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 چكیده

های با کیفیت  ها نوشتن تبدیل ی اصلی یک طراح در این روش دغدغه .تبدیل مدل است، هراند مدل های روش مهم درهای  یكی از جنبه

شیود. در   های تولیدی میی  ، سبب بهبود ساختار و کیفیت تبدیلمدل تبدیل لیدجا و مناسب در تو استفاده از الگوهای تبدیل بهباشد.  می

مدل طراحی تبیدیل  روی اعمال این الگوها بر نیز و پیشنهاد خودکار الگوهای تبدیل و  تشخیص شود که در ارائه می این مقاله فرایندی

الگو و پیشنهاد استفاده از الگوهای متناسیب بیا    تشخیص. فرایند پیشنهادی، لزوم استفاده از یک الگوی تبدیل، آید به کمک طراح می

دهد. این عمل بر روی مدل طراحی تبدیل و بر اساس مفهیوم الگوهیای تبیدیل انجیام      طور خودکار انجام می تبدیل را به ساختار یک

تولیید   ،نی بر الگوهای تبیدیل تاین فرایند بر روی یک مدل طراحی تبدیل، مدل جدیدی مب شده در شود. با اعمال الگوهای پیشنهاد می

الگوها سبب تولید تبدیلی با کیفیت و کارایی بیشتر، قابلیت استفاده مجدد، سادگی بیشتر و زمان شود. مدل طراحی تبدیل مبتنی بر  می

گیری پارامترهای کیفی تبدیل، مانند  صورت غیردستی و بر اساس اندازه  شود. در این مقاله ارزیابی فرایند پیشنهادی به اجرای کمتر می

 . شده استاجرای یک تبدیل و میزان حافظه مصرفی انجام سادگی، وجود تكرار و افزونگی در تبدیل، زمان 

 کلمات کلیدی

 الگو، پیشنهاد الگو تشخیصرانده، تبدیل مدل، الگوی تبدیل،  مهندسی مدل
 

 

 مقدمه -1
افزاری را بر اساس  روشی است که یک محصول نرم 1رانده مهندسی مدل

های  . آنچه در روش[2] کند افزاری، تولید می های حاصل از فرایند نرم مدل
دیگر و در نهایت تبدیل  ها به یک رانده اهمیت زیادی دارد، تبدیل مدل مدل

طور کلی تحت عنوان  که به ها به کد قابل اجرای سیستم است این مدل
 . [9] شوند نامیده می 2تبدیل

ای خاص است که  پرتکرار در زمینه ی ای برای حل یک مسئله ایده ،الگو
الگوهای تبدیل، . [7]ها نیز قابل استفاده باشد  ممکن است در سایر زمینه

رانده ارائه  های مدل سازی تبدیل حل صحیحی را برای طراحی و پیاده راه
یا  3رانده، مهندسی تبدیل ها در مهندسی مدل دلیل اهمیت تبدیل کنند. به می
عبارتی استفاده از اصول مهندسی منظم برای توسعه یک تبدیل پیچیده  به

در مهندسی  [7]و تحلیل  [8]شود. مشابه با الگوهای طراحی  پیشنهاد می
شوند تا کیفیت و  افزار، الگوهای تبدیل در مهندسی تبدیل استفاده می نرم

ها را افزایش دهند. یک مسئله مهم در استفاده از الگوها، استفاده  کارایی تبدیل
صحیح از الگوها بر اساس ساختار مسئله است. در این راستا تشخیص 

تفاده از الگوهای متناسب با کاررفته و اس الگوهای به تشخیصالگوهای الزم، 
است. در دهه اخیر تحقیقات رانده  در مهندسی مدلمطرح  ، از مسائلمسئله

متعددی در خصوص معرفی الگوهای تبدیل براساس مسائل پرتکرار تبدیل 
یا  کاررفته تشخیص الگوی بهاما در این تحقیقات روشی برای  ،صورت گرفته

 .[12,13]و  [10]، [6]، [3]، [1]است   پیشنهاد الگوها ارائه نشده
Bezivin   اولین محققانی هستند که با ایده از الگوهای  [3]و همکاران

طور رسمی الگوهای طراحی تبدیل را معرفی  به ،[8]افزار  طراحی مهندسی نرم
که استفاده از الگوهای تبدیل، روش  کنند میادعا  این محققان . اند کرده

در ها و افزایش قابلیت استفاده مجدد از آنهاست.  مناسبی برای تعمیم تجربه
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 ATLها در زبان  پژوهش دو الگوی طراحی تبدیل برای توصیف تبدیلاین 
 . [3] کند ها با کیفیت بیشتر کمک می سازی تبدیل به پیاده که شدهارائه 

Agrawal  یک زبان تبدیل گراف به نام  [1]و همکارانGREAT 
افزار، از الگوهای طراحی برای حل  کنند که مشابه با حل مسائل نرم معرفی می

دو الگو  ،کند. در پژوهش مورد نظر مسائل موجود در تبدیل گراف استفاده می
معتقدند که روش این محققان در زمینه دسترسی به گراف ارائه شده است. 

دست آوردن  هنقطه شروعی برای ب GREATلگوها در واسطه ا ئله بهحل مس
کاملی از الگوهای تبدیل است. اما الگوهای ارائه شده در پژوهش  ی مجموعه

 شود. تنها به حل مسائل گراف محدود می ،برده نام
Iacob شش الگوی طراحی تبدیل مدل با عنوان  [10] و همکاران

، ارائه «تکرار طراحی تبدیل مدلپرروشی قابل تکرار برای حل مسائل »
است. نقطه قوت  QVTکنند. این الگوها بر اساس مسائل موجود در زبان  می

 [8] افزار با تعریف الگوهای طراحی نرممطابق این تحقیق، مستندسازی الگوها 
 است. 

ای از نحو  بخش عمده OCL4 محدودیت قید یا از آنجایی که زبان
پنج الگو  ،[6]و همکاران  Cuadradoدهد،  های تبدیل را تشکیل می زبان

در توصیف آنها  OCLکه از عبارات  های مدل عملکرد تبدیلبرای بهبود 
در  OCL. این الگوها در زمینه کاربرد عبارات اند ، ارائه کردهشود استفاده می
 و محدود به مسائل خاص و معینی است.  ATLزبان تبدیل 
فی تر گفته شد، همه تحقیقات ذکر شده تنها به معر طور که پیش همان

اند که برخی از آنها نیز محدود به یک زبان تبدیل  الگوهای تبدیل پرداخته
یعنی  ،، محصول تحقیقات قبلی خود[12] و همکاران Lanoخاص است. اما 

5ابزار توسعه تبدیل 
UML-RSDS  را با معرفی الگوهای قابل کاربرد در این

به تنها ابزار توسعه تبدیلی که  UML-RSDS ،اند. بنابراین ابزار گسترش داده
سازد، ارتقا  امکان استفاده از تعداد محدودی از الگوهای تبدیل را ممکن می

، طراح تبدیل، توصیف تبدیل را به زبانی UML-RSDSیافت. در ابزار 
ریاضی و بر اساس مفهوم الگوهای تعریف شده برای این ابزار، بیان -صوری

به دانش در زمینه  UML-RSDS صوریکند. استفاده از زبان تبدیل  می
استفاده از این زبان نیازمند است. همچنین انتخاب الگوی متناسب با یک 

رغم امکان استفاده از  علی ،ه طراح تبدیل است. بنابراینبر عهد ،مسئله تبدیل
 UML-RSDSها، استفاده از ابزار  سازی تبدیل الگوها در طراحی و پیاده

همچنین است که تا حدودی دشوار بوده و  صوریهای  نیازمند دانش زبان
محدود  [12]استفاده از الگوهای تبدیل به الگوهای تعریف شده در تحقیق 

، [13]در  UML-RSDSبرده، تولیدکنندگان  است. پس از پژوهش نام
گیری  پارامترهایی را بر روی توصیف یا کد تبدیل تعریف کرده و براساس اندازه

ین این پارامترها، دستورالعملی برای انتخاب الگوی تبدیل مناسب ارائه دادند. ا
و  های خاص توابع، استفاده از گزاره  پارامترها مواردی مانند تعداد فراخوانی

شود که برخی از آنها در ارزیابی  ها را شامل می های خاصی از گزاره  ترکیب
تخاب نیز گرچه روشی برای ان [13]مقاله حاضر نیز استفاده شده است. در 

و  دستیصورت  ، اما این روش یا دستورالعمل بههارائه شدتبدیل الگوی مناسب 
 ذهن و دانش طراح تبدیل قابل استفاده است.  کمک به

با توجه به تاریخچه تحقیقات صورت گرفته، نیاز به روشی خودکار برای 
پیشنهاد الگوهای تبدیل الزم و متناسب با یک مسئله در دنیای مهندسی 

و  تشخیصفرایندی برای  ،رانده وجود دارد. پژوهش حاضر و مدل دیلتب
دنبال آن اعمال الگوها بر مسئله تبدیل  شنهاد خودکار الگوهای تبدیل و بهپی

( تشخیص 1: در دو مرحله تعریف شده است« فرایند پیشنهادی»کند.  ارائه می
لزوم بررسی  و پیشنهاد الگو، تشخیص. مرحله ( اعمال الگو2و پیشنهاد، 

طور خودکار  نهایتاً پیشنهاد الگو را بهالگو و  تشخیصاستفاده از یک الگو، 
درنتیجه و پیشنهاد خودکار، اعمال الگو و  تشخیصسازد. پس از  ممکن می

مدل  ،«پیشنهادی فرایند»شود.  ساخت تبدیل جدید مبتنی بر الگو انجام می
فرایند برای  اجرایز عنوان ورودی دریافت کرده و پس ا طراحی تبدیل را به

الگوهای تبدیل متفاوت، در صورت نیاز آنها را پیشنهاد داده تا مدل طراحی 
تبدیل جدیدی مبنی بر الگوهای تبدیل صحیح و مناسب تولید شود. در مقاله 

و  transMLدو ابزار  تولید شده در حاضر از مدل طراحی تبدیل
MeTAGeM  .مه معرفی خواهند شد. این دو ابزار در ادااستفاده شده است

از  تابرای هفت « فرایند پیشنهادی»و پیشنهاد خودکار الگو در  تشخیص
الگوهای تبدیل که برگرفته از تحقیقات مختلف هستند، با استفاده از زبان 

Epsilon6 سازی شده است. استفاده از این فرایند سبب تشخیص  پیاده
طور  که بهی یالگوها یصتشخالگوهای تبدیل الزم برای یک مسئله تبدیل، 

و پیشنهاد استفاده از الگوی متناسب با اند  کار رفته بهصحیح در یک تبدیل 
ای یک تبدیل،  شود که در نهایت سبب افزایش خاصیت پیمانه مسئله می

سازی تبدیل، افزایش کیفیت توصیف تبدیل  قابلیت استفاده مجدد از آن، ساده
 . خواهد شدزمان اجرا و حافظه مصرفی و کارایی آن با حذف افزونگی، کاهش 

شامل  ،، ادبیات موضوع2ساختار مقاله حاضر به شرح زیر است. در بخش 
د. در بخش شو و مهندسی تبدیل مدل معرفی میرانده، تبدیل مدل  مهندسی مدل

 Phased، ابتدا تعریف کلی از الگوهای تبدیل مدل ارائه و سپس، دو الگوی 3

Construction  وObject Indexing شوند.  با تفصیل بیشتری معرفی می
پردازد و نحوه عملکرد آن در بخش  می« فرایند پیشنهادی»به توضیح  4بخش 

به  UMLبا یک مطالعه موردی بر روی مسئله تبدیل نمودار کالس  5
یند پیشنهادی بر امنظور نمایش تأثیر فر شود. به ای بررسی می داده رابطه پایگاه

نتایج ارزیابی برخی از پارامترهای کمی ارائه شده  6، در بخش کیفیت کد تبدیل
 دارد. گیری  اختصاص بندی و نتیجه جمعبه  7است. بخش 

 رانده و مهندسی تبدیل مدل مهندسی مدل -2
. [2]افدزار تکیده دارد    های تولید شدده در فرایندد ندرم    رانده بر مدل مهندسی مدل

یدک محصدول     های اصدلی مسدیر توسدعه    رانده به توصیف جنبه های مدل روش
هدا، سدبب    پردازد و با تولید اجزای کاربردی محصول در قالب مددل  افزاری می نرم

رانده بسدیار   در مدل  نقش مدل. [14]شوند  وری و کیفیت توسعه می افزایش بهره
، [5]هاسدت   دارد، تبدیل بین انواع مدل  چه اهمیتی برابر با مدل مهم است. اما آن

. [14]شدود   مدی  بدرده   رانده نام مدل  عنوان قلب و روح توسعه که از آن به طوری به
، [5]هدای سدنتی اسدت     راندده و روش  تبدیل که وجه تمایز بین مهندسدی مددل  

عنوان ورودی دریافت کرده و مصنوع دیگدری    نگاشتی است که یک مصنوع را به
طدور عمدومی بدا هددف پداالیش،       دیل بده کند. تبد  را به عنوان خروجی تولید می

ها، مهندسی رو به جلدو   سازی، بازبینی و تصحیح، تغییر در سطح تجرید مدل ساده
 .  [14]شود  و یا تولید کد و مهندسی معکوس انجام می

سازی، سبب پیچیددگی و افدزایش حجدم     پیچیدگی در سیستم و زبان مدل
و کاهش خطاهای موجود در انجدام    شود. برای غلبه بر این پیچیدگی ها می تبدیل

افدزاری بدا اصدول     ها نیز همانند یک محصدول ندرم   بایست تبدیل یک تبدیل، می
اسدتفاده از ایدن اصدول مهندسدی بدرای توسدعه       . [9]مهندسی منظم تولید شوند 

کدارگیری اصدول مهندسدی یدا      شدود. بده   نامیدده مدی  « مهندسی تبدیل»تبدیل،  
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فدراهم  هایی منظم را برای تولید یک تبدیل  عبارتی مهندسی کردن تبدیل، قدم به
های متوالی کده چرخده حیدات توسدعه تبددیل نیدز نامیدده         کند. ارائه این قدم می
مورد توجده   [15]و  [11]، [9]، [4] متعددیه اخیر و در تحقیقاتی شود، در ده می

مراحدل چرخده حیدات     ی همه ،قرار گرفته است؛ اما تنها تعداد اندکی از تحقیقات
ترین تحقیقاتی کده   دهند. طبق مطالعات صورت گرفته، کامل تبدیل را پوشش می
باشند کده   می [4]و  [9]شود،  رانده برای توسعه تبدیل ارائه می در آنها روشی مدل

 اندد. روش ارائده   را ارائه کدرده  MeTAGeMو  transMLابزارهای به ترتیب 
بر پوشش کامل مراحل تولید یدک تبددیل، نسدبت بده      ، عالوه[4]و  [9] شده در

هدای(   )مدل تصورت ابزار را نیز دارد. محصوال ها قابلیت استفاده به سایر پژوهش
« فرایند پیشنهای»عنوان ورودی  ، بهMeTAGeMو  transML تولید شده از

اند. در ادامه این بخش به معرفدی مختصدر    ارائه شده در مقاله حاضر استفاده شده
transML  وMeTAGeM پردازیم. می 

 MeTAGeMو  transML عرفیم

افزار  دسی نرمهای مهندسی تبدیل که یک تبدیل را با دید مهن یکی از روش
های  ، گروهی مجتمع از زبانtransMLاست.  transML کند، تولید می

کند. این  سازی است که چرخه حیات کاملی را برای توسعه تبدیل فراهم می مدل
چرخه مراحل نیازمندی، تحلیل، معماری، طراحی در دو سطح تجرید باال و پایین 

سازی و آزمون توسعه  مرحله پیاده شوند، که به ترتیب نگاشت و قانون نامیده می
 7، فرامدلtransMLدهد. هر مرحله از چرخه حیات  تبدیل را پوشش می

مخصوص به خود را دارد. بنابراین در هر مرحله، مدل تبدیل آن سطح تولید شده 
با تبدیل  ،کند. سپس توسعه تبدیل مطابقت می مرحلهکه با فرامدل خاص آن 

تبدیل را  transMLگردد.  تر تکمیل می ایینمدل هر سطح به سطح تجرید پ
کند و برای هرکدام  خودکار تولید می صورت نیمه رانده و به شیوه مهندسی مدل به
 .[9]باشد  استفاده میهای تبدیل قابل گسترش و  زباناز 

است که یک  MeTAGeMهای مهندسی تبدیل،  یکی دیگر از روش
صورت  به 8تبدیل را بر اساس سطوح تعریف شده در معماری مدل رانده

، MeTAGeMکند. مرحله آغازین توسعه تبدیل در  خودکار، تولید می نیمه
( است. در این مرحله ارتباط بین اجزای PIT) 9مرحله تبدیل مستقل از سکو

شود. مدل مستقل از سکوی تولید شده،  و مقصد تعریف میفرامدل مبدا 
این مدل اجزای  ،کند. در اصطالح طراحی سطح باالی تبدیل را توصیف می

مدل روی دوزد. در مرحله بعدی از  دیگر می قابل نگاشت یک تبدیل را به یک
شود. این  ( ایجاد میPST) 10تبدیل مستقل از سکو، مدل تبدیل خاص سکو

کند و ارتباط بین مدل مبدا و  تبدیل را توصیف می  سطح پایینمدل، طراحی 
کند. از مدل تبدیل خاص سکو، مدل  مقصد را در قالب قوانین تبدیل بیان می

شود. در این مدل، سکو یا زبان  ( تولید میPDT) 11تبدیل وابسته به سکو
ص تبدیل مورد نظر طراح انتخاب شده و در نهایت نیز کد تبدیل به زبان مشخ

 . [4]شود  درصد تولید می 80شده و با دقت 

 الگوهای تبدیل مدل -3
های پیچیده،  گفته شد، برای تولید بهتر تبدیل 2طور که در بخش  همان

شود. در مهندسی تبدیل، یک تبدیل  مهندسی کردن تبدیل پیشنهاد می
. بنابراین [9]شود  افزاری در نظر گرفته می عنوان یک محصول نرم به

 ها خواهد بود افزار، قابل اعمال بر تبدیل های موجود در مهندسی نرم تکنیک
الگوی یک ها، استفاده از الگوهای طراحی است.  . یکی از این تکنیک[3]

گرا  در حوزه طراحی شی ی پرتکرار مسئلهیک کننده  افزار، بیان طراحی نرم
حل مجدد مسئله ای که نیازی به  گونه به ؛حل آن مسئله است همراه راه به

توان از الگوهای  . مشابه با این تعریف، برای توسعه یک تبدیل می[8] نباشد
حلی با قابلیت استفاده مجدد برای حل  استفاده کرد. الگوهای تبدیل راه تبدیل

حل مسائل موجود در  . الگوهای تبدیل برای[10] است مدل مسائل تبدیل
شوند.  و بهبود کیفیت توسعه تبدیل معرفی میتبدیل طراحی  سازی و پیاده

های  سازی تبدیل ( ساده1 عبارتند از: اختصار از این الگوها بههدف از استفاده 
کردن قوانین  ( ساده2، ای های پیمانه پیچیده با شکستن آنها به مجموعه تبدیل

بهبود ( افزایش کارایی تبدیل با حذف عبارات تکراری و زاید، 3 ،تبدیل نگاشت
 . [13] های پیچیده تبدیل کردن مدل  های اجرا و ساده استراتژی

حل آن الگو از  هایی است که مسئله و راه هر الگو شامل بخشتوصیف 
در ادامه دو نمونه از الگوهای تبدیل که در مطالعه . [8]ترین آنها هستند  مهم

معرفی  حل مسئله و راههای  حاضر استفاده شده است، در بخش ی موردی مقاله
 است. موجود [13]شوند. معرفی کامل این دو الگو در  می

 Phased Constructionالگوی  -3-1

: فقدان انسجام در تبدیل و پیچیدگی در قوانین تبدیل که مانع مسئله

زیر قابل  شود. این الگو در شرایط جامعیت، وارسی و استفاده مجدد تبدیل می
های  ها یا ویژگی وجود قانونی در یک تبدیل که به موجودیت -1 استفاده است:

تولید بیش از یک نمونه  -2دهد.  امدل مقصد ارجاع میسطوح مختلف از فر
صورت صریح یا  متناوب به 12وجود سورهای -3در یک تبدیل و  خروجی

 .ضمنی در کد تبدیل

شکند  های مجزایی می به قانون : این الگو یک قانون پیچیده راحل راه

به  ای از اجزای مدل ورودی را تنها طوری که هر قانون یک جزء یا مجموعه به
سازد. درواقع هر قانون تنها بر روی یک  مرتبط می خروجییک جزء از مدل 

ساختار این الگو را  (1)شود. شکل  اعمال می مقصدسطح از سلسله فرامدل 
شود، هر مرحله از تبدیل  دیده می (1)طور که در شکل  دهد. همان میشان ن

 دسترسی دارد. مقصد تنها به یک سطح از فرامدل 

 
 Phased Construction [13]ساختار الگوی :  (1شكل )

 Object Indexingالگوی  -3-2

ستفاده از دستورات انتخاب سبب کاهش : دستیابی مکرر به اشیاء با امسئله

ارایی شده و پیچیدگی زمانی کد تبدیل را متناسب با تعداد اشیای تحت ک
 دهد.  ش میدسترسی افزای

کند، استفاده از یک  حلی که این الگو در دستیابی به اشیا ارائه می : راهحل راه

جای دستورات انتخاب است. درواقع دسترسی به شیء  به 13ساختار نگاشت
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شود.  وجو از طریق ساختار نگاشت و کلید اصلی شیء انجام می مورد جست
 Cهر شیء  ،ابق شکلشود. مط مشاهده می (2)ساختار این الگو در شکل 

گردد  ذخیره می cmapدر ساختار نگاشتی به نام  IndTypeCصورت  به
با کلید اصلی و از  Cاست. دسترسی به  شیء نوع کلید اصلی IndTypeکه 

شود که این عمل جایگزین استفاده از عبارات  انجام می cmapساختار 
select  در کاهش پیچیدگی در کد تبدیل خواهد بود. نتیجه اعمال این الگو

 نحو کد تبدیل است.

 
 Object Indexing [13]ساختار الگوی : ( 2شكل )

 الگوهای تبدیلخودکار و پیشنهاد  تشخیص -4
و پیشنهاد خودکار الگوهای تبدیل در  تشخیصمقاله حاضر، فرایندی برای 
و پیشنهاد الگو در مدل  تشخیص. هدف از کند یمرحله طراحی تبدیل ارائه م

طراحی تبدیل، بازسازی طراحی تبدیل با استفاده از مفاهیم الگوهای تبدیل است. 
گیرد و  مورد پردازش قرار می ،عنوان ورودی بهدر این فرایند، مدل طراحی تبدیل 

در صورت لزوم، مدل طراحی تبدیل جدیدی که بر اساس تعریف الگوها بهبود 
را نمایش « فرایند پیشنهادی»ساختار کلی  (3)شود. شکل  افته است، تولید میی

مدل طراحی  ،شود، این فرایند مشاهده می (3)طور که در شکل  دهد. همان می
کند. مدل طراحی  عنوان ورودی دریافت می تبدیل را به و فرامدل طراحیتبدیل 

دل طراحی تبدیل در مرحله که م تبدیل، ورودی اصلی این فرایند است. از آنجایی
بر مرحله طراحی « فرایند پیشنهادی»شود،  طراحی چرخه حیات تبدیل، تولید می

و  transMLشود. در این مقاله از دو چرخه  های حیات تبدیل اعمال می چرخه
MeTAGeM های حیات تبدیل موجود استفاده شده  ترین چرخه عنوان کامل به

تواند مدل طراحی سطح باال یا مدل  ل میمدل طراحی تبدی ،است. بنابراین
و  transMLهای حیات  طراحی سطح پایین تولید شده در چرخه

MeTAGeM دیگر، یعنی فرامدل مرحله طراحی چرخه حیات   باشد. ورودی
عنوان پارامتر الزم در فرایند استفاده  ، به)فرامدل طراحی تبدیل( تبدیل مدل

حیات   دل طراحی در مرحله طراحی چرخهپس از تولید م ،شود. طراح تبدیل می
 بدیهی است،کند.  ، فرایند را برای یک الگو اجرا می)مدل طراحی تبدیل( تبدیل

 . نیز تکرار شودتواند برای سایر الگوها  فرایند میاین اجرای 
از دو « فرایند پیشنهادی»شود،  مشاهده می (3)طور که در شکل  همان

و و پس از آن اعمال الگو تشکیل شده و پیشنهاد الگ تشخیصبخش اصلی 
 تشخیصشود، عمل  مقاله حاضر بررسی میدر ای از این فرایند که  است. نسخه

صورت دستی انجام  ، و اعمال الگو را بهصورت خودکار و پیشنهاد الگو را به
و پیشنهاد الگو، سه قدم وجود دارد. در ابتدا لزوم  تشخیصدهد. در مرحله  می

شود. این مرحله بر مبنای  و در یک مدل طراحی تبدیل بررسی میاستفاده از الگ
گیری وجود  شود. پس از قدم اول یک تصمیم انجام می« مسئله الگو»بخش 

شود و  جو می و جست ،در مدل طراحی تبدیل «مسئله الگو»عبارتی  به .دارد
از  استفادهمعنای لزوم  چنانچه این مسئله در مدل طراحی تبدیل یافته شود، به

 صورت پیامی مبنی بر عدم شود. در غیر این تلقی میدر مدل طراحی تبدیل الگو 
برای  ،شود. در قدم دوم به کاربر نمایش داده می الگو در مدل ورودی نیاز به

های طراحی تبدیلی که نیاز به یک الگوی خاص در آنها ثابت شده است،  مدل
در مدل « حل الگو راه» الگو، تشخیصگیرد. در عمل  الگو صورت می تشخیص

در مدل طراحی تبدیل  «حل الگو راه»شود. اگر  می وجو جستطراحی تبدیل 
یافت شود، فرایند با نمایش پیامی به کاربر وجود الگو در مدل طراحی تبدیل را 

کند و در غیر این صورت فرایند به قدم سوم یعنی پیشنهاد الگو  مشخص می
یابند که نیازمند الگوی  ه قدم سوم راه میهای طراحی تبدیلی ب رود. مدل می

الگو این اما این الگو در آنها وجود ندارد. بنابراین در قدم سوم،  ،معین شده هستند
رود.  فرایند به مرحله اعمال الگو می ،شود. پس از آن به طراح تبدیل پیشنهاد می

ی مدل عبارت شود و یا به در این مرحله، الگو بر روی مدل طراحی اعمال می
مدل یابد.  تغییر می ی پیشنهاد شدهطراحی تبدیل، براساس ساختار و تعریف الگو

تواند برای همه الگوهای  این فرایند میاست. رایند طراحی تغییریافته، خروجی ف
برای هفت الگو سه قدم اول، تبدیل تکرار شود که در نسخه فعلی این فرایند، 

فرایند »و پیشنهاد الگو در  تشخیصحله مرانجام خودکار . سازی شده است پیاده
شود. در بررسی لزوم الگو، توصیف  ، توسط تعریف الگوها انجام می«پیشنهادی

و  صوریارائه شده الگو به زبان « حل راه»الگو،  تشخیصو در « مسئله الگو»
بیان  MeTAGeMو  transMLهای طراحی  مطابق با مفاهیم فرامدل

استفاده شده است که محیطی را  EPL14 صوریبان شوند. در این مقاله از ز می
و در  در ادامهآورد.  ها فراهم می برای توصیف الگو و بررسی آن بر روی مدل

دو الگوی تبدیل تعقیب برای « فرایند پیشنهادی» مطالعه موردی، بخش
 .شود می

 
 پیشنهادیفرایند : ( 3شكل )

 مطالعه موردی -5
 Phasedالگوی  برای دورا  «یفرایند پیشنهاد» عملکرد در این بخش

Construction  وObject Indexing ترتیب  که از این به بعد بهPC  و
OI های پرکاربرد تبدیل بررسی  بر روی یک نمونه از مسئلهد، نشو نامیده می
به  UMLمسئله تبدیل انتخاب شده، تبدیل نمودار کالس . کنیم می

 نامیم. می UML2DBرا در ادامه داده است که آن  ای پایگاه های رابطه جدول
ه یک جدول ترین حالت، هر کالس ب در ساده UML2DBبرای حل مسئله 

داده و هر ویژگی از یک کالس به یک ستون در جدول مربوطه در  از پایگاه
تولید یک کلید اصلی نیز  ،برای هر جدول اًشود. ضمن داده تبدیل می پایگاه

صورت ساده  ای به داده رابطه و پایگاه UMLالزم است. فرامدل نمودار کالس 
، در سمت چپ فرامدل نمودار این شکلنشان داده شده است. در  (4)درشکل 
داده شده  مایشای ن داده رابطه و در سمت راست فرامدل پایگاه UMLکالس 

آوردن کد تبدیلی است که با  دست ه، بUML2DBهدف از حل مسئله  است.
داده  های پایگاه جدولمدل ر کالس را به اجرای آن بتوان یک مدل نمودا

توان از  مهندسی تبدیل، می  روش برای تولید این تبدیل بهتبدیل کرد. 
دلیل  بهد. کراستفاده  MeTAGeMیا  transMLهای حیات تبدیل  چرخه
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های  بر مدل« فرایند پیشنهادی»، های طراحی این دو چرخه حیات مدل تشابه
 . خواهد بودل اعمال قابطراحی تبدیل هر دو چرخه 

 [13]برگرفته از  -UML2DB های مسئله فرامدل:  (4شكل )

رابطه بین تولید شده در چرخه حیات تبدیل، سطح باالی مدل طراحی 
داده  ( و فرامدل خروجی )پایگاهUMLجزای فرامدل ورودی )نمودار کالس ا

برای مسئله مدلی ومی چنین ساختار مفهکند.  را مشخص می ای( رابطه
UML2DB نشان داده شده است. (5)ر شکل د   

 
 UML2DB ساختار مدل طراحی تبدیل : (5شكل )

تصویر کشیدن مدل طراحی تبدیل و سادگی درک آن  به (5)هدف از شکل 
مطابق ایجاد خواهد شد.  EMF15برای خواننده است. در عمل این مدل در قالب 

 Attribute-Mapو  Class-Map، مدل طراحی از دو نگاشت (5)شکل 
، هر کالس را به یک جدول و یک Class-Mapیل شده است. نگاشت تشک

، Attribute-Mapکند و در نگاشت  در جدول تبدیل می )ستون( کلید اصلی
 .  شود  داده می هر ویژگی متعلق به یک کالس، به ستونی از جدول پایگاه

 PCبرای الگوی  «فرایند پیشنهادی»تعقیب 

 حیات ی فرامدل مرحله طراحی چرخه ( و5مدل طراحی تبدیل تولید شده )شکل 
، به عنوان ورودی فرایند مشخص (MeTAGeMیا  transML)فرامدل 

شود. در این قدم وجود  انجام می PCالگوی  لزومشوند. در قدم اول، بررسی  می
شود. این  می وجو جست UML2DBدر مدل طراحی  PC «مسئله الگوی»

طور خودکار و بر مبنای تعریف الگو  هاین مقاله ب« فرایند پیشنهادی»قدم در 
معنی  ، لزوم این الگو بهPC «مسئله الگوی»گیرد. با توجه به تعریف  صورت می

است. از  مقصدهایی با دسترسی به بیش از یک سطح از فرامدل  وجود نگاشت
به دو  Class-Map  ، نگاشتUML2DBتبدیل  که در مدل طراحی آنجایی

داده دسترسی دارد، مدل  از فرامدل پایگاه (لیکلید اصستون )سطح جدول و 
( 6)نیاز دارد. نیاز به این الگو مشابه شکل  PC، به الگوی UML2DBطراحی 

ی کوچک شود. در این شکل بخش در قالب پیامی به طراح تبدیل نمایش داده می
 نشان داده شده است. EPLازی بررسی لزوم الگو در س از پیاده

 
 UML2DBدر مسئله  PCم الگوی بررسی لزو: ( 6شكل )

الگو انجام  تشخیص، PCبا مشخص شدن نیاز مسئله تبدیل به الگوی 
برای . دنبال نشود« فرایند پیشنهادی»شود تا در صورت وجود الگو،  می

شود.  می وجو در مدل طراحی تبدیل جست «حل الگو اهر»یک الگو،  تشخیص
از  شان داده شده است.ن (7) شکلالگو در  تشخیصسازی  بخشی از پیاده

هایی با دسترسی  جود تنها نگاشتمعنی و به حل ، راهPCکه در الگوی  آنجایی
در مدل طراحی تبدیل  PCالگوی است،  مقصدبه یک سطح از فرامدل 

UML2DB ،ی الگو تشخیصپیغام عدم شود.  نمی تشخیص دادهPC  و
 ان داده شده است. نش (7) شکلدر دنبال آن پیشنهاد استفاده از این الگو  به

 
 UML2DBدر مسئله تبدیل  PCو پیشنهاد الگوی  تشخیص( : 7شكل )

به طراح ی جایگزین یا الگوها مورد بررسیالگوی در قدم پیشنهاد الگو، 
به مرحله  «پیشنهادی فرایند»، پیام پیشنهاد الگوبا تایید . شود پیشنهاد می

صورت دستی  ، اعمال الگو بهشود. در نسخه فعلی فرایند اعمال الگو وارد می
به  تبدیل شود. با اعمال الگو بر مدل طراحی تبدیل، مدل طراحی انجام می

. یابد تغییر میبر آن اعمال شده است،  PCی الگو حل مفهوم راهکه مدلی 
پس از اعمال الگوی را  UML2DBمدل طراحی تبدیل مسئله  (8)شکل 

PC ود، این مدل نسبت به شکل ش ده میطور که مشاه هماندهد.  نشان می
، یک است« فرایند پیشنهادی»قبل از اجرای تبدیل  که مدل طراحی( 5)

شده  با * مشخصبیشتر دارد. این نگاشت که   Class-MapIIنگاشت با نام 
در مدل اولیه به دو نگاشت  Class-Mapاست، حاصل شکستن نگاشت 

هر نگاشت تنها ارتی عب اعمال شود یا به PCکه مفهوم الگوی  طوری ت بهسا
 .   دسترسی داشته باشد مقصدبه یک سطح از فرامدل 

 
 PCپس از اعمال الگوی  UML2DBمدل طراحی تبدیل : ( 8شكل )

 OI برای الگوی «فرایند پیشنهادی»تعقیب 

مدل طراحی تبدیل سطح باال  ایبر PCتر گفته شد، الگوی  طور که پیش همان
های  بر روی مدل« فرایند پیشنهادی»عملکرد شود. برای نشان دادن  بررسی می

 OIرا برای الگوی « فرایند پیشنهادی»طراحی سطح پایین، در این قسمت 
به جزئیات بیشتری نیاز دارد،  OIکه توصیف الگوی  کنیم. از آنجایی تعقیب می

مدل طراحی سطح پایین ممکن است. بنابراین ورودی  بر رویبررسی آن 
، مدل طراحی سطح پایین تبدیل است که OIای الگوی بر« فرایند پیشنهادی»

در طی چرخه حیات  (8)از مدل طراحی سطح باالی نشان داده شده در شکل 
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را  UML2DBمدل طراحی سطح پایین تبدیل  (9)شود. شکل  تبدیل تولید می
طور خودکار از مدل طراحی  دهد. این مدل به نشان می OIقبل از اعمال الگوی 

 .تولید شده است MeTAGeMدر چرخه ( 8ل )شکسطح باال 

 
 OIقبل از اعمال الگوی  UML2DBمدل طراحی تبدیل : ( 9شكل )

آنچه توضیح داده با مشابه « پیشنهادی فرایند»مراحل  OIبرای الگوی 
، مشابه سایر الگوها با استفاده از OIالگوی . بررسی لزوم شود می شد، تکرار

مسئله »وجود . شود راحی تبدیل انجام میفرامدل طو « مسئله الگو»مفهوم 
( selectعبارات انتخاب ) وجودبه معنی  ،تبدیل در مدل طراحی OI «الگوی

حل  راه» ،نیز مشابه سایر الگوها OIالگوی  تشخیص. است در مدل طراحی
در مدل طراحی را  جای عبارات انتخاب یعنی وجود ساختار نگاشت به ،«الگو

 16عملی UML2DBدر مدل طراحی سطح باالی کند.  جو میو تبدیل جست
. بدنه این عمل وجود دارد که در بدنه آن از عبارت انتخاب استفاده شده است

استفاده از الگوی  درنتیجهقابل مشاهده است.  Bodyدر قسمت  (9)در شکل 
OI  در تبدیلUML2DB  الزم است وOI  تشخیص در این مدل تبدیل

 تشخیصبررسی لزوم و  خودکار طی مراحل از. بنابراین پس شود داده نمی
به طراح پیشنهاد  OIاستفاده از ، سازی شده است پیاده EPLکه با  الگو
بر مدل طراحی تبدیل  OIبا پذیرش این پیشنهاد و اعمال الگوی  شود. می

UML2DB شود ایجاد می (10)شکل ، مدل طراحی نشان داده شده در .
جای عبارت  ، بهOIاعمال الگوی  شود، پس از ه مشاهده میکطور  همان

است تا  استفاده شده tableMap از ساختار نگاشت selectانتخاب یا 
تاثیر  را با پیچیدگی کمتر انجام دهد. داده( های پایگاه )جدول دسترسی به اشیا

 شود.   استفاده از الگوهای پیشنهادی بر کد تبدیل در بخش ارزیابی بیان می

 
 OIبعد از اعمال الگوی  UML2DBی تبدیل مدل طراح: ( 11شكل )

 ارزیابی -6
های  بر تبدیل ، تاثیر استفاده از این فرایند«پیشنهادی فرایند»منظور ارزیابی  به

بدین گیرد.  مورد بررسی قرار می مدل، حیات تبدیل ی تولید شده در چرخه
در دو  حیات تبدیل ی سازی چرخه در مرحله پیادهکد تبدیل تولید شده  منظور،

، قبل از از مدل طراحی تبدیلتولید شده کد حالت اول شود.  میحالت مقایسه 
کد است و حالت دوم  «پیشنهادی فرایند»های پیشنهاد شده در الگواعمال 

 «پیشنهادی فرایند»که با استفاده از  است از مدل طراحی تبدیلیولید شده ت
با استفاده از  پژوهش حاضر ارزیابی کد تبدیل تولید شده در. یافته است بهبود

شود که شامل یک پالگین به زبان جاوا است و از فناوری  یک مولفه انجام می

حیات تبدیل،  ی فراخوانی جاوا در زبان اپسیلون برای اجرا بر روی چرخه
یا  ATLکند. پالگین جاوای طراحی شده، کد تبدیل )به زبان  استفاده می

ETLکند.  گیری می ایی را بر روی آن اندازه( را دریافت کرده و پارامتره
بیشینه و  پارامترهای ارزیابی عبارتند از پیچیدگی نحوی، تولید چندگانه

 شوند.  تبدیل که در ادامه معرفی میکد  خواندنی های پیچیدگی در عبارت
ها،  ها به موجودیت پیچیدگی نحوی عبارتست از مجموع تعداد ارجاع

 . [13] ع در یک قانونتواباز ها و استفاده  ویژگی
تولید چندگانه به معنای تعداد اجزای تولید شده مازاد بر یک جزء، در یک 

 .[13] تبدیل استاز قانون 
برابر با پیچیدگی  کد تبدیل خواندنی های بیشینه پیچیدگی در عبارت

 .[13] ترین زیر عبارت خواندنی در کد تبدیل است نحوی برای پیچیده
 گیری پارامترهای تعریف شده بر کد تبدیل،  بر اندازه عالوه مولفه ارزیابی

برای بهبود کد در صورت لزوم و متناسب با مقدار این پارامترها الگوهایی را 
مقایسه پارامترهای کمی کند. این پیشنهاد بر اساس  تبدیل پیشنهاد می

. پیشنهاد الگو در این مرحله برای استیک مقدار آستانه گیری شده با  اندازه
این مقاله  «فرایند پیشنهادی»الگوهایی است که در طی  احتمالی حذف تداخل

 به طراح توسعه تبدیل، پیشنهاد شده است. 
 5که در بخش  UML2DBدر این بخش ارزیابی را برای مسئله تبدیل 

تر  کنیم. پیش بررسی می OIو  PC، قبل و بعد از اعمال دو الگوی تشریح شد
ل دو شام OIو  PCقبل از اعمال الگوهای  UML2DBتبدیل که  گفته شد

. شبه کد تبدیل برای دو قانون قبل از (5)مطابق شکل  قانون استنگاشت یا 
 عمال الگوها به شکل زیر است:ا

 : Class-Mapقانون 
for each C : Class create t : Table satisfying t .name = C.name and 

Column!exists (k | k.name = C.name + “ Key” and k : t .column) 

 :Attribute-Mapقانون 
for each c : Class; a : c.attribute;  

t : Table.allInstances()!select(table|table.name = c.name)  

Create k : Column satisfying k.name = a.name and k : t .column 

این مقاله به  «فرایند پیشنهادی»که در  OIو  PCپس از اعمال الگوهای 
به شکل زیر  UML2DBشوند، شبه کد تبدیل  تبدیل پیشنهاد می طراح

به دو قانون شکسته  PCبا اعمال الگوی   Class-Mapقانون . کند تغییر می
جای  بهبه عنوان استفاده از ساختار نگاشت  OIشود. همچنین تاثیر الگوی  می

 شود. می مشاهده Attribute-Mapقانون  در شبه کد، selectعبارت 
 :Class-Mapقانون 

for each C : Class Create t : Table satisfying t . name = c.name 

 :Class-MapII قانون و
for each C: Class Create k : Column satisfying  

k. name = C.name + “ Key” and k : Table[C.name].column 

 :Attribute-Mapقانون 
for each c : Class; a : c.attribute Create k : Column satisfying 

k. name = a.name and k : Table[c.name].column 

تبدیل  به زبان UML2DBبرده بر کد تبدیل  گیری پارامترهای نام اندازه
ATL نشان داده شده  (1در جدول )« فرایند پیشنهادی»استفاده از و پس از ، قبل

های  بیشینه پیچیدگی در عبارت و است. مقادیر پیچیدگی نحوی، تولید چندگانه
. گیری شده است زهصورت خودکار اندا به برده نامخواندنی کد تبدیل توسط مولفه 

واسطه  به واجرا  بار صورت میانگین در ده بهنیز میزان حافظه مصرفی و زمان اجرا 
مدل ورودی تبدیل )مدل گیری شده است.  اندازه ATL Profiler اجرای تبدیل با

 باشد.  ( در این اجراها شامل صد جزء میUMLکالس   نمودار
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 «فرایند پیشنهادی»فاده از قبل و پس از است UML2DB: تبدیل  (1جدول )
پیچیدگی  تبدیل

 نحوی
تولید 
 چندگانه

بیشینه پیچیدگی در 
 خواندنیهای  عبارت

حافظه مصرفی 
 )کیلو بایت(

زمان اجرا 
 )ثانیه(

قبل از استفاده  UML2DB تبدیل
  از فرایند پیشنهادی

41 1 10 1922.18 0.237 

از استفاده  عدب UML2DBتبدیل 
 از فرایند پیشنهادی

31 0 7 2011.37 0.157 

سبب  OIو  PCشود، اعمال الگوهای  دیده می (1)طور که در جدول  همان
شود. در مورد میزان  کاهش پیچیدگی کد تبدیل، تولید چندگانه و زمان اجرا می

استفاده از الگوها باعث افزایش مقدار ناچیزی در مصرف حافظه  ،حافظه مصرفی
پوشی است. کاهش مقادیر پیچیدگی نحوی و  شده است که این مقدار قابل چشم

ای، قابلیت  تولید چندگانه، کاهش زمان اجرای تبدیل و افزایش خواص پیمانه
. نتیجه حاصل از ارزیابی نشان همراه دارد را بهاستفاده مجدد و چسبندگی کد تبدیل 

 این مقاله بر کیفیت مدل طراحی تبدیل« فرایند پیشنهادی»دهد که استفاده از  می
 حیات تبدیل، تاثیر بسزایی دارد. ی های تولید شده از آنها در چرخه و درنتیجه تبدیل

 گیری نتیجه -7
در این مقاله فرایندی برای پوشش خال موجود در زمینه الگوهای تبدیل، یعنی 

 تشخیصوجود روشی برای تشخیص الگوهای الزم در یک مسئله تبدیل، 
با  ناسبتشنهاد استفاده از الگوهای تبدیل مو پی کار رفته در آن مسئله ی بهالگوها

و پیشنهاد خودکار الگوی تبدیل  تشخیصارائه شده است. این فرایند ، ساختار مسئله
سازد. مرحله  دنبال آن اعمال الگو بر روی مدل طراحی تبدیل را ممکن می و به

ه از بررسی لزوم استفاد و پیشنهاد الگو خود در سه قدم متوالی و خودکارِ تشخیص
های خودکار بر اساس  شود. این قدم الگو و پیشنهاد الگو انجام می تشخیصالگو، 

 اهسازی شده که بخشی از آن پیاده EPLتعریف الگوهای تبدیل و با استفاده از زبان 
و پیشنهاد خودکار  تشخیصمقاله ارائه شده است. در نسخه فعلی فرایند، این در 

سازی شده است که در تحقیقات بعدی این  هالگو برای هفت الگوی تبدیل پیاد
اعمال الگوهای پیشنهاد شده بر مدل طراحی تبدیل . تعداد قابل تکمیل خواهد بود

پژوهشی عنوان  تواند به ده که خودکارسازی آن میدر این نسخه از فرایند دستی بو
واسطه یک  ها پس از اعمال الگو به بی تبدیلدر این مقاله ارزیا در آینده ادامه یابد.

دست آمده  هصورت خودکار بر روی کد تبدیل انجام شده است. نتایج ب مولفه و به
 فرایند»ها پس از اعمال الگوهای پیشنهاد شده  حاکی از بهبود کیفیت تبدیل

سازی تبدیل، حذف  است. این بهبودها شامل افزایش کارایی، ساده« پیشنهادی
های  ای و بهبود استراتژی صیت پیمانهها، افزایش خا افزونگی و تکرار در تبدیل

 اجرای تبدیل است. 
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