو فرامدل نمايش داده شده است.

شکل ( :)6فرامدلهای ( : Person2Personال ) -فرامدل ( ،leftب) -فرامدل right

فرامدل  leftدارای يک دنیا شامل تعدادی فرد است که با يک فرارده  worldو فرارده  Personنشان داده میشود .هـر فـرد دارای دو
صفت است :نام ( )nameاز نوع رشفهای و سن ( )ageاز نوع عدد صحیح؛ صفت  nameيک شناسه برای فرد محسوب میشود به ايـن
معنی که هر شیء از نوع  Personبايد دارای نام منحصربهفرد باشد .زبان فرامدل  leftبه صـور مجموعـهای از توابـع جرئـی تعريـ
میشود به طوریکه مدلهای منطب بر اين فرامدل بر اساس فرمول ( )1تعري میشود:
modelleft: Int String  Int
()1
فرامدل  rightشامل مجموعهای از افراد ( )Personمیشود که هر فرد دارای فقط يک صفت نام ( )nameمیباشد .در اين فرامدل نیز
صفت  nameيک صفت کلیدی و منحصربه فرد برای هر شیء از نوع  Personاست .زبان فرامدل مقصـد مجموعـهای از توابـع جزئـی
میباشد که به صور فرمول ( )2تعري میشوند:
right
(model : Int  String )2
در صورتیکه نام يک فرد در يکی از مدلها تغییر يابد ،بايد بفوان فرد مفناظر با آن را در مدل ديگـر پیـدا کـرد و نـام او را تغییـر داد
(انفشار تغییر) .در اين مثال ،سه عملیا ممکن بايد توسط هر رو تبديل دوسويه امکانپیير باشد:
 -1حیف :اگر کاربر يکی از افراد را از مدل  )right( leftحیف کند ،فرد مفناظر در مدل  )left( rightبايد حـیف شـود تـا سـازگاری
برقرار شود.
 -2تغییر :اگر کاربر نام يکی از افراد را در مدل  )right( leftتغییر دهد ،بايد نام فرد مفناظر با آن در مدل  )left( rightتوسط تبـديل
دوسويه بهروزرسانی شود .توجه کنید که تغییر در سن يک فرد از مدل  leftهیچ تاثیری روی مدل  rightندارد.
 -3اضافه کردن :اگر کاربر يک فرد جديد را به مدل  )right( leftاضافه کند بايد در مدل ديگر ،يک فرد با همان نـام ايجـاد شـود .در
صورتیکه فرد جديد در مدل  rightاضافه شده باشد و تبديل بخواهد برای برقراری سـازگاری فـردی مفنـاظر بـا آن را در مـدل left
ايجاد کند ،سن پیشفرض  18در نظر گرففه میشود.
در محک  Person2Personنمونههای آزمونی در نظر گرففه شده است که رو پیشنهادی تبديل دوسويه را میتوان بر روی آنها به
محکزنی گیاشت .اين نمونهها برای آزمون سه نوع ويژگی دوسويه که عبارتند از صحت ،53جامعیت 54و بقراطگونگی 55بـه کـار مـی-
روند .صحت ،يعنی عمل تبديل بفواند سازگاری را بین دو مدل برقرار کند .جامعیت ،يعنی عمل تبديل بفواند برای همـه ورودیهـای
معفبر قابل انجام باشد .بقراطگونگی ،يعنی هرگاه دو مدل مبدأ و مقصد بر اساس تعري تبديل سازگار بودنـد بعـد از اجـرای تبـديل
هیچ تغییری در دو مدل ايجاد نشود .به عبار ديگر ،اين ويژگی از تغییرا غیرضروری در مدلها جلوگیری میکند .اين نمونـههـا در
جدول  1همراه با توضیحا نشان داده شدهاند.
برای نمونههای  BCFو  4 ،BCBزيرنمونه تعري میشود .مدل خالی ،مدل دو نفره ،مدل  8نفره و مدل  3نفره کـه نـام افـراد در آن
صرفاً از نظر حروف بزرگ و کوچک انگلیسی مففاو است .مدل آخر ،برای بررسی حساس بـودن رو دوسـويه روی حـروف در نظـر
گرففه شده است .در  ،MCBدو حالت در نظر گرففه میشود :يکی حالفی که مدل مبدأ و مقصـد خـالی باشـند و بايـد رو دوسـويه
53

Correctness
Completeness
55 Hippocracticness
54

بدون هیچ تغییری در مدلها ،سازگاری را تشخیص دهد ،در حالت ديگر ،مدل مبدأ خالی و مدل مقصد دو نفره به رو
میشود و درسفی تبديل رو به عق تضمین میشود.

دوسـويه داده

جدول ( :)1نمونههای آزمون Person2Person
نام مورد آزمون
Person2Person.BCF

Person2Person.BCB
Person2Person.MCB

توضیحات
هدف از اين نمونه ارزيابی ويژگیهای دوسويه صحت و جامعیت برای تبديل رو به جلو در حالت دسفهای يعنـی حـالفی کـه
از قبل هیچ مدل مقصدی ( )rightوجود ندارد و قرار است با اجرای تبديل از روی مدل مبـدأ ايجـاد شـود .در ايـن حالـت،
مدل  rightدارای شیء از نوع  Personنیست.
اين نمونه همانند نمونه قبلی بوده با اين تفاو که برای تبديل رو به عق در نظر گرففه شده است ،به طوریکه مـدل left
خالی است و بايد از روی مدل  rightايجاد شود.
هدف از اين نمونه بررسی ويژگیهای دوسويه صحت ،جامعیت و بقراطگونگی میباشـد در حـالفی کـه هـر دو مـدل  leftو
 rightوجود دارند اما مدل  rightتغییر کرده است و بايد بفوان اين تغییر را در مدل  leftانفشار داد .به طوریکـه اگـر نـام
يک فرد در مدل  rightعوض شود ،نام فرد مفناظر در مدل مبدأ تغییر يابد اما سن او بدون تغییر بـاقی بمانـد .تغییـر سـن
يک تغییر غیرضروری محسوب میشود.

 5-2تبدیل دوسویه  EVL+traceروي محک Person2Person

برای پشفیبانی از عمل انفشار تغییر ،مدل رديابی در  EVL+traceبايد شناسه افراد مفناظر را در يک پیوند يک به يک ذخیـره کنـد،
به طوری که مقدار صفت رسفۀ آن پیوند را  PersonToPersonNameقرار میدهیم .برای تعري يک شناسه برای هر شیء Person
در هر دو مدل بايد ويژگی  xmi:idرا برای هر عنصر در هر دو مدل فعال کنیم .اين فعالسازی با يک دسفور ساده در اپسـیلون بـدون
هیچ اثر جانبی در فرامدلها امکانپیير استmodel's name.resource.useXmiIds =true :
اين دسفور را بايد در بلو  preبرنامه نوشت تا قبل از همه دسفورا اجرا شود .از آنجايیکه برنامـه روی سـه مـدل مبـدأ ،مقصـد و
رديابی اجرا میشود ،کد اين قسمت به صور لیست  4نشان داده میشود.

لیست ( :)4بلو

 preبرنامه EVL+trace

مقدار  eqFieldدر پیوند رديابی میکور همان نام مشفر دو فرد مفناظر از دو مدل خواهد بود .هرگـاه يـک شـیء  Personدر مـدل
 rightاز روی شیئی از مدل  leftايجاد شود ،يک پیوند در مدل رديابی به صور خودکار ايجاد میشود که ارجاعاتی را به شناسههای
هر دو شیء و نام مشفر میان آنها را در خود ذخیره میکند .حال برای انجام سه عمل مـیکور بـا اسـففاده از رو پیشـنهادی بـر
اساس جدول  2عمل میکنیم.
در جدول  ،2نماد  lنمايانگر نام فرد در مدل  r ،leftنشاندهندهی نام فرد مفناظر در مدل  rightو  tبیانگر مقـدار میـدان eqField
در پیوند رديابی مفناظر از مدل رديابی میباشد .به شکل  7توجه کنید.

شکل ( :)7مثالی از عناصر مفناظر مبدأ ،مقصد و رديابی

بر اساس جدول  ،2حالت  1حالفی را نشان میدهد که کاربر هیچ تغییری در مدل مبدأ و مقصد ايجاد نکرده و در نفیجه ،نام افراد
مفناظر از مدل مبدأ و مقصد با مقدار میدان همارزی پیوند رديابی يکسان میباشد .در اين حالت ،رو پیشنهادی به دلیل برقراری
سازگاری مدلها از قبل هیچ عملیاتی را انجام نمیدهد.

جدول ( :)2عملکرد رو
حالت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Left

trace

right

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
-

r
r
r
r
r
r
r
r
r
r

شرط بررسی
l=t=r
l=t
lt
r=t
rt
l t  t = r
l=ttr
lttrl=r
ltr
l=r
lr

پیشنهادی روی محک Person2Person
عمل كاربر

عمل EVL+trace

حیف مقصد
حیف مقصد و تغییر مبدأ
حیف مبدأ
حیف مبدأ و تغییر مقصد
حیف مبدأ و مقصد
تغییر مبدأ
تغییر مقصد
تغییر مبدأ و مقصد به صور سازگار
تغییر مبدأ و مقصد به صور ناسازگار
اضافه کردن مبدأ
اضافه کردن مقصد
اضافه کردن مبدأ و مقصد به صور سازگار
بی معنا

حیف مبدأ و پیوند
حیف مبدأ و پیوند
حیف مقصد و پیوند
حیف مقصد و پیوند
حیف پیوند
تغییر مقصد و پیوند
تغییر مبدأ و پیوند
تغییر پیوند
تغییر عناصر بر مبنای انفخاب کاربر
اضافه کردن مقصد و پیوند
اضافه کردن مبدأ و پیوند
اضافه کردن پیوند
-

 5-2-1حذف
قطعه کد مربوط به بررسی و اعمال عمل حیف در لیست  5آمده است .حاال  2تا  6از جدول  2نشان مـیدهنـد کـه کـاربر يکـی از
عناصر مبدأ يا مقصد را حیف کرده و در نفیجه ،انفظار داريم برنامه  EVL+traceنیز اشیاء مفناظر با عنصر حیف شـده را پـا کنـد.
توجه شود که عمل حیف نسبت به عمل تغییر ارجح بوده ،بنابراين در حـاال  3و  5بـا وجـود رخـداد عمـل تغییـر ،بـرای برقـراری
سازگاری عمل تغییر انفخاب میشود.
برای بررسی اينکه آيا عمل حیفی رخ داده يا خیر ،کافی است بررسی شود که آيا پیوندی وجود دارد که ارجاع چپ يا ارجـاع راسـت
آن خالی باشد .حاال  2و 3نشان میدهند که ارجاع راست خالی است؛ حاال  4و  5بیان میکنند که ارجاع چپ خالی شـده اسـت.
حالت  6نشان میدهد که هر دو ارجاع خالی هسفند؛ به عبار ديگر ،کاربر هر دو فرد مفناظر را از مدل مبـدأ و مقصـد حـیف کـرده
است .برای بازيابی سازگاری انفظار داريم که رو پیشنهادی ،عناصر باقیمانده در مدلهای ديگر را نیز حیف کند.

لیست ( :)5قطعه کد مربوط به بررسی و اعمال عمل حیف

توجه شود که در قطعه کد مربوط به حیف ،توابعی اسففاده شده است که بدنهی آنها در لیست  6آمده است.

لیست ( :)6قطعه کد مربوط به بدنه توابع مورد اسففاده در عملیا حیف

 5-2-2تغییر
پس از بررسی حیف نوبت به بررسی تغییر میرسد .در لیست  7قطعه کد مربوط به اننفشار تغییر نشان داده شده است .اگر کاربر نـام
يک يا چند فرد را در مدلها تغییر دهد ،اين مسئله با بررسی پیوندهای رديابی امکانپیير است .در ابفدا بايد نگهبانی تعري کـرد کـه
فقط نمونههايی بررسی شوند که عنصر مفناظر آنها حیف نشده است (زيرا عمل حیف بر عمل تغییر ارجح است) .تغییر در نـام يـک
فرد از مقايسه مقدار  eqFieldدر پیوند با نام آن فرد قابل کش خواهد بود زيرا پیوندهای رديـابی همیشـه مقـادير قبـل از تغییـر در
مدلهای مبدأ و مقصد را نگه میدارند .پس از کش تغییر ،نام فرد مفناظر در مدل ديگر و مقدار  eqFieldپیوند رديابی برای بازيـابی
سازگاری بین دو مدل تغییر میيابد.
در جدول  ،2حاال  7تا  10نشاندهنده عمل تغییر هسفند .در حالت  ،7نام فرد در مدل مبدأ تغییر کرده است زيرا با مقدار مشفر
در  eqFieldمففاو است ( ،)l  tاما نام فرد در مدل مقصد تغییری پیدا نکرده است ( .)t = rبنابراين ،انفظار میرود که تغییر نام در
مدل مبدأ به مدل مقصد و مدل رديابی نیز انفشار يابد .برعکس ،حالت  8نشان میدهد که نام فرد در مدل مقصد تغییر ياففـه ()t  r
اما در مدل مبدأ ثابت مانده است ( .)l = tدر نفیجه ،تغییر از  rبه  lو  tانفشار میيابد .حالت  ،9حالفی را نمايش مـیدهـد کـه هـر دو
فرد در مدل مبدأ و مقصد ،نامشان توسط کاربر به نامی يکسان تغییر ياففه اما از آنجايی که  eqFieldنـام قبلـی را نشـان مـیدهـد،
مقدار  tبا مقادير  lو  rمساوی نیست .در نفیجه ،کافی است نام مشفر مربوط به  lو  rرا بـه  tانفشـار داد .در نهايـت ،در حالـت 10
کاربر نام هر دو فرد مبدأ و مقصد را تغییر داده به طوری که اين نامها يکسان نیسفند .حالت  10نشاندهنده تداخلی اسـت کـه بـرای
رفع آن بايد تصمیم کاربر را مدنظر قرار داد .به عبار ديگر ،کاربر بايد تعیین کند که نام مبدأ را بر مقصد برتری بدهد يا بالعکس.

لیست ( :)7قطعه کد مربوط به بررسی و انفشار تغییر

 5-2-3اضافه كردن
اگر کاربر يک عنصر جديد را در يک يا هردو مدل اضافه کند بايد شیء جديدی مفناظر با آن در مدل ديگر اضـافه شـود .حـاال ،11
 12و  13برای بررسی اين عمل شکل گرففهاند .در لیست  ،8قطعه کد مربوط به حالت  11و  13ديده میشود.
برای تشخیص اشیاء جديد کافی است بررسی کنیم که شناسه شیء توسط هیچ يک از پیونـدهای رديـابی مـورد ارجـاع قـرار نگرففـه
است .بنابراين ،همانطور که در جدول  2ديده میشود ،در اين سه حالت نماد  tوجود ندارد يعنی عناصری مورد بررسی قرار میگیرند
که توسط هیچ پیوندی رديابی نشدهاند .حالت  11بیان میکند که برای هر فرد جديد از مدل  leftهیچ فرد همنام مفناظری در مـدل
ديگر وجود نداشفه باشد .در اين حالت ،عالوه بر ايجاد عنصر مفناظر با شیء جديد در مدل  rightبايد يک پیوند رديـابی میـان آن دو
ايجاد کرد.

لیست ( :)8قطعه كد مربوط به حاالت  11و  13براي عمل اضافه كردن

حالت  12برعکس حالت  11نشان میدهد که عنصر جديدی در مدل  rightتشخیص داده شده که هیچ فردی در مدل مبدأ مفنـاظر
با آن نیست .در حالت  ،13برای هر فرد جديد در مدل  ،leftکاربر خود يک فرد جديد همنام با آن در مدل  rightاضـافه کـرده بـوده
است اما هیچ پیوند بین آنها وجود ندارد؛ در اين حالت ،کافی است فقط يک پیوند رديابی که به عناصر جديـد از هـر دو مـدل اشـاره
میکند ،ايجـاد کـرد .همـانطـور کـه ديـده مـیشـود قطعـه کـد مربـوط بـه حـاال  11و  13از توابـع ،hasEquivalentPerson
 getEquivalentPersonو  createPersonPersonTraceاسففاده میکند که در لیست  9و  ،10بدنه آنها نمايش داده شده است.

لیست ( :)9بدنه توابع  hasEquivalentPersonو getEquivalentPerson

تابع اول از لیست  ،9در صورتیکه فرد جديد از مدل مبدأ دارای عنصر مفناظر در مدل مقصد باشد ،مقدار  trueرا بازمیگردانـد .تـابع
دوم ،شیء مفناظر با فرد جديد از مدل  leftرا بازمیگرداند .در لیسـت  ،10تـابع  ،createPersonPersonTraceيـک پیونـد را بـین
شیء فراخوانیکننده و شیء ارسالی به عنوان پارامفر در مدل رديابی ايجاد میکند.

لیست ( :)10قطعه کد مربوط به تابع createPersonPersonTrace

لیست  11قطعه کد مربوط به حالت  12را نشان میدهد.

لیست ( :)11قطعه کد مربوط به حالت  12برای عمل اضافه کردن

 5-3نتایج اجراي  EVL+traceروي نمونههاي آزمون Person2Person

شکل  8نمونهای از اجرای رو پیشنهادی روی تبديل  Person2Personرا نشان میدهد .هر پیوند رديابی دارای دو ارجاع است کـه
شامل xmi:idهايی به عناصر مبدأ و مقصد میشود .طب شکل  ،8سه پیوند رديابی برای افـراد  Eve ،Bobو  Jackدر مـدل رديـابی
وجود دارد .به عالوه ،يک فرد جديد به نام  Aliceدر مدل  rightاضـافه شـده کـه در مـدل رديـابی هـیچ پیونـدی بـرای آن نیسـت.

همچنین نام  Bobدر مدل  rightبه  Bob Smithو نام  Eveدر مدل  leftبه  Eve Abellتغییر ياففه و فرد با نام  Jackاز مدل left

حیف شده است.

شکل ( :)8تصوير لحظهای از اجرای  EVL+traceروی يک مثال از Person2Person

در جدول  ،3نفايج پیادهسازی  EVL+traceروی نمونههای مورد آزمون محک  Person2Personنمايش داده شده است.
جدول ( :)3نفايج رو

پیشنهادی روی نمونههای آزمون Person2Person

 = قابلپشتیبانی =  ،غیرقابلپشتیبانی = - ،تعریف نشده براي نمونه
نمونههاي آزمون

صحت

جامعیت

بقراطگونگی

Person2Person.BCF.1
Person2Person.BCF.2
Person2Person.BCF.3
Person2Person.BCF.4
Person2Person.BCB.1
Person2Person.BCB.2
Person2Person.BCB.3
Person2Person.BCB.4
Person2Person.MCB.1
Person2Person.MCB.2























-




همانطور که میبینیم ،رو پیشنهادی روی موارد آزمون به خوبی عمل میکند .بايد توجه کرد کـه رو  EVL+traceدارای يـک
اجرای تعاملی است که در آن از کاربر پرسیده میشود که يکـی از راهکارهـای پیشـنهادی را بـرای اصـال ناسـازگاری برگزينـد .امـا
میتوان کد تبديل را طوری نوشت که به غیر از موارد تداخل که نیازمند تصمیم کاربر هسفند ،در بقیـه مـوارد اصـال ناسـازگاری بـه
صور خودکار انجام گیرد .همچنین رو  EVL+traceعالوه بر آن که به عنوان يک رو تبديل دوسويه در نظر گرففـه مـیشـود،
میتواند به عنوان يک همگامساز نیز عمل کند .زيرا در آن تبديلهای رو به جلو و رو به عق همزمان در يک بار اجرای برنامه EVL
انجام میپیيرند .در حالیکه اگر فقط از  EVLبدون مدل رديابی برای تبـديل دوسـويه اسـففاده شـود ،همگـامسـاز در برخـی مـوارد
نمی تواند به خوبی عمل کند .برای مثال ،در حالفی که نام فردی در مدل مقصد تغییر میکند EVL ،بـدون مـدل رديـابی آن را يـک
شیء جديد در نظر میگیرد و در مدل مبدأ يک فرد با همنام با نام جديد ايجاد میکند ،بهطوریکه ،سن آن را مساوی بـا  18تنظـیم
میکند .اما فرد مفناظر قبلی در مدل مبدأ حیف میشود که ممکن است سن او مففاو با عدد  18باشد .در اين حالت ،بقراطگـونگی
زير سوال میرود و همگامسازی بین مدلها به درسفی امکانپیير نخواهد بود.

 5-4بررسی ویژگیها و قابلیتهاي روش EVL+trace

رو  EVL+traceپیشنهاد میدهد که همه قیود مربوط به بررسی و اعمال سازگاری مربوط به تبديل رو بـه جلـو و رو بـه عقـ در
يک برنامه اعفبارسنجی اپسیلون تعري شود .در اين حالت ،هر دو تبديل در يک زمان میتوانند اجرا شوند و در صور تـداخل میـان
آنها ،پیامی به کاربر نمايش داده میشود و راهکارهايی برای حل تداخل به او ارائه میگردد .کـاربر از بـین راهکارهـا يکـی را انفخـاب
میکند و پس از آن ،به صور خودکار تداخل رفع میگردد .بنابراين ،اين رو میتواند عالوه بر اجرای تبديل دوسويه به عنوان يـک
همگام ساز شنا خفه شود .رو پیشنهادی ،اولین رو تعاملی در مقايسه با رو های تبديل مدل دوسويه [ ]7اسـت کـه بـه صـور
عملی ويژگیهای انفشار تغییر و بقراطگونگی را پشفیبانی میکند ،در حالیکه اکثر رو های دوسويه اين دو ويژگی را ندارند [.]6, 5
همانطور که در پیادهسازیهای اين مقاله نشان داده شد ،اين رو هر سـه عملیـا بـهروزرسـانی حـیف ،تغییـر و اضـافه کـردن را
پشفیبانی میکند ،در حالیکه اکثر همگامسازها [ ،]7عمل اضافه کردن  -مهمترين عمل برای تبديل -را نمـیتوانـد حمايـت کنـد .در
مقايسه با رو زبان تبديل شیءگرای دوسويه [ EVL+trace ،]24میتواند سناريوهای تبديل غیريک به يک را نیز پشفیبانی کند .از
آن جايی که نحو زبان اعفبارسنجی اپسیلون بسیار شبیه به زبان قید شیء -زبان شـناخفه شـده بـرای همـه تولیدکننـدگان مـدلگرا-
میباشد ،کار با رو ما راحتتر از رو هايی همانند دسفور زبانهـای سـهتـايی گـراف [ - ]21, 5کـه دارای يـک نمادسـازی خـاص
هسفند -میباشد .به دلیل آنکه چارچوب اپسـیلون بـا همـه نسـخههـای اکلیـپس تـا جديـدترين آن سـازگار اسـت ،قابلیـت حمـل
 EVL+traceبسیار باالست؛ در حالیکه ابزارهای  QVT-Rو  ]21, 6[ TGGيا منسوخ شدهاند و يا پشفیبانی کـاملی از ويژگـیهـای
دوسويگی ندارند.
 .6جمعبندي
در اين مقاله ،رو  EVL+traceبر مبنای زبان اعفبارسنجی چارچوب اپسیلون و تکنیکهای رديابیپیيری به صور مشرو ارائه
و پیادهسازی شد .برای نمايش قابلیتهای دوسويگی و چگونگی اسففاده از اين رو آن را روی محک  Person2Personپیادهسـازی
کرديم .نفايج ارزيابی رو روی اين محک نشان میدهد که قابلیتهای دوسويگی صحت ،جامعیت و بقراطگونگی به طـور کامـل روی
نمونههای آزمون حمايت میشوند .بنابراين ،رو پیشنهادی میتواند به ازای هر مدل ورودی يک مدل خروجی ارائه دهد (جامعیـت)
به طوریکه آن مدل خروجی سازگار با مدل ورودی باشد (صحت) .به دلیل بررسی قبـل از اعمـال تبـديل EVL+trace ،از تغییـرا
غیرضروری روی مدلها جلوگیری میکند و در نفیجه ،بقراطگونگی را نیز محق میسازد.
همچنین رو اين مقاله برای تحق تبديل دوسويه و همگامسازی بین مدلها سه عملیا حیف ،تغییر و اضافه کردن مربوط بـه هـر
دو سوی تبديل را در يک برنامه  EVLتعري میکند تـا در حـین پشـفیبانی ويژگـی انفشـار تغییـر بفوانـد در يـک زمـان تـداخل و
ناسازگاریهای بین دو مدل را رفع سازد .اين رو  ،تصمیما کاربر را برای رفع تداخل در نظر میگیرد و از اين رو بـه عنـوان اولـین
رو تعاملی دوسويه شناخفه شده است .برای باال بردن سطح تجريد رو  ،EVL+traceبه عنوان کارهای آينده پیشـنهاد مـیشـود
که از تکنیکهای تولید مدلگرا اسففاده شود تا کد برنامه  EVLبه صور خودکار تولید و پیادهسازی شود .در اين حالت ،تولیدکننده
می تواند با ايجاد مدل تبديل در سطح انفزاع باالتر ،برنامه تبديل دوسويه را با اسففاده از يک تولیدکننده کـد ايجـاد کنـد و آن را روی
مدلهای مفعدد اجرا نمايد.
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