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Abstract: Model-driven development is a new paradigm in software development in which the implementation code is
automatically\semi-automatically generated from the model, using a set of techniques named model transformations. All activities in
model-driven approaches are performed via the application of transformations. One of such activities is model-to-model
transformation, which defines an unidirectional relation between the source and target models in the simplest case studies. In this
case, the only possibility is to produce the target model from the source model. However, in general, the source and target models are
evolved independently. Therefore, a more advanced transformation called bidirectional transformation (Bx) is required to restore
consistency. Bx approaches have several challanges such as ambiguities in transformation language, special notation, and expensive
formalization. In order to cope with such challenges, in this paper, a new Bx approach is proposed based on the Epsilon model-driven
framework and traceability techniques. In this approach, the relation between the source and target models is formalized, and then is
implemented on a well-known benchmark. The proposed Bx approach is compared with three bidirectional approaches based on ten
criteria. The result of comparison demonstrates the superiority of the proposed approach in terms of portability, preservation,
reconciliation, and operation support.
Keywords: Model-driven development, bidirectional transformation (Bx), traceability, Epsilon framework.
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 -1مقدمه
امروزه روش های توسعه نرم افزار به دنبال ارتقای سطح تجرید در جهت
کاه پیچیدگیه ای برنام هه ا هس تند  .]2 ،1یک ی از جدی دترین
روشهایی که از ایده ارتقای سطح تجرید بهمنظور خودکارسازی تولی د
کد استفاده میکند ،توسعه مدل رانده 1است .این روش توس عه از روی
مدل و با بهکارگیری مجموعه روشهایی تحت عنوان تبدیل مدل ،ک د
پیاده سازی را بهصورت نیمهخودکار تولید میکن د .ب ا توج ه ب ه آنک ه
برنامه را میتوان ترکیبی از ساختمان دادهها و الگوریتم در نظر گرفت،
نرمافزار را نیز میتوان ترکیبی از مدلها و تبدیلها دانس ت  .]3ب ا در
نظر گرفتن کد و مدل به عنوان مصنوعات قابل تولید ،چهار نوع تب دیل
بهصورت مدلبهمدل ،مدلبهکد ،کدبهمدل و کدبهکد بررس ی م یش ود
 .]7تمرکز این مقاله روی تبدیل مدلبهمدل است.
در سادهترین حالت ،تبدیل ،برای ارتب اطی ت کس ویه ب ین م دل
مبدأ و مقصد به کار گرفته میشود .در حالت کلیتر ،مدله ای مب دأ و
مقصد مستقالً تغییر مییابند  .]1در این حالت ،چارچو م دل ران ده
باید با استفاده از تبدیل مدل دوسویه غنی ش ود ،ت ا بتوان د س ازگاری
میان مدل مبدأ و مقصد را حفظ کند.
یک تبدیل مدل دوسویه دو وظیفه دارد  )6 :]1بررسی س ازگاری:
باید بتواند تعیین کند که چه زمانی دو مدل ب ر طب ت تعری ف تب دیل
سازگار هستند؛  )2تحمیل (یا بازیابی) سازگاری :باید بتواند یک جف ت
مدل ناسازگار را گرفته و یکی از مدلها (ازقب لتعی ینش ده) را تغیی ر
دهد تا سازگاری برقرار شود.
روشه ای متع ددی ب رای تعری ف و اج رای تب دیل دوس ویه در
سالهای اخیر ارائه شده است .اکثر ای ن روشه ا از نظ ر س بک زب ان
اعالنی هستند و همین باعث میش ود ک ه اج رای تب دیل در آنه ا ب ا
ابهاماتی همراه باشد  .]4همچنین زبانهای اعالنی دارای نشانهگ ذاری
خاص و پیچیدهای هستند که توسعهدهنده مجبور است ،آن را فراگیرد
 .]1ازطرفدیگ ر ،زب انه ای دس توری ی ا روشه ای ت کس ویه نی ز
نمیتوانند اکثر نیازمندیهای الزم دوسویگی را فراهم کنند.
2
در  ،]1م ا روش ی را ب ر مبن ای زب ان اعتبارس نجی اپس یلون و
تکنیکهای ردیابیپذیری 3بهنام  EVL+traceمطرح کردیم که به ح ل
مشکالت روشهای دوسویه همانند ابهام ات اات ی زب انه ای دوس ویه
پرداخته و ویژگیه ای الزم دوس ویگی را س هولت م یبخش د .در ،]1
فقط روابط یک به یک بین عناصر مبدأ و مقصد بررسی شد.
در این مقاله ،روابط یک ب ه چن د و چن د ب ه ی ک ص وریس ازی
میشود .سپ  ،نحوه کار با روش  EVL+traceروی این روابط با توج ه
به محکی شناختهشده 4بهن ام  Families2Personsموردمطالع ه ق رار
میگیرد .سپ برای نمای برتریهای روش پیشنهادی ،آن را از نقطه
نظر  61معیار با سه روش شناختهشده تبدیل دوسویه مقایسه خ واهیم
کرد.
در ادامه مقاله ،ابتدا مفاهیم اولیه مدل رانده از قبیل مهندسی مدل
رانده ،محصوالت اولی ه م دل ران ده ،تب دیل م دل و ان واع آن ،مح ک
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 Families2Personsو چارچو اپسیلون در بخ  2معرف ی م یش ود.
روش پیش نهادی  ،EVL+traceص وریس ازی رواب ط ب ین م دله ا،
چگونگی پیادهسازی روش پیشنهادی روی محک موردنظر و نتایج اجرا
در بخ  3ارائه خواهد شد .بخ  ،7روش پیشنهادی را ب ا س ه روش
شناخته شده تبدیل دوسویه بر طبت  61معیار مقایس ه ک رده و نت ایج
مقایسه را با رسم نمودار نشان میدهد .درنهایت ،مقاله با نتیج هگی ری
در بخ  1به پایان میرسد.

 -2مفاهیم اولیه مدل رانده
بهطور خالصه ،هر جه در توسعه نرم افزار ،با ارتقای س طح تجری د و
درنتیجه ،مستقل شدن از سکو منجر به نرم افزارهایی ب ا قابلی ت حم ل
باال ،افزای کیفیت ،بهره وری و قابلیت تعام ل و درع ینح ال ،ک اه
زمان عرضه محصول نرمافزاری به بازار میشود .]3
در دهه  ،08فناوری شیءگرا با اصل «هر چی ز ی ک ش یء اس ت»
بیان میشد ،اما در مهندسی مدل رانده اصل مهم با عبارت «ه ر چی ز
یک مدل است» بیان میشود  .]3میتوان مدل را بهعنوان انتزاع ی از
یک سیستم واقعی که بر طبت هدف خاصی به وجود آمده ،تعریف کرد.
به همان صورتی که برنامه های یک زبان برنامه نویسی بر اس اس گرام ر
آن زبان نوشته میشوند ،مدل نیز بای د منطب ت ب ا زب ان م دل ک ه در
اصطالح به آن فرامدل 5میگوییم ،باشد.
زبان مدل سازی یکپارچه میتواند ب هعن وان ای ده ای ب رای تعری ف
فرامدل استفاده شود ،البته نمیتواند به تنهایی در همه زمینهه ا مفی د
باشد .بنابراین ،برای جلوگیری از تنوع فرام دل ه ای ناس ازگار نی از ب ه
زبانی احساس میشد که با آن بتوان همه فرامدل ها را تعریف کرد ،ک ه
در اصطالح به آن فرا-فرامدل 6گفته م یش ود  .]3انجم ن م دیریت
شیء برای زبان فرا-فرامدل ،استاندارد تس هیالت ف را ش یء را معرف ی
کرد.
 -1-2تبدیل مدل
طبت دیدگاه مدل رانده ،مدلها و فرامدلها ،شهروندان درجه ی ک ه ر
فرآیند توسعه محسو میشوند و سازوکاری که مدل های متفاوت را به
هم متصل میکند ،با عنوان تبدیل مدل شناخته م یش ود  .]61زب ان
تبدیل ،زبانی خاص قلمرو است که سازوکارهایی را برای تعریف ،ترکیب
و اجرای تبدیل فراهم میکند  .]66با دنبال کردن اص ل «ه ر چی زی
یک مدل است» ،تبدیل مدل نیز میتواند همانند یک مدل دیده ش ود.
همانطورکه مدلهای مب دأ و مقص د ب ا فرام دل متناظرش ان تطبی ت
دارند ،قوانین تبدیل نیز با زبان تبدیل مطابقت دارند و همه فرامدله ا،
یعنی فرامدل مبدأ ،فرامدل مقص د و زب ان (فرام دل) تب دیل ،ب ا ف را-
فرامدل تسهیالت فرا شیء تطبیت دارند.
 -2-2تبدیل مدل دوسویه
زبانهای تبدیل از نظر جهت اجرا به دو دسته زبان ت ک س ویه و زب ان
دوسویه تقسیم میشوند .تبديل دوسويه 7س ازوکاری ب رای نگ هداری
سازگاری میان دو (یا ب ی ت ر) منب ع اطالع اتی م رتبط اس ت .]62
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شکل  :1الف) فرامدل مبدأ ،ب) قوانين تبديل و ج) فرامدل مقصد

پذیرش مفهوم دوسویگی در مهندسی مدل رانده در سال  2885توسط
 OMGمطرح شد  .]13زبان های تب دیل دوس ویه روش رس می ب رای
تبدیل است که در آن هر برنامه ،تبدیل روبه جلو و تبدیل روب هعق ب را
همزمان توصیف میکند.
در حال حاضر دو روش برای تبدیل مدل دوسویه وج ود دارد :]6
 )1با نوشتن دو برنامه به زبان تبدیل تک سویه برای انجام تب دیل ه ای
روبهجلو و معکوس )2 ،با نوشتن برنامهای به زبان تبدیل مدل دوسویه.
اهمیت دوسویگی در عمل به واسطه س ناریوهای ک اربردی آش کار
شده است؛ ازجمله کاربردهای دوس ویگی م یت وان ب ه انتش ار تغیی ر،
همگام سازی ،مدل سازی چندگانه  ،تکامل نرم افزار و مهندس ی رف ت و
برگشت اشاره کرد .]62
 -3-2مثالی ساده از تبدیل مدل
فرض کنید ،بخواهیم مدلی از فرامدل مبدأ در شکل  6را ب ه م دلی از
فرامدل مقصد تبدیل کنیم .فرامدل مبدأ شامل فراکالسه ای س تاره و
مربع است و فرامدل مقصد شامل فراکالسهای مثلث و دایره است .ب ر
طبت قوانین تبدیل بهازای ستارهها در مدل مبدأ ،مثل ث همرن آن و
بهازای مربعها ،دایره همرن در مقصد ایجاد میش ود .همچن ین بای د
توجه کرد که رابطه بین ستاره و مثلث رابطه چندبهی ک و رابط ه ب ین
مربع و دایره یکبهچند است.
نمونهای از مدل مبدأ و مدل مقصد متناظر با آن در شکل  2نش ان
داده شده است .در مرحله ( ،)6مدل مقصد با اجرای تب دیل روب هجل و
براساس مدل مبدأ ایجاد میشود.
سپ  ،در مرحله ( )2ممکن است کاربر مدل مقصد را تغییر داده و
یک شیء مثلث با رن متفاوت از مثلث قبل ی ایج اد کن د .در نتیج ه،
سازگاری بین دو مدل از بین میرود .برای بازیابی سازگاری بین مدلها
باید تبدیل را در جهت معکوس از مقصد به مب دأ (تب دیل روب هعق ب)
انجام دهیم تا تغییر ایجادشده در مدل مقصد به مبدأ انتشار یابد که در
مرحله ( )3از شکل  2قابل مشاهده است.
 -4-2محک Families2Persons
این مثال برای ارزیابی و نمای پیوندهای یکبهچن د (چندب هی ک) در
این مقاله استفاده میشود که در آن فرامدلهای مبدأ (بهنام )Families
و مقصد (به نام  )Personsبسیار ساده طراحی شدهاند .فرامدل Families
دارای فراکالس  Familyاست که با ف راکالس  Memberب ا چه ار ن وع
رابطه در ارتباط است .هر شیء از نوع  Familyدارای ص فت lastName
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از نوع رشته ای است؛ این صفت ،شناسه محسو میشود .ه ر ش ی ء از
نوع  Memberدارای صفت  firstNameاست .هر خانواده دارای یک پدر،
یک مادر ،تعدادی فرزند پسر و فرزند دختر است .شکل  ،3فرامدل مبدأ
را نمای میدهد.

شکل  :2مثالی ساده از تبديل دوسويه

فرامدل  Personsشامل فراکالس انتزاعی  Personمیشود ک ه ه ر
فرد از این نوع دارای صفت  fullNameاس ت .در ای ن فرام دل ،ص فت
 fullNameیک صفت کلیدی و منحص ربهف رد ب رای ه ر ش یء از ن وع
 Personاست .دو فراکالس  Femaleو  Maleاز ای ن ف راکالس ب ه ار
میبرند .در شکل  7تصویری از فرامدل مقصد نمای داده شده است.

شکل  :3فرامدل Families
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شرط آمده در نگهبان ارضا نشود ،هیچکدام از قیود تعریف ش ده در آن
زمینه موردبررسی قرار نمیگیرند.

شکل  :4فرامدل Person

با توجه به ه ر دو فرام دل ،ب ه ازای ه ر عنص ر از ن وع ،Member
عنصری از نوع  Personایجاد م یش ود .در ای ن حال ت ترکی ب ص فت
 firstNameمربوط به عنصر  Memberهمراه با صفت  lastNameعنص ر
 Familyآن ص فت  fullNameدر  Personمق داردهی م یش ود.
درصورتیکه ،یک  Memberبا رابطه  fatherیا  sonsبه  Familyم رتبط
باشد ،فرد متناظر در مدل مقصد از نوع  Maleخواهد شد و در غیر این
صورت ،از نوع  Femaleمیشود.
توجه کنید که اگر مقدار صفت  firstNameعض وی در م دل مب دأ
تغییر کند ،مقدار صفت  fullNameفرد متناظر با آن عض و بای د تغیی ر
یابد و بالعک  .همچنین ،اگ ر مق دار ص فت  lastNameمجموع های از
اعضای خانوادهای تغییر یابد ،مقدار صفت  fullNameهمه افراد متناظر
ن امخ انوادگی در
در مدل مقصد تغییر میکند .در صورتی ک ه ،بخ
صفت  fullNameمربوط به ف ردی در م دل مقص د تغیی ر کن د ،بای د
 lastNameخانواده متناظر با آن فرد و  fullNameهمه اف راد (در م دل
مقصد) متناظر با آن خانواده نیز تغییر کنند.
 -5-2چارچوب اپسیلون
چارچو اپسیلون زبانهای متعددی را برای کار بر روی مدلها ف راهم
میکند که یکی از این زبانها برای ارزیابی م دل در نظ ر گرفت ه ش ده
است .زبان اعتبارسنجی اپسیلون برای بیان قیود روی مدلهایی مبتنی
بر فرامدلهای مختلف به کار میرود که ارزیابی درونمدلی و بینمدلی
را سهولت میبخشد .]67
 -1-5-2زبان اعتبارسنجی اپسیلون
ه دف از طراح ی زب ان اعتبارس نجی اپس یلون رف ع مح دودیته ای
روش های اعتبارسنجی دیگر همانند زبان قید شی ء 0میباش د .ازجمل ه
مزایای این زبان میتوان به بازخورد بهتر به کاربر ،شان تعریف اخطار
عالوه بر تعریف خطا ،محدود کردن مجموع ه نمون هه ا ب ا اس تفاده از
نگهب ان  ،اص الح ناس ازگاریه ا ب ا روشه ای متع دد ،پش تیبانی از
مدل سازی بینابینی اشاره کرد .دو ویژگی آخر ما را قادر میسازد ت ا از
این زبان برای تعریف تبدیلهای دوسویه بهره بب ریم .نح و عین ی ای ن
زبان در شکل  1قابل مشاهده است.
این زبان بهصورت مجموعهای از پیمانهها بیان میشود .هر پیمان ه
شامل مجموعهای از قیود میباشد که در زمینهها دستهبندی میش وند.
در هر زمینه ،یک نگهبان بهطور اختیاری تعریف میشود که نمونههای
موردبررسی توسط قیودِ آن زمینه را محدود میکند .در این حالت ،اگ ر
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شکل  :5نحو عينی زبان اعتبارسنجی اپسيلون

هر قید میتواند در دو حالت خطا یا اخطار تعری ف ش ود .ض رورت
رفع اخطار از خطا کمتر است .در هر قید م یت وان ب ه ط ور اختی اری
نگهبان تعریف کرد تا مجموعه نمونه های موردبررسی را کوچک تر کرد.
هر قید دارای دو قسمت بررس ی و اص الح اس ت .در قس مت بررس ی،
شرطی تعریف می شود .در صورت عدم ارضای شرط ،پی امی ب ه ک اربر
نمای داده میشود که متن پیام از قبل در برنامه آمده اس ت و در آن
دلیل رخداد خطا یا اخطار اکر میشود.
قسمت اصالح میتواند شامل چند راهکار باشد ک ه هرک دام دارای
دو بخ است :بخ عنوان و بخ اجرای ی .در بخ عن وان پی امی
نوشته میشود تا به کاربر بگوید قرار است چه ک اری ب رای رف ع خط ا
انجام گیرد .در بخ اجرایی دستوراتی که به رفع خطا منجر میشوند،
آورده میشود.
 -2-5-2بحث و بررسی
ایده استفاده از زبان اعتبارسنجی اپسیلون برای تبدیل های دوس ویه در
ابتدا در  ]61مطرح شد ،اما این ایده در عم ل چ ال ه ای متع ددی
دارد .یکی از این چال ها این است ک ه س ازگاری تب دیل روب هجل و و
روبهعقب باید با روشهای وارسی گرانقیمت بررسی شود .برای تعی ین
تبدیل دوسویه با استفاده از  EVLباید برای ه ر عنص ر در م دل مب دأ
(مقصد) یک یا چند عنصر متناظر در مدل مقصد /مب دأ وج ود داش ته
باشد؛ درصورتیکه این تناظر وجود نداشته باشد ی ک ی ا چن د راهح ل
برای بازیابی ناسازگاری پ ی آم ده در بخ اص الح مرب وط ب ه قی د
موردبررسی پیشنهاد میشود .اما ب ا اس تفاده از زب ان  EVLنم یت وان
تغییرات را به درستی انتشار داد .با توجه به مثال تب دیل بخ ، 3-2
اگر در مدل مقصد ،رن مثلث اول به قرمز تغییر یابد ،برنام ه  EVLآن
را بهعنوان عنصری جدید در نظر میگیرد .درح الیک ه ،عناص ر س تاره
متناظر ب ا ای ن عنص ر مثل ث در م دل مب دأ از قب ل وج ود داش ته و
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کافیست فقط رن آنها تغییر یابد .در بخ
روش پیشنهادی این مقاله را ارائه میدهیم.

ارائه روشی جدید برای تبدیل مدل دوسویه . . .

 ،3برای رفع این مشکل،

 -3تبدیل دوسویه با استفاده از EVL+trace

در بخ  2-1-2توضیح داده ش د ک ه اس تفاده از زب ان اعتبارس نجی
اپسیلون به تنهایی نمیتواند تغییر در مقدار صفات را انتشار دهد ،بلک ه
فقط میتواند عناصر را حذف یا اضافه کند  .]61بهعنوان راهحل ،ما در
 ]1پیشنهاد کردیم که ارجاعاتی به عناصر متن اظر مب دأ و مقص د در
مدل سومی بهنام مدل ردیابی اخیره شود تا انتشار تغیی ر امک انپ ذیر
باشد.
بر اساس اصول مدل ران ده ه ر م دل مبتن ی ب ر فرام دلی اس ت؛
بنابراین ،برای ایجاد مدل ردیابی نیازمند طراحی ی ک فرام دل ردی ابی
هستیم .این فرامدل ،در شکل  1نمای داده شده است .فرامدل ردیابی
دارای ریشه ای به نام  TraceModelاس ت .ای ن ریش ه ش امل تع دادی
پیوند بهنام  TraceLinkمیباشد .بر اساس کاردینالیتی عناص ر مب دأ و
مقصد ،هر پیوند میتواند از نوع یکبهیک  ،ی کب هچن د و چندب هی ک
باشد .پیوند یکبهیک برای ارجاع به یک عنص ر مب دأ ب ه ی ک عنص ر
مقصد ،پیوند چندبهیک برای ارجاع به چند عنصر مبدأ ب ه ی ک عنص ر
مقصد و پیوند یکبهچند برای اتصال یک عنصر مب دأ ب ه چن د عنص ر
مقصد به کار میرود.

شکل  :7مدل رديابی برای تبديل مثال بخش 3-2

با استفاده از فرامدل پیشنهادی میتوان عملیات «حذف»« ،اضافه»
و «انتشار تغییر» را امکانپذیر کرد .در  ،]1فقط رواب ط ی ک ب ه ی ک
بررسی شد .در این مقال ه ،قص د داری م ب ه پیون دهای ی کب هچن د و
چندبهیک و صوریسازی این روابط بپردازیم .برای چگونگی پیادهسازی
روش روی این روابط از محک  Families2Personsاستفاده میکنیم.
 -1-3صوریسازی روابط یکبهچند و چندبهیک
در جدول  ،6نماد  sیک عنصر و  Sمجموعهای از عناصر همنوع از مدل
مبدأ r ،پیوند ردیابی از نوع یکبهچند (ی ا چندب هی ک) و نم اد  tی ک
عنصر و  Tمجموعهای از عناصر همنوع از مدل مقصد است .با توجه ب ه
شرایط بیانشده 63 ،حالت با معنی برای رابطه یکبهچند (حاالت  6تا
 )63و  63حالت معنیدار برای رابطه چندب هی ک (ح االت  67ت ا )21
وجود دارد .حاالت بیمعنی در جدول  6آورده نشدهاند.
ابتدا ،حاالت  6تا  63را شرح میده یم .حال ت  ،6ح التی را بی ان
میکند که کاربر هیچ تغییری در عناصر مدلهای مبدأ و مقص د ن داده
است؛ بنابراین ،روش  EVL+traceدر مواجهه با آن ه یچ عمل ی انج ام
نمیدهد.
طبت شرایط بیانشده در حاالت  2تا  ،1تغییری در مق دار ص فات
عناصر مشاهده میشود و درنتیجه ،انتظار داریم که  ،EVL+traceتغییر
آشکار شده را انتشار دهد .حالت  2بیان میکند که عنصر مبدأ با عنصر
ردیابی مساوی بوده ،اما یکی (یا بی تر) از عناصر مجموعه  Tبا عنص ر
ردیابی مساوی نیست و درواقع ،تغییر یافته است .بنابراین ،برای بازیابی
سازگاری باید عنصر مبدأ ،ردیابی و همه عناص ر  Tب ر اس اس مق دار

شکل  :6فرامدل رديابی روش پيشنهادی مربوط به ]8[ EVL+trace

هر پیوند برای کوچکترین بخ های مشترک (همارز) بین عناصر
متناظر از مدل مبدأ و مقصد تعریف میشود .مقدار هم ارزی ب هص ورت
رشتهای در صفت  eqFieldیا همان میدان ه مارزی اخی ره م یش ود.
همچنین صفت  categoryدر  TraceLinkنمایانگر نوع (یا رسته) ق انون
تبدیل است .برای مثال برای تبدیل آمده در بخ  3-2میت وان م دل
ردیابی را به صورت شکل  4ترسیم ک رد .در ش کل  eqField ،4هم ان
رن مشترک بین عناصر مب دأ و مقص د اس ت و  categoryب ر اس اس
اینکه چه نوع عنصری از مبدأ به چه عنصری از مقصد تبدیل میش ود،
تعیین میشود.
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تغییر داده شوند .حالت  3نشان می دهد که عنصر مب دأ توس ط ک اربر
تغییر یافته و  EVL+traceباید این تغییر را ب ه عنص ر ردی ابی و هم ه
عناصر متناظر مقصد انتشار دهد .حالت  7بیان میکن د ک ه ع الوه ب ر
تغییر عنصر مبدأ ،یک یا بی تر از عناصر متناظر در م دل مقص د ه م
توسط کاربر تغییر یافتهاند؛ درحالیکه ،این تغییرات سازگار و همارز هم
هستند .دراینحالت ،کافی است تغییر آشکارش ده ب ه عنص ر ردی ابی و
بقیه عناصر مجموعه  Tانتشار یابد .در حالت  ،1تغییر در ه ر دو م دل
مبدأ و مقصد تشخیص داده میشود ،اما ب رخالف حال ت  7ای ن تغیی ر
سازگار نیست ( .)s  tبنابراین EVL+trace ،پیغامی را به ک اربر نش ان
میدهد تا او تصمیم بگیرد که کدام تغییر را ترجیح میدهد.
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جدول  :1صوریسازی روابط يکبهچند و چندبهيک
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در حاالت  1تا  EVL+trace ،61طبت شرط بی انش ده ،تش خیص
میدهد که عنصری از مدل مبدأ یا همه عناصر  Tاز مدل مقصد ح ذف
شدهاند .درنتیج ه ،انتظ ار م یرود ک ه تب دیل دوس ویه ب رای بازی ابی
سازگاری عناصر متناظر باقی مانده در مدلهای دیگر را حذف کن د .در
حاالت  1و  ،4عنصر مبدأ حذف شده اس ت؛ درح الیک ه در حال ت ،1
عنصر ردیابی با عناصر مجموعه  Tاز مقصد همارز است ،اما در حالت ،4
این همارزی وجود ندارد .به عبارت دیگر ،کاربر عالوه ب ر ح ذف عنص ر
مبدأ ،یک (یا بی تر) عنصر از مقصد را نیز تغییر داده اس ت .چ ون در
روش  ،EVL+traceعمل حذف بر تغییر ارج ح اس ت ،ای ن روش هم ه
عناصر متناظر را حذف میکند .در ح االت  1و  ،3عناص ر مجموع ه T
توسط کاربر حذف شدهاند و عالوه بر آن ،حال ت  3بی ان م یکن د ک ه
عنصر  sاز مبدأ نیز تغییر یافته است .در حالت  ،61ه م عنص ر مب دأ و
هم مجموعه  Tاز مقصد حذف شدهاند؛ درنتیجه ،برای بازیابی سازگاری
کافیست عنصر  rهم از مدل ردیابی حذف شود.
حاالت  66تا  ،63نشان میدهند ک ه ک اربر عنص ر جدی دی را در
مدل مبدأ یا مقصد اضافه کرده است .این تشخیص به این دلی ل اس ت
که برای عنصر جدید ،هیچ پیوند متناظری در مدل ردیابی وجود ندارد؛
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بنابراین EVL+trace ،میفهمد که از قبل عنص ری در مب دأ ی ا مقص د
نبوده که متناظر آن در مدل ردیابی ایج اد ش ده باش د .در حال ت ،66
کاربر عنصری جدید در مدل مبدأ اضافه کرده ک ه متن اظری در م دل
ردیابی و مقصد برای آن وجود ندارد و باید توسط تبدیل دوسویه ایجاد
شود .در حالت  ،62کاربر یک (یا بی تر) عنص ر همن وع و یکس ان در
مدل مقصد اضافه کرده که برای بازی ابی س ازگاری الزم اس ت متن اظر
آنها در مدل مبدأ و ردیابی ایجاد ش ود .در حال ت  ،63ک اربر عناص ر
متناظر و یکسانی را در مدلهای مبدأ و مقصد ایجاد کرده اما در م دل
ردیابی ثبت نشدهاند .در این حالت EVL+trace ،فقط یک پیوند ردیابی
بین عناصر متناظر ایجاد میکند.
حاالت  67تا  ،21پیوندهای چندبهیک را صوری م یکنن د .حال ت
 67همانند حالت  6است ،با ای ن تف اوت ک ه در آن ب ا مجموع های از
عناصر مبدأ و عنصری از مدل مقصد سروکار داریم .ح االت  61ت ا ،61
همانند حاالت  2تا  ،1تغییر ص ورتگرفت ه توس ط ک اربر را تش خیص
میدهند و برای بازیابی سازگاری ،باید این تغییر انتشار یابد .حاالت 63
تا  23مانند حاالت  1تا  ،61عمل حذف را تش خیص داده و در ح االت
 27تا  ،21کاربر عنصری را در مبدأ یا مقصد اضافه کرده است.
 -2-3پیادهسازی  EVL+traceروی محک Families2Persons
مدل ردی ابی ب رای مح ک  Families2Personsدارای دو ن وع پیون د
ردیابی است )6 :پیوند ردیابی یکبهچند با رسته  FamilyPersonک ه
میدان هم ارزی آن همان مقدار  lastNameمربوط ب ه ش یء Family
می باشد )2 .پیوند ردیابی یکبهی ک ب ا رس ته  MemberPersonک ه
میدان هم ارزی آن همان مقدار  firstNameمربوط به شیء Member
می باشد .نمونه ای از م دل ه ای مب دأ ،ردی ابی و مقص د در ش کل 1
نمای داده شده است.
برای تعریف شناسهای برای هر شیء در ه ر ی ک از م دله ا بای د
ویژگی  xmi:idرا برای هر عنصر فعال کنیم .این فعال سازی با دستوری
ساده در اپسیلون بدون هیچ اثر جانبی در فرامدلها امکانپذیر است:
model's name.resource.useXmiIds =true

در ادامه ،سه عمل ح ذف ،تغیی ر و اض افه ک ردن روی م دله ای
محک  Families2Personsمورد بررسی قرار میگیرد.
 -1-2-3حذف
درصورتیکه ،یک شیء از نوع  Familyتوسط کاربر حذف ش ود ،یعن ی
حالت  1یا  4از جدول  6اتفاق بیفتد ،آنگاه  EVL+traceبرای بازی ابی
سازگاری همه عناصر (از نوع  )Personمتناظر از مدل مقص د را ح ذف
میکند .در این حالت ،از نظر فنی وقت ی ی ک ش یء ح ذف م یش ود،
اشارهگر مربوط به آن در پیوند ردیابی خالی میشود .ممکن است کاربر
یک شیء از نوع  Memberرا حذف کند ،در این حالت ،کافی است ف رد
متناظر با آن از مدل مقصد حذف شود .توجه کنی د ک ه ممک ن اس ت
کاربر از مدل مقصد یک شیء از نوع  Personرا ح ذف کن د؛ بن ابراین،
 EVL+traceباید شیء متناظر از نوع  Personرا حذف کند .همچن ین،
اگر خانواده (شیء  )Familyمتن اظر ب ا ف رد ح ذف ش ده دارای ه یچ
عض وی نباش د ،آن خ انواده نی ز ح ذف م یگ ردد .توج ه کنی د ک ه
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شکل  :8نمونهای از مدلهای محک Families2Persons

صوریسازی روابط یکبهیک (همانن د رابط ه  Memberب ا  )Personدر
 ]1بهطور کامل توضیح داده شده است.
 -2-2-3تغییر
پ از بررسی حذف نوبت ب ه بررس ی تغیی ر م یرس د .اول ین حال ت
ممکن ،حالتی است که مقدار ص فت  firstNameی ک ش یء Member
توسط کاربر تغییر یابد .برای تشخیص این تغییر ،بای د مق دار eqField
پیوند ردیابی با صفت  firstNameعنص ر مب دأ مقایس ه ش ود (عب ارت
مقابل  checkدر لیست  .)6درصورتیکه ،این مق ادیر مس اوی نباش ند،
آنگاه کنترل به قسمت  fixمنتقل میگردد .سپ  ،شیء متناظر با عضو
تغییر یافت ه پی دا م یش ود و مق دار  fullNameآن تنظ یم م یش ود.
همچنین ،مقدار  eqFieldپیوند ردیابی نیز بهروز میشود.

ليست  :2قطعه کد تغيير در بخش اول  fullNameاز شیء Person

نمونهای از اجرای لیست  2در شکل  61آورده شده است.

شکل  :11نمونه اجرای قطعه کد ليست 2

ليست  :1قطعه کد تغيير در  firstNameاز شیء Member

حالت سوم ،مربوط به تغیی ر در ن امخ انوادگی ی ک ش یء از ن وع
 Familyاس ت (حال ت  3از ج دول  .)6در ای ن حال ت ،ب رای بازی ابی
سازگاری بخ دوم  fullNameهمه اشیاء ( )Personمتن اظر ب ا ش یء
تغییر یافته و  eqFieldپیوند ردیابی مربوطه بهروز میشوند .قطع ه ک د
مربوط به بررسی این تغییر و بازیابی سازگاری بین مدلها در لیس ت 3
آمده است.

نمونهای از اجرای قطعه کد لیست  6در شکل  3نمای داده ش ده
است .طبت پیغام نمای دادهشده ،نام کوچک شیء  Tomاز مدل مب دأ
به  Thomasتوسط کاربر تغییر یافته ،راهحل پیشنهادی  EVL+traceبه
کاربر در پنجره پایینی بیان میکند که نام  Tom Smithمربوط به شیء
( )Personمتناظر از مدل مقصد نیز عوض شود.

شکل  :9نمونه اجرای قطعه کد ليست 1

اول  fullNameی ک
دومین حالت مربوط است به تغییر در بخ
شیء از نوع  Personدر مدل مقص د ک ه در مقاب ل EVL+trace ،بای د
مقدار  firstNameمربوط به شیء (از ن وع  )Memberمتن اظر ب ا آن در
مدل مبدأ و  eqFieldپیوند ردیابی متن اظر را ب هروز کن د .قطع ه ک د
مربوط به این نوع تغییر در لیست  2آمده است.

Serial no. 81

ليست  :3قطعه کد تغيير در  lastNameشیء Family

نمونهای از اجرای قطعه ک د لیس ت  3در ش کل  66نم ای
شده است.

داده
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شکل  :11نمونه اجرای قطعه کد ليست 3

آخرین حالت مربوط به تغییر در بخ دوم  fullNameیک شیء
از نوع  Personدر مدل مقصد اس ت (حال ت  2از ج دول  .)6در ای ن
حالت EVL+trace ،باید نام خانوادگی خانواده متناظر از م دل مب دأ،
دوم  fullNameبقی ه افراد خ انواده در م دل مقص د و eqField
بخ
پیوند ردی ابی را به روز کند .قطعه کد لیست  ،7پیاده سازی این حالت
را نشان میدهد.

ارائه روشی جدید برای تبدیل مدل دوسویه . . .

قبل به مدل مقصد اضافه نکرده باشد ،زیرا در آن حالت ،کافیست فقط
یک پیوند ردیابی بین اشیاء جدی د در م دل ردی ابی ایج اد ش ود؛ ب ه
عبارت دیگر ،الزم نیست مانند کد بلوک  fixدر لیست  ،1ی ک ش یء از
نوع  Femaleساخته شود.

ليست  :6قطعه کد بررسی نوع جديد  Memberو ايجاد اشياء متناظر

ليست  :4قطعه کد تغيير در بخش دوم  fullNameاز شیء Person

نمونه اجرای قطعه کد لیست  7در شکل  62نشان داده شده است.

شکل  :12نمونه اجرای قطعه کد ليست 4

از آنجاییکه هر خانواده جدید اضافه شده حداقل دارای یک عضو
می باشد ،نیازی نیست که بررسی ش ود آی ا ی ک ش یء جدی د از ن وع
 Familyدر مدل مبدأ توسط کاربر اضافه شده است یا خیر.
حالت دیگر از عملیات اضافه کردن مربوط به بررسی اش یاء جدی د
در مدل مقصد میباشد .در این حالت ،ابتدا بررسی میشود که اگر یک
شیء جدید از نوع  Personدر مدل مقص د اض افه ش ده ،حتم اً عنص ر
متناظر با آن از نوع  Familyدر مدل مب دأ وج ود داش ته باش د و اگ ر
وجود نداشت ،آن خانواده اضافه شود (حالت  62از جدول  .)6قطعه کد
مربوط به بررسی و اجرای این امر در لیست  4آمده است.
حال برای اضافه کردن اعضای خانواده ،همانطور که در خط  31از
لیست  4میبینیم باید قید ( MemberAdditionلیست  )1اجرا شود.

 -3-2-3اضافه کردن
اگر کاربر یک شیء جدید از نوع  Memberرا به یک خانواده اضافه کند،
آنگاه تبدیل دوسویه باید عنصری در م دل مقص د از ن وع  Personب ا
جنسیت متناسب و نام همارز با شیء جدید ایجاد کند .برای تش خیص
اشیا جدید ،کافی است بررسی کنیم که شناسه شیء توسط هیچ یک از
پیوندهای ردیابی مورد ارجاع قرار نگرفته است؛ این بررسی توسط ت ابع
)(( isNewلیست  )1انجام میگی رد .لیس ت  ،1قطع ه ک د مرب وط ب ه
بررسی وجود عضوی جدید و اعمال سازگاری (در صورت تشخیص آن)
را نشان میدهد.

ليست  :5قطعه کد مربوط تابع )( isNewبرای نوع Member

توجه کنید که قطعه کد لیست  1مربوط به جنسیت  Femaleاست
و برای  Maleنیز باید قید جداگان های نوش ته ش ود .همچن ین در ای ن
حالت بررسی میشود که کاربر شیء متناظر با عضو جدید را خودش از

Serial no. 81

ليست  :7قطعه کد مربوط به ايجاد خانواده جديد در مدل مبدأ

لیست  1ب رای ن وع  Femaleنوش ته ش ده اس ت؛ هم انط ور ک ه
مشاهده م یش ود دو راهح ل (دو بل وک  )fixب رای بازی ابی س ازگاری
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پیشنهاد میشود .راه اول پیشنهاد میدهد که عض و جدی دی ک ه ق رار
است متناظر با این فرد در مدل مبدأ ایجاد شود ،نق مادر خ انواده را
داشته باشد .راه دوم بیان میکند که عض و جدی د در نق دخت ر ب ه
خانواده اضافه گردد .راهحلها بهص ورت خودک ار ب ه ک اربر نش ان داده
میشوند و او تصمیم میگیرد که کدام راه را انتخ ا کن د ت ا ب هط ور
خودکار اجرا شود.

فراهم میکند .گرامرهای سهتایی گراف ب رای تعری ف ارتب اط ب ین دو
مدل ،تبدیل مدلی به مدل از نوع دیگر ،محاسبه تناظر بین دو مدل ی ا
نگهداری سازگاری دو مدل استفاده میشوند .این زبان ،عالوه بر تب دیل
مدل ،در تجمیع و همگام سازی مدل ها نیز ک اربرد دارد  .]1ابزاره ای
 TGGازجمل ه  EMorF13 ،eMoflon12و  Henshin14ب هط ور مس تقل
توسعه یافتهاند.
زبان تبدیل هنوس 15زبانی مبتنی بر قید است که به طور ویژه برای
پشتیبانی از مفهوم دوسویگی بنا شده اس ت  .]61پی ادهس ازی آن ب ر
پایه برنامه نویسی منطقی است و برای حل مسائل ان پی-سخت مناسب
است .تبدیل در این زبان ،همانند تبدیل های  QVT-Rمیتوان د از ن وع
تحمیل یا بررسی باشد .اگر از نوع تحمیل باش د ،در جهت ی خ اص ب ا
انتخا یکی از مدلها بهعنوان مقصد اجرا میش ود .ب ا اج رای فرآین د
تبدیل ،ابتدا برقراری سازگاری روابط بررسی میش ود و ب رای آن ه ایی
که سازگار نیستند ،با ایجاد ،حذف و تغییر م دل مقص د ،س ازگاری دو
مدل برقرار میشود .ای ن زب ان از س ازوکار پیش رفته ردی ابی حمای ت
میکند که درآن همه عناصر چه آن هایی که درگیر تبدیل م یش وند و
چه آن هایی که از فرآیند تبدیل حذف م یش وند ،اخی ره م یگردن د.
برتری این زبان در تبدیل دوسویه با مقایسه آن با گراف های س ه ت ایی،
برای برخی از کاربردها ثابت شده است .]63
 -2-4معیارهای مقایسه
در این بخ  ،معیارهایی را برای مقایسه روش  EVL+traceبا سه روش
 ]64 TGG ،]61 QVT-Rو  ]61 JTLمعرفی میکنیم .برخی از این
معیارها م رتبط ب ا س اختار زب ان تب دیل و برخ ی دیگ ر متناس ب ب ا
ویژگیهای دوسویگی دارد.

در این بخ قصد داریم قابلیتهای روش  EVL+traceرا در مقایسه با
روشهای شناختهشده تبدیل مدل دوسویه بیان کنیم .به همین منظور
ابت دا ،برخ ی روشه ای تب دیل دوس ویه معرف ی م یش وند .س پ ،
معیاره ای مقایس ه روشه ای تب دیل مط رح ش ده و درنهای ت ،روش
پیشنهادی بر اساس آن معیارها با سه روش تبدیل شناختهشده مقایسه
میشود.
 -1-4روشهای تبدیل دوسویه
9
زبان پرسوجو/دید/تبدیل رابطهای زبان رابط های تعری فش ده توس ط
انجمن مدیریت شیء است که نحو آن میتواند متنی یا گرافیکی باش د
و از تبدیل دوسویه بهصورت اعالنی پشتیبانی میکند  .]61ای ن زب ان
هنوز دارای ابهامات زیادی است  .]1یکی از ابزارهایی که ای ن زب ان را
پیادهسازی میکند medini18 ،ن ام دارد .پ روهه  QVTdپی ادهس ازی در
محیط اکلیپ از این زبان است که کامپایلر آن تحت توسعه است.
گرامرهای سه تایی گراف 11زبانی قدرتمند بر پای ه مف اهیم ریاض ی
برای تعریف تناظر میان دو نوع مدل به روش دوسویه و اعالنی میباشد
 .]64با بهره مندی از شباهت میان گراف و فرام دل ،س ه گ راف ب رای
فرامدل مبدأ ،فرامدل مقصد و فرامدل تناظر در نظ ر گرفت ه م یش ود.
فرامدل تناظر ،زبانی را برای تعریف ارتباط می ان م دل مب دأ و مقص د

سبک زباان [ :]3زب ان م یتوان د ب ه س ه ش کل اعالن ی،

ليست  :8قطعه کد مربوط به ايجاد عضوی جديد در مدل مبدأ

 -4مقایسه  EVL+traceبا روشهای تبدیل دوسویه

Serial no. 81

.6

دستوری یا ترکیبی از این دو باشد .در حالت اعالن ی ،فق ط
مشخص میگردد که چه عنصری از مبدأ به چه عناص ری از
مقصد تبدیل ش ود .در حال ت دس توری ،چگ ونگی تب دیل
کامالً مشخص میگ ردد .حال ت ترکیب ی از مزای ای ه ر دو
روش در جهت تعریف کد تبدیل استفاده میکند.
.2

شبه جاوا :ازآنجاییکه ،اکثر توس عه دهن دگان م دل ران ده
نیازمند آشنایی با زبان برنام هنویس ی ج اوا هس تند ،ش بیه
بودن نحو زب ان تب دیل ب ه ای ن زب ان قابلی ت ی ادگیری را
افزای میدهد.

.3

شبه زبان قيد شیء :اکثر طراحان فرام دل ،ب رای تکمی ل
معنای فرامدلها از زبان قید شیء بهره میبرند .درنتیجه ،ب ا
نحو این زبان آشنایی کامل دارند .بنابراین ،اگر زبان تب دیل
دارای نحو عینی مش ابه زب ان قی د ش یء باش د ،س ادگی و
قابلیت یادگیری در آن افزای مییابد.

.7

پشتيبانی فنی [ :]21درصورتیکه زب انی دارای و س ایت
و پاس خ
مخصوص برای بیان نمونههای ک اربردی و پرس
داشته باشد ،آن زبان از پشتیبانی فنی باالیی برخوردار است.
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.1

پشااتيبانی ابااراری [ :]21داش تن کامپ ایلر (مت رجم) و
اشکالزدا ،توسعه سریع و نصب آسان ازجمل ه زیرمعیاره ای
پشتیبانی ابزاری هستند.

.1

قابلياات حماال [ :]21ای ن معی ار از س ه دی دگاه
سخت افزاری ،سیس تم عام ل و س ازگاری ب ا نس خه ه ای
اکلیپ موردتوجه قرار می گیرد .چون نرم اف زار اکلی پ
پایه ابزارهای تبدی ل است و سازگار با هر دو پردازن ده 32
بیتی و  17بیتی است و بر روی سیستم عامل های وین دوز
و لینوک قابل نصب است ،صرفاً این معی ار را از دی دگاه
نسخه های متعدد هلی وس ،هون و ،این دی گو ،کپل ر ،لون و و
مارس بررسی می کنیم.

.4

پشتيبانی عملگری [ :]7درص ورتیک ه ی ک زب ان از س ه
عمل حذف ،تغیی ر و اض افه حمای ت کن د ،ب هط ور کام ل
میتواند این معیار را ارضا کند.

.1

قابليت نگهداری [ :]7درص ورتی ک ه تغیی ری در یک ی از
مدلها داده شود و این تغییر قابلیت انتش ار نداش ته باش د،
باید پ از اجرای تبدیل آن تغییر در مدل م وردنظر ب دون
دستخوردگی حفظ شود.

.3

بقراطگونگی :]6[ 16ای ن معی ار یعن ی تب دیل ح ت ن دارد
مدلها را تغییر ده د ،درح الیک ه ،قب ل از اج رای تب دیل
سازگار باشند.

 .61قابليت مصالحه :]7[ 17درصورتی که قبل از اجرای تب دیل
نیازمند تعیین جهت اجرا (از مب دأ ب ه مقص د ی ا ب العک )
باشیم ،این ویژگی ارض ا نم یش ود .ام ا اگ ر روش دوس ویه
بتواند هر دو جهت تبدیل روبهجلو و روب هعق ب را همزم ان
اجرا کند و راهحلی برای مواجه ه ب ا ت داخله ای ناس ازگار
داشته باشد ،این ویژگی ارضا میشود.
 -3-4مقایسه روشهای تبدیل دوسویه
 2-7روشه ای
در این بخ  ،بر اساس  61معیار بیانش ده در بخ
تبدیل دوسویه  TGG ،QVT-R ،EVL+traceو  JTLمقایسه میشوند.
 -1-3-4روش EVL+trace
برنامههای روش  EVL+traceبه زبان  EVLنوشته میش وند ک ه دارای
سبک ترکیبی اعالنی -دستوری است .قسمت دس توری ای ن زب ان ب ر
مبنای زبان شیء اپسیلون که شبه جاوا است ،میباشد .همچنین ،قی ود
و شروط این زبان همانند زبان قید ش یء نوش ته م یش وند .بن ابراین،
قابلیت ی ادگیری روش پیش نهادی بس یار باالس ت .پش تیبانی فن ی از
زبانهای اپسیلون بسیار باال بوده ،زیرا مثاله ا و نمون هه ای ک اربردی
زیادی در و سایت 10ای ن چ ارچو وج ود دارد و و س ایتی 19ب رای
پرس و پاسخ راجع به ابزارها و زبانهای ای ن چ ارچو در دس ترس
است که به سرعت بهروز میشود .همه زیرمعیارهای پش تیبانی اب زاری
بهغیراز اشکال زدا توسط چارچو اپسیلون حمای ت م یش ود .قابلی ت
حمل  EVL+traceبه دلیل باال بودن قابلیت حمل اپسیلون قاب لتوج ه
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است زیرا این چ ارچو ب ا هم ه نس خهه ای اکلی پ س ازگار اس ت.
درنتیجه ،همه برنامههای  EVL+traceبدون ه یچ تغیی ری م یتوانن د
روی همه نسخهها اجرا گردند .همانطورک ه در بخ  3دی دیم ،ای ن
روش از سه عمل حذف ،تغییر و اضافه پشتیبانی میکن د .چ ون قی ود
مربوط به تبدیل روبهجلو و روبهعقب در برنامه  EVLتعریف میش وند،
اجرای دو جهت تبدیل در یک زمان انجام میگیرد (قابلیت مص الحه) و
تداخلها بهصورت تعاملی رفع میگردند .قیود فقط روی عناصر درگی ر
در تبدیل تعریف و اجرا می شوند و درنتیجه ،روش پیشنهادی دخ التی
در تغییرات غیرقابلانتشار ندارد و قابلیت نگهداری را پشتیبانی میکند.
ازآنجاییک ه ،ه ر قی د قب ل از اعم ال تب دیل ب ه بررس ی س ازگاری
میپردازد ،درصورتیک ه م دله ا س ازگار باش ند ،ه یچ عمل ی انج ام
نمیدهد و بقراطگونگی ارضا میشود.
 -2-3-4روش QVT-R
سبک زبان  QVT-Rاعالنی بوده و نحو آن شباهت زیادی به زب ان قی د
شیء دارد .پشتیبانی فنی این زبان به دلیل وج ود ابهام اتی در آن ]1
باال نیست ،اما و سایتی 28برای پرس و پاسخ در اختیار است ک ه ب ه
اندازه اپسیلون فعال نیست .ابزار  ،mediniهمه زیرمعیارهای پش تیبانی
ابزاری را بهغیراز توسعه سریع فراهم میکند .ابزارهای  QVT-Rیا مانند
 mediniمنسوخ شدهاند و یا مانند  QVTdهنوز بهطور کامل پیادهسازی
نشدهاند؛ بنابراین ،این روش دارای قابلیت حمل پایینی است.
این زبان ،پشتیبانی عملگری را برای هر سه عمل برآورده م یکن د و
چون قبل از تحمیل تبدیل به بررسی سازگاری مدلها میپردازد ،قابلی ت
بقراطگونگی را نیز ارضا میکند .برای برنامهه ای ای ن زب ان بای د جه ت
تبدیل قبل از اجرا مشخص گ ردد ،درنتیج ه ،قابلی ت مص الحه را ن دارد.
ازآنجاییکه QVT-R ،مدل مقص د را از ابت دا ایج اد م یکن د ،تغیی رات
غیرقابلانتشار را از بین برده و قابلیت نگهداری را برآورده نمیکند.
 -3-3-4روش TGG
سبک زبان  TGGاعالن ی و نح و آن گرافیک ی اس ت ک ه در برخ ی از
پیادهسازیها از قیود زبان قید شیء برای تکمیل معن ای تب دیل به ره
میبرد .ابزارهای  TGGبهطور مس تقل توس عه داده ش دهان د و ب ا ه م
همخوانی ندارن د؛ ب هع الوه ،پش تیبانی فن ی خاص ی از آنه ا ص ورت
نمیگیرد و توسعهدهندگان صرفاً از طریت پس ت الکترونیک ی ب ه ح ل
چال های این زبان میپردازند.
اگرچه ،ابزاره ای متع دد ای ن زب ان ب ه خ وبی قابلی ته ای آن را
پیادهسازی کرده اند اما پیشرفتی در توسعه ابزاری این زبان وجود ندارد
و درنتیجه ،با نسخههای جدی دتر اکلی پ

س ازگار نیس ت .ای ن زب ان

پشتیبانی عملگری را برآورده میکند ،اما قابلی ت نگ هداری ،مص الحه و
بقراطگونگی را پشتیبانی نمیکند.
 -4-3-4روش JTL

نحو زبان  JTLکامالً مشابه با  QVT-Rبوده ،اگرچه زب ان کوچ کت ر و
س ادهت ری اس ت و هم ه قابلی ته ای دس توری  QVT-Rرا حمای ت
نمیکند .تبدیل نوشتهشده ب ه ای ن زب ان ب ه نمون های از ی ک مس ئله
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منطقی ترجمه میشود و توسط الگوریتمهای حل آن مسئله پاسخ داده
می شود .سپ  ،جوا آن به شکل قابلفهمی از فرمتهای مدل ران ده
ترجمه میگردد .اگرچه این زبان پیادهسازی شده ،اما بهص ورت اب زاری
جامع در اختیار کاربران قرار ندارد و پشتیبانی فنی از آن نمیشود .این
زبان از هر سه عمل حذف ،اض افه و تغیی ر پش تیبانی ک رده و قابلی ت
بقراطگونگی را بهتبع از  QVT-Rحمایت میکند .چ ون جه ت تب دیل
قبل از اجرا مشخص میشود ،قابلیت مصالحه را نداشته و ازآنجاییکه،
از  2166بهروز نشده ،قابلیت حمل را نیز برآورده نمیکن د .روش ،JTL
مدل مقصد را از اول ایجاد میکند ،به همین دلیل ،نمیتواند از قابلی ت
نگهداری حمایت کند.
 -5-3-4نتایج مقایسه
بر اساس ویژگیهایی که برای چهار روش تب دیل دوس ویه بی ان ش د،
خالصهای از مقایسه در جدول  2نشان داده شده است.
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درصورتیکه هر یک از زیرمعیارها ارضا گردند %21 ،ب ه مق دار ارزی ابی
اضافه میشود.

جدول  :2نتايج مقايسه روشهای تبديل دوسويه
شکل  :13نمودار رادار چهار روش تبديل دوسويه

 = قابلپشتيبانی =  ،غيرقابلپشتيبانی
معيارهای مقايسه

EVL+trace

QVT-R

TGG

JTL

سبک زبان
شبه جاوا
شبه زبان قید شیء

ترکیبی



اعالنی



اعالنی



اعالنی



پشتیبانی فنی
(نمونه کاربردی)
پشتیبانی فنی
(پرس و پاسخ)









































































پشتیبانی ابزاری
(کامپایلر)
پشتیبانی ابزاری
(اشکالزدا)
پشتیبانی ابزاری
(توسعه سریع)
پشتیبانی ابزاری
(نصب آسان)
قابلیت حمل
پشتیبانیعملگری
قابلیت نگهداری
بقراطگونگی
قابلیت مصالحه

با توجه به نتایج مقایسه ،نمودار رادار هر یک از روشها به ص ورت
ش کل  63م یباش د .اع داد  6ت ا  61در ای ن نم ودار نم ای دهن ده
معیارهای بخ  2-7هستند .معیارهای شبه جاوا ،شبه زبان قید شیء،
قابلیت حمل ،نگهداری ،مصالحه ،بق راطگ ونگی و پش تیبانی عملگ ری
میتوانند یکی از دو مقدار  %1یا  %611را بگیرند.
سبک زبان برای حالت ترکیبی  ،%611برای حالت اعالنی  %11/4و
برای حالت دستوری  %33/3را میگیرد (زی را حال ت ترکیب ی بهت ر از
اعالنی و اعالنی بهتر از دستوری است) .درصورتیک ه ،ه ر دو زیرمعی ار
پشتیبانی فنی ارضا شود مقدار  %611و درصورتیکه یکی ارض ا گ ردد
 %11ب رای آن در نظ ر گرفت ه م یش ود .ب رای پش تیبانی اب زاری
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همان طور که در شکل  63مشاهده می ش ود ،روش پیش نهادی در
مقایس ه ب ا س ایر روشه ا قابلی ته ای ب ی ت ری را در اختی ار
توسعهدهندگان تبدیل در اختیار قرار میدهد.

 -5نتیجهگیری
در این مقاله ،روش  EVL+traceبر مبنای زبان اعتبارسنجی چ ارچو
اپس یلون و تکنی که ای ردی ابیپ ذیری ب هص ورت مش روح ارائ ه و
پیادهسازی شد .این روش میتواند روابط یکبهچند و چندبهی ک ب رای
تبدیل را با توجه به صوریسازی ارائهشده پشتیبانی کند .برای نم ای
چگونگی استفاده از این ص وریس ازی ،روش  EVL+traceروی مح ک
 Families2Personsپیاده سازی شد .همچنین ،معیارهایی برای زبان ه ا
و روشهای تب دیل دوس ویه معرف ی ش د ک ه ب ر اس اس آنه ا ،روش
پیشنهادی با روش های شناختهشده تبدیل دوسویه مقایسه شد .نت ایج
ارزیابی روش نش ان م یده د ک ه  EVL+traceقابلی ته ایی ازجمل ه
نگهداری ،بقراطگونگی ،مصالحه ،قابلیت حمل را بهطور ویژه پش تیبانی
میکند؛ درحالیکه ،سایر روشهای تبدیل مطرح چنین قابلیتی ندارند.
ازآن جاییکه ،نحو زبان اعتبارسنجی اپسیلون بسیار شبیه به زبان
قید شی ء و جاوا می باشد ،کار با  EVL+traceبرای توس عه دهن دگان
تبدیل راحتتر از روش هایی همانند  - ]64 ،1 TGGکه دارای ی ک
نمادسازی خاص هستند -می باشد .چون چارچو اپس یلون ب ا هم ه
نسخههای اکلیپ حتی جدیدتری ن آن سازگار اس ت ،قابلی ت حم ل
 EVL+traceبسیار باالست؛ درحالی که ابزارهای  QVT-Rو ،1 TGG
 ]64یا منسوخ شدهاند و یا پشتیبانی کاملی از ویژگیهای دوس ویگی
ندارند و بهطور کامل پیاده سازی نشده اند .برای تحقت تبدیل دوسویه
و همگامسازی بین مدلها سه عملیات حذف ،تغیی ر و اض افه ک ردن
مربوط به هر دو سوی تبدیل ،در یک برنامه  EVLتعریف م یش وند،
تا در حین پشتیبانی ویژگی انتشار تغییر ،بتوان در یک زمان ت داخل

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 47, no. 3, autumn 2017

. . . ارائه روشی جدید برای تبدیل مدل دوسویه
Knowledge Engineering (ICCKE 2015), pp. 123-130,
2015.
J. Bézivin, "In Search of a Basic Principle for Model
Driven Engineering," UPGRADE – The European
Journal for the Informatics Professional, vol. 5, no. 2, pp.
21–24, 2004.
S. Balsamo, A. di Marco, P. Inverardi and M. Simeoni,
"Model-based performance prediction in software
development: a survey," Software Engineering, IEEE
Transactions on, vol. 30, no. 5, pp. 295–310, 2004.
S. Sendall and W. Kozaczynski, "Model Transformation:
The Heart and Soul of Model-Driven Software
Development," Software, vol. 20, no. 5, pp. 42–45, 2003.
K. Czarnecki, J. Foster, Z. Hu, R. Lämmel, A. Schürr and
J. Terwilliger, "Bidirectional Transformations: A CrossDiscipline Perspective," in Theory and Practice of Model
Transformations (R. Paige, ed.), vol. 5563 of Lecture
Notes in Computer Science, pp. 260–283, 2009.
P. Stevens, "A Landscape of Bidirectional Model
Transformations," in Generative and Transformational
Techniques in Software Engineering II, vol. 5235 of
Lecture Notes in Computer Science, pp. 408–424, 2008.
D. Kolovos, R. Paige and F. Polack, "On the evolution of
ocl for capturing structural constraints in modelling
languages," in Rigorous Methods for Software
Construction and Analysis, vol. 5115 of Lecture Notes in
Computer Science, pp. 204–218, 2009.
C. Poskitt, M. Dodds, R. F. Paige and A. Rensink,
"Towards rigorously faking bidirectional model
transformations," in Proceedings of the Workshop on
Analysis of Model Transformations, pp. 70–75, 2014.
I. Kurtev, "State of the Art of QVT: A Model
Transformation Language Standard," in Applications of
Graph Transformations with Industrial Relevance, vol.
5088 of Lecture Notes in Computer Science, pp. 377–
393, 2008.
A. Schürr and F. Klar, "15 Years of Triple Graph
Grammars," in Graph Transformations, vol. 5214 of
Lecture Notes in Computer Science, pp. 411–425, 2008.
A. Cicchetti, D. Ruscio, R. Eramo and A. Pierantonio,
"JTL: A Bidirectional and Change Propagating
Transformation Language," in Software Language
Engineering, vol. 6563 of Lecture Notes in Computer
Science, pp. 183–202, 2011.
R. Eramo and A. Bucaioni, "Understanding bidirectional
transformations with TGGs and JTL," Electronic
Communications of the EASST, vol. 57, 2013.
R. W. Sebesta, Concepts of Programming Languages,
10th Ed., Pearson, 2012.

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

6331  پاییز،3  شماره،74  جلد، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز/6632

 تص میمات، این روش.و ناسازگاریهای بین دو مدل را مرتفع ساخت
کاربر را برای رفع تداخل در نظر می گیرد و ازاینرو ب هعن وان اول ین
 برای باال بردن سطح تجرید.روش تعاملی دوسویه شناخته شده است
 بهعنوان کارهای آینده پیش نهاد م یش ود ک ه از،EVL+trace روش
EVL تکنیک های مدل رانده جهت خودکارس ازی تولی د ک د برنام ه
 توسعه دهنده م ی توان د ب ا ایج اد م دل، در این حالت.استفاده شود
 برنامه تبدیل دوس ویه را ب ا اس تفاده از،تبدیل در سطح انتزاع باالتر
یک تولیدکننده کد ایجاد کند و آن را روی م دل ه ای متع دد اج را
.نماید

مراجع
 «تأثیر اندازههای طراحی، اشکان سامی،] زهرا اسالمی مشکنانی6
نسبت به اندازههای کد در بهبود کارایی سامانههای آزمون
،6 شماره،72 دوره، مجله مهندسی برق تبریز،»خودکار
.6336 ،21-63صفحه
 «گسترش ابزارهای شناسایی، اشکان سامی،] زینب اسمعیلپور2
 مجله مهندسی،»الگوهای طراحی با عملگر تصحیح برچسب
.6337 ،21-66  صفحه،2  شماره،71  دوره،برق تبریز
[3] M. Brambilla, J. Cabot and M. Wimmer, Model-Driven
Software Engineering in Practice. Synthesis Lectures on
Software Engineering, Morgan & Claypool Publishers,
2012.
[4] B. Zamani, On verifying the use of a pattern language in
model driven design, PhD thesis, Concordia University,
July 2009.
[5] H. Giese and R. Wagner, "From model transformation to
incremental bidirectional model synchronization,"
Software & Systems Modeling, vol. 8, no. 1, pp. 21–43,
2009.
[6] P. Stevens, "Bidirectional Model Transformations in
QVT: Semantic Issues and Open Questions," in Model
Driven Engineering Languages and Systems, vol. 4735 of
Lecture Notes in Computer Science, pp. 1–15, 2007.
[7] S. Hidaka, M. Tisi, J. Cabot and Z. Hu, "Feature-based
classification of bidirectional transformation approaches,"
Software & Systems Modeling, pp. 1–22, 2015.
[8] L. Samimi-Dehkordi, B. Zamani and S. KolahdouzRahimi, "From trace-based inter-model validation to
bidirectional model synchronization with reconciliation,"
in the 5th International eConference on Computer and

زیرنویسها

12

www.emoflon.org/emoflon/

13

emorf.org/

1

14

de-tu-berlin-tfs.github.io/Henshin-Editor/

Model-driven development

2

Janus Transformation Language (JTL)

Epsilon Validation Language (EVL)

3

Hippocracticness

4

17

Reconciliation

5

18

http://www.eclipse.org/epsilon/

Metamodel

6

https://www.eclipse.org/forums/index.php/f/22/

Meta-metamodel

7

https://www.eclipse.org/forums/index.php/f/243/

Bidirectional Transformation (Bx)

8

Object Constraint Language (OCL)

9

Query/View/Transformation Relational (QVT-R)

15
16

19
20

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 47, no. 3, autumn 2017

Traceability
www.eclipse.org/atl/atlTransformations/#Families2Persons

10

http://projects.ikv.de/qvt

11

Triple Graph Grammars (TGG)

Serial no. 81

