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، توسعه مدل رانده نیز. نمایشی انتزاعی از سیستم نرمافزاری است که راهکاری مناسب برای مقابله با پیچیدگیهای نرمافزار میباشد، مدل:چکیده
 روشی نوین در توسعه نرمافزار است که از مدل بهعنوان دستساخته اصلی برای ایجااد سیساتمی نرمافازاری اساتفاده،با بهرهگیری از این واقعیت
. ایجااد شاود، بهویژه در مرحله طراحی، نسخههای مختلفی از مدل در طول فرایند توسعه، همین امر موجب شده با افزایش همکاری تیمی.میکند
 نیااز باه ابازار و رو هاایی بارای، درنتیجاه. ضروری اسات، شناسایی تفاوتها و تطبیق آنها بهصورت مدلی یکپارچه،برای مدیریت این نسخهها
 الگاوریتم و ابازاری بارای ادغاام ساهطرفه، در ایان مقالاه. موردنیاز است،پشتیبانی از عملیات ادغام نسخههای مدل و کاهش مداخله کاربر در آن
 باا. فرضیات ذهنی هر طراح را دریافت کرده و درنهایت یک مدل ادغامی سازگار ایجاد میکند،مدلهای یوامال ارائه می شود که پیش از آغاز ادغام
 عدم وابستگی به کاربر و محیط مدلسازی به همراه زمان اجرای کمتر نسبت به رو های موجاود از مزایاای رو،توجه به ارزیابیهای انجامشده
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Abstract: A model is an abstract representation of software system and is an appropriate solution to cope with the complexity of
software. Utilizing from this fact, Model-Driven Development is an approach to software development that employs models as main
artifacts for building software systems. With the increase in the number of designers in a team, different versions of model arise at
any time during the development process, especially in the design phase. To manage these versions it is necessary to be able to
identify differences and reconcile them in a single, integrated model. As a consequence, there is a need for tools and techniques to
support model merging with less user interference. In this paper, an algorithm and tool for three-way merging of UML models is
presented. Before merging, subjective assumptions of each developer is received and at the end, a consistent merged model is
provided. According to the evaluations, user and modeling environment independency with less running time than the existing
approaches, shows the superiority of this work.
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 -1مقدمه
پیشرفت در توساعه نرمافازار منجار باه افازایش روزافازون پیچیادگی
سیستمهای نرمافازاری شاده و تقاضاا بارای رو هاای جدیادی کاه
طراحان را در مقابله با این امر یاری کنند ،افزایش یافته اسات ].[8 ،6
مدل در مهندسی نرمافزار نیز ،نمایشی انتزاعای از سیساتم نرمافازاری
است که امکان استدالل و درک بهتر سیستم را بارای طراحاان فاراهم
کرده و راهکاری مناسب برای مقابله با پیچیدگیهای نرمافزار میباشد.
با بهرهگیری از این واقعیت ،توساعه مادل راناده ،1یکای از جدیادترین
رو هایی اسات کاه از ایاده ارتقااء ساط تجریاد در جهات کااهش
پیچیدگیها و خودکارسازی تولید کد استفاده میکناد .در ایان رو ،
مدل بهعنوان دستساخته 2اصلی در فرآیناد توساعه ایجااد شاده و در
چرخه تولید نرمافزار ،دستخو تغییرات عمدهای در جهت تولید کد
یا سیستم اجرایی قرار میگیرد ].[9
امروزه اغلب نرمافزارها بهصورت تیمی ،توسعه مییابند که موجاب
میشود مدلها عالوهبر مزایای یادشده ،بهعنوان واسط ارتباطی مناسب
نیز در بین متخصصان استفاده شوند .درنتیجه یک مدل اغلاب توساط
افراد مختلفی ویرایش شده و ایان امار نیااز باه رو و ابازاری چاون
سیستمهای کنترل نسخه 3را جهت مدیریت و پشتیبانی از نساخههای
مختلف مدل به وجود میآورد ] .[7سیستمهای کنترل نسخه با ایجااد
محیطی همکارانه امکان ویرایش نسخهای ،توسط افراد مختلف را فراهم
آورده و موجب بهبود توسعه نرمافزار بهصورت تیمی میشاوند .اگرچاه
در سالهای اخیر توسعه تیمی مدلها گستر یافتهاست ،با ایانحاال
اکثر سیستمهای کنترل نسخه فعلی تنها از توسعه نرمافزار کاد محاور
پشتیبانی میکنند و به توسعه تیمای نرمافازار باه شایوه مادل محاور
پرداخته نشده است.
سیستم های کنترل نسخه دارای دو استراتژی نسخهبندی بدبینانه4
و خو بینانه 5بارای پشاتیبانی از تکامام همزماان یاک دستسااخته
میباشند ] .[1در استراتژی خو بینانه که اکثار سیساتمهای کنتارل
نسخه از آن استفاده میکنند ،امکان اعمال تغییرات باهطاور همزماان
توسط کاربران مختلف وجود داشته ولی در پایاان بایساتی نساخههای
مختلف ادغام گردند .ادغام سهطرفه ،6یکی از محبوبترین تکنیکهاای
ادغام است که بر ترکیب دو نسخه از یک دستساخته با توجه به نسخه
اصاالی تیکیااد دارد ] .[1ایاان تکنیااک بااا درن رگیااری نسااخه اصاالی
دستساخته ،بساتر الزم جهات تشاخید تاداخم 7را فاراهم میکناد.
بااینحال عملیات ادغام در نسخهبندی مادل باا چالشهاای عمادهای
مواجه است که از مهمترین آنها میتوان به ضعف در تشاخید کامام
تغییرات و وقوع ناسازگاری و تداخم در نسخه ادغامی اشاره نمود ].[4
در ساالهای اخیاار الگوریتمهااای متعااددی باه من ااور رفا ایاان
چالشها ارائه شده است کاه برخای جهات تشاخید عناصار معاادل،
نیازمند وجود شناسه یکتا برای عناصر مدل میباشاند و برخای دیگار
دنباله تغییرات اعمالشده را دریافت میکنند ] .[1بااینحال بسیاری از
ابزارهای مدلساازی از ببات دنبالاه تغییارات ،پشاتیبانی نمیکنناد و
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داشتن شناسه یکتا نیز بدون اطالع از مفروضات ذهنی طراح ،تضمینی
بر معادل بودن دو عنصر با نامهای متفاوت نمیباشد.
بههمینمن ور در این مقاله الگوریتمی به شیوه ادغام سهطرفه ارائه
خواهد شد که عالوهبر انجام عملیات مقایسه ،مفروضات ذهنی طراحان
را نیز در محاسبه شباهتها لحاظ نموده و با استفاده از لیست تشابهات
اقدام به ایجاد مدل ادغامشده و سازگار از نسخههای موجود مینمایاد.
الگوریتم ارائهشده قابم استفاده برای تمامی مدلهای یوامال میباشد و
با تغییرات جزئی از سایر زبانهای مدلسازی نیاز پشاتیبانی میکناد.
اگرچه در این مقاله از نمودار کالس جهت بیان رو موردن ر استفاده
شده است.
در ادامه مقاله ،ابتدا مفاهیم توسعه مدلرانده و سیستمهای کنترل
نسخه در بخشهای  8و  9معرفی شده و پس از آن رو هاای ادغاام،
شیوههای مقایسه ،مسئله موردن ر و محک  Project_Managementدر
بخش  7بررسی میگردد .کارهای مرتبط در بخاش  1بررسای شاده و
الگوریتم ادغام سهطرفه پیشنهادی در دو فاز مقایسه و ادغام به هماراه
پیادهسازی انجامشده در بخش  1ارائه خواهد شد .بخش  ،4به ارزیاابی
الگوریتم پیشنهادی و مقایساه آن باا دو الگاوریتم پیاادهساازی شاده
میپردازد و درنهایت مقاله با نتیجهگیری در بخش  2به پایان میرسد.

 -2توسعه مدل رانده
سابقه ارتقای سط تجرید به معرفی زبان اسمبلی بهعنوان تجریدی بار
روی کد ماشین باز میگردد .پس از آن ،زبانهاای نسام ساوم مطارح
شدند که در آن برخی از وظایف سط پایین را بهجای برنامهنویس باه
کامپایلر محول میکردند .زبانهاای شا گرا نیاز ،تجریادهای بااالتری
مانند نوع داده انتزاعی 8را مطرح کردند ] .[2توساعه مادل راناده ایان
رویه را ادامه داد و با معرفی تجریدی باالتر از کد ،یعنی مدل ،آن را در
سطوح مختلف چرخه حیات نرمافزار گستر داد.
در توسعه مدل رانده ،مدل بهعنوان دستساخته اصالی در فرآیناد
توسعه ایجاد شده و در چرخه تولید نرمافزار قرار میگیرد .بهطوریکاه
با بهکارگیری مجموعه رو هایی تحت عناوان تبادیم مادل ،سیساتم
اجرایی یا کد پیادهسازی بهصورت (نیمه) خودکار از آن تولید میشاود
] .[9در دهه  ،24فناوری ش گرا با اصم «هر چیز یک ش است» بیان
شد ،اما در توسعه مدل رانده اصم مهم با عبارت «هر چیاز یاک مادل
است» بیان میشود ] .[3میتوان گفت در مهندسای مدلراناده ،مادل
انتزاعی از دنیای واق و فراتر از طرح و نقشه ساده از سیستم است کاه
بهعنوان عنصر محوری در فرآیند مهندسی نرمافزار برای دستیابی باه
سیستم هدف در ن ر گرفته میشود .درنتیجه طراحان میتوانند مادلی
مستقم از تکنیکهای پیادهسازی و نزدیکتر به زمیناه مسائله ایجااد
نموده و به ایان ترتیاب از پیچیادگی توساعه سیساتمهای نرمافازاری
بکاهند .این امر امکان استدالل و درک بهتر سیستم را بارای طراحاان
فراهم میآورد.
هر مدل بایستی منطبق بار یاک زباان مدلساازی باشاد ،کاه در
اصطالح به آن فرامدل 9میگوییم .زبان مدلسازی ،زبانی بهمن ور بیان
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اطالعات یا ویژگیهای سیستمها در ساختاری مشخد ،باا اساتفاده از
مجموعهای از قوانین پایدار میباشد .زبان مدلسازی یکپارچه ،10یوامال،
نمونهای از یک زبان مدلسازی بصری برای حمایت از طراحی و توسعه
سیستمهای ش گرا است .این زبان که در حالحاضر بهعنوان استاندارد
مدلسازی نرم افزار پذیرفته شده است ،نمودارهایی ارائه میدهد که باه
دو دسته نمودارهای رفتاری و ساختاری تقسیم میشاوند .نمودارهاای
رفتاری جنبه پویای سیستم را بیان کرده و نمودارهای ساختاری جنبه
ایستای آن را به تصویر میکشند .نمودار کاالس کاه در ایان پاژوهش
استفاده شده ،از نمودارهای ساختاری است.

این فرآیند در چهار فاز مقایسه ،بررسی انطباق ،ادغام و بازسازی انجاام
میشود ] .[66در فاز مقایسه ،عناصر موجود در نسخههای مختلاف باا
یکدیگر مقایسه شده و لیساتی از عناصار معاادل اساتخرا میگاردد.
لیست تشابه بهدست آمده در این مرحله ،در فاز دوم جهت کشف و رف
تداخمهای ممکن بررسی و اصالحات موردنیاز انجاام میشاود .در فااز
سوم با توجه به ویژگیهای عناصر معادل و رو ادغام ،عناصار نساخه
ادغامی ایجاد شاده و در فااز بازساازی ،ایان عناصار باهمن اور حفا
سازگاری مدل نهایی ،موردبررسی قارار خواهناد گرفات .باا توجاه باه
فازهای بیانشده ،دو شیوه مقایسه و سه رو ادغام مطرح شدهاند کاه
هر یک به نحوی سعی در پوشش فرآیند ادغام دارند.

در طول چرخه توسعه نرمافزار ،بسیاری از فعالیتهاا بایساتی باهطاور
مداوم و با همکااری تیمای از متخصصاان انجاام شاود .خروجای ایان
فعالیتها نسخههای جدید یاا ویارایش شادهای هساتند کاه تنهاا در
صورت مدیریت صحی منجر باه موفقیات در فرآیناد توساعه نرمافازار
میشوند .سیستمهای کنترل نسخه ،یکی از مهمترین ابزارهایی هستند
که ویژگیهای موردنیاز جهت مدیریت نسخههای مختلف ایجااد شاده
در طااول فرآینااد توسااعه یااک سیسااتم نرمافاازاری پیچیااده را فااراهم
میکنند .این سیستمها بهطورکلی سه هدف را دنبال میکنند ]:[64
 )6ذخیره تاریخچه تکامم دستساختههای نرمافزار،
 )8پشتیبانی توسعه همزمان توسط چند کاربر،
 )9مدیریت شاخههای مختلف توسعه
سیستم نسخهبندی شامم مجموعهای از رو ها برای پشتیبانی از
ذخیره دستساختههای نرمافزاری بوده و با ایجااد محیطای همکاراناه
امکان ویرایش نسخهای ،توسط افراد مختلاف را فاراهم مایآورد .ایان
سیستمها دارای دو استراتژی نسخهبندی بدبینانه و خو بیناناه بارای
پشتیبانی از تکامم همزمان یک دستساخته میباشد ] .[1در ماواردی
که از نسخهبندی بدبینانه استفاده میشاود ،دستسااختهای در زماان
تغییر توسط یک کاربر قفم شده و تا زمان آزادسازی آن ،کاربر دیگری
امکان دریافت و اعماال تغییارات در دستسااخته ماوردن ر را نادارد.
گرچه این رو از تداخم جلوگیری میکند ولای امکاان وقاوع زماان
بیکاری وجود دارد .به من اور جلاوگیری از وقاوع ایان زماان بیکااری،
نسخهبندی خو بینانه ارائه شاد .در ایان اساتراتژی کاه حیطاهکاری
مقاله حاضر است ،دو کاربر همزمان قادر به دریافت و اعمال تغییرات بر
نسخهای از سیستم میباشند اما در زمان تحویم نسخهها باه سیساتم،
ابتدا بایستی فرآیند ادغام نسخههای ویرایششده ،انجام شاود .فرآیناد
ادغام میتواند شامم یکپارچهسازی نسخه نهایی ،تشخید ناسازگاری و
کشف و رف تداخم باشد.

 -1-4روشهای ادغام

 -3سیستم کنترل نسخه

 -4ادغام مدل
بهمن ور یکپارچهسازی و ایجاد نسخهای جام از نسخههای ایجادشاده
از ی ک مدل نیاز به استفاده از فرآیندی برای ادغام میباشد .باهطورکلی
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یکپارچهسازی نسخههای مختلف یک دستساخته نیازمند اساتفاده از
روشی برای ادغام است .همانگونه کاه در شاکم  6نماایش داده شاده
است ،سه رو ادغام خام ،11ادغام دوطرفه 12و ادغاام ساهطرفه وجاود
دارد ] .[1در ادامه هر یک بهطور اجمالی بیان میشود.

شکل  :1روشهای ادغام ][11

 -1-1-4ادغام خام
در ادغام خام ،به ترتیب دنبالهای از تغییرات ایجادشده توسط طراح اول
و دوم ،به سادگی بر روی نسخه اصلی اعمال شاده تاا نساخه ادغاامی
ایجاد شود .در طول این نوع ادغام درصاورتیکاه هار یاک از تغییارات
نتواند اعمال شود (بهطورمثال ،به علت اعماال بار عنصاری نااموجود)،
ناسازگاری رخ داده است .در این رو امکان تشخید تغییرات ماوازی
که زمینهساز تداخم و ناسازگاری میباشند ،وجود ندارد .شکم  -6الاف
ادغام خام را نشان میدهد که در آن  vنسخه اصلی دستساخته و  v1و
 v2به ترتیب نسخههایی هستند که با تغییرات  c1و  c2توسط طراح اول
و دوم به وجود آمدهاند؛  mنیز نسخه نهایی (ادغامی) میباشد.
 -2-1-4ادغام دوطرفه
همانگونه که در شکم  -6ب نشان داده شده است ،در ادغام دوطرفاه،
دو نسخه ویرایششده  v1و  v2مقایسه شاده و بادون توجاه باه نساخه
اصلی ،با یکدیگر اجماع شده تا نسخه ادغامی  mرا ایجاد کنند .در ایان
رو امکان تشخید حذف یا اضافه شدن عناصر وجود ندارد ،زیارا در
زمان ادغام ،نسخه اصلی در ن ر گرفته نمیشود .بنابراین ،این رو نیز
همانند ادغام خام ،جهت تشخید تغییارات و کشاف تاداخم مناساب
نمیباشد.
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 -3-1-4ادغام سهطرفه

 -3-4بحث و بررسی

بااا توجااه بااه شااکم  ، -6در ادغااام سااهطرفه ،عااالوهباار دو نسااخه
ویرایششده  v1و  ،v2نسخه اصلی  vنیز در ن ر گرفته میشود .در ایان
رو برای تشخید دنباله تغییرات ،مقایسهای میاان  vو  v1و مقایساه
دیگری میان  vو  v2انجام شده و عملیات ادغام با اجتمااع تغییارات دو
دنباله انجام میشود .با استفاده از ادغام سهطرفه امکان تشخید اضافه،
حذف و بهروز شدن عناصر در نسخه ویرا شده وجود داشته کاه ایان
امر شرایط الزم جهت کشف و رف تداخم و جلوگیری از ناسازگاری در
زمان ادغام را فراهم مینماید .همین امر موجب شده که در ایان مقالاه
از رو ادغام سهطرفه جهت انجام فرآیند ادغام استفاده شود.

اگرچه از سه رو ادغام موجود که در بخاش  6-7مطارح شاد ،رو
ادغام سهطرفه مناسابترین رو جهات برطارف کاردن چالشهاای
موجود در ادغام مدلها میباشد ] ،[1بااینحال اکثر الگوریتمهای ادغام
کنونی توانایی الزم جهت تشخید کامم تغییرات و تیبیری که آنها در
زمان ادغام بر سایر عناصر دارند را نداشته و نیازمند بهرهگیری از ن ار
کاربر در زمان ادغام هستند ] .[67در این شرایط توجه به این موضاوع
اهمیت داشته که کاربرِ مسئول ادغام نسخهها ،ممکن است از ذهنیت و
استدالل طراحان هر دو نسخه ویرایششده آگاهی کافی نداشته باشد و
با اتخاذ تصمیم نادرست منجر به نقد در نساخه ادغاام شاده ،گاردد.
بهطورمثال ،شکم  8قسمتی از نمودار کالس یک سیساتم آموزشای را
نشان میدهد که توسط دو طراح ویرایش شده است .نسخه اصلی ایان
مدل شامم دو کالس  Professorو  Courseباوده اسات .طاراح اول باا
دریافت نسخه اصلی ،نام کالس  Professorرا به  Facultyتغییار داده و
رابطه  teachesرا میان دو کالس  Facultyو  Courseبرقرار کرده اسات.
طراح دوم نیاز ،خصیصاه  salaryرا باه کاالس  Professorو  unitرا باه
کالس  Courseاضافه کرده است.

 -2-4شیوه مقایسه
شیوه مقایسه در ادغام مدل را میتوان به دو دسته کلای تقسایم کارد
] .[1دسته اول شیوه ای که مبتنی بر حالت اسات و بار اسااس حالات
بابتی از نسخههای مختلف مدل ،عمم مقایسه را انجام میدهد و دسته
دوم شیوهای که مبتنی بر عملیات است و دنبالهی پویاایی از تغییارات
اعمال شده توسط طراح را آنالیز مینماید .هر دو نوع ادغاام دوطرفاه و
سهطرفه قابم بیان با شیوه مبتنی بر حالت و مبتنی عملیات میباشاند
ولی نوع ادغام خام تنها به کمک شیوه مبتنی بار عملیاات قابام بیاان
است ].[69
 -1-2-4شیوه مبتنی بر حالت
اگر شیوه مقایسه در ادغام تنها مبتنای بار مقایساه حالتهاای نهاایی
عناصر موجود در نسخه ویرا شده باشاد ،باه آن مقایساه مبتنای بار
حالت گفته میشود .در این شیوه از هیچ اطالعاات اضاافهای ،ازجملاه
اطالعات مربوط به تکامم نسخه دستساخته ،استفاده نمیشود و ایان
موجب شده همیشه امکان تشاخید تماامی تغییارات وجاود نداشاته
باشد .بااینحال ،عدم وابستگی به ابزار مدلسازی از مزایای اصالی ایان
شیوه است.

شکل  :1نمونهای از نسخههای نمودار کالس يک سيستم آموزشی

با توجه باه تغییارات ایجادشاده توساط دو طاراح ،فرآیناد ادغاام
سهطرفه با تشخید شباهت کاالس  Courseدر ساه نساخه و کاالس
 Professorدر دو نسخه اصلی و طراح دوم آغاز شده و کاالس Faculty
و رابطه  teachesرا بهعنوان عناصر جدیدی که به مدل اضافه شادهاند،
در ن ر میگیرد .این امر موجب شده خروجی حاصم از ادغام بهصورت
شکم  ،9باشد.

 -2-2-4شیوه مبتنی بر عملیات
در شیوه مبتنی بر عملیات ،بایستی تاریخچهای از تغییرات اعمال شاده
توسط طراحان ،ذخیره گردد .پس از آن با مقایسه ،مرتبسازی ،حاذف
و تغییر برخی تغییرات ،دنبالهای از آنها ایجاد شده کاه باه کماک آن
میتوان نسخه نهایی را ایجاد نمود .از مزایای این شیوه امکان تشخید
کامم تغییرات است کاه شارایط الزم جهات کشاف تاداخم را فاراهم
میسازد .بااینحال ،تنها برخی از ابزارهاای مدلساازی امکاان ذخیاره
تغییاارات ایجادشااده توسااط طراحااان را فااراهم میکننااد کااه رو
ذخیرهسااازی آنهااا نیااز یکسااان نبااوده و موجااب وابسااتگی بااه اباازار
مدلسازی میشود.
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شکل  :3نسخه خروجی ادغام بدون آگاهی از ذهنيت طراحان

درحالیکااه کااالس  Facultyدر نسااخه طااراح دوم ،همااان کااالس
 Professorبوده و بایستی خروجی حاصم از ادغام باهصاورت شاکم 7
باشد .رو پیشنهادی ،بهمن ور رف این مشکم ارائه میشود.

شکل  :4نسخه خروجی ادغام با آگاهی از ذهنيت طراحان
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 -4-4محک Project_Management

بهمن ور ارزیابی و مقایسه رو پیشنهادی و ابزار ایجادشاده ،از مثاال
 Project_Managementکه در شکم  1آمده اسات ،اساتفاده میشاود.
این مثال که در ] [61مطرح شده است ،نماودار کاالس یاک سیساتم
مدیریت پروژه میباشد .نسخه اصلی این نمودار کاه در قسامت بااالیی
شکم  1نمایش داده شده است ،چگونگی تقسایمبندی موجودیتهاای
نامدار سیستم مدیریت پروژه و روابط بین آنها را بیان نموده است .این
نسخه توسط دو طراح ویرایش شده و نسخههای سمت چا و سامت
راست ایجاد شده است .بهطورکلی تغییرات را میتاوان باه ساه دساته
(الااف) تغییاارات مشااترک( ،ب) تغییاارات نامتناااقی و ( ) تغییاارات
متناقی تقسیم نمود .بر اساس این تقسیمبندی تغییارات اعماالشاده
توسط این دو طراح در جدول  6آمده است.
سازگاری نسخه حاصم از ادغام با فرامدل نمودار کاالس یاوامال و
میزان شباهت آن با نسخه خروجی مورد انت ار از ادغام که در قسامت
پایینی شکم  1نشان داده شده است ،از معیارهای سنجش صحت ایان

ارائه الگوریتم ادغام سهطرفه برای . . .

محک میباشاند .از دیگار معیارهاا میتاوان باه تواناایی الگاوریتم در
پشتیبانی از سه دسته تغییر معرفیشده در جدول  6اشاره نمود.
جدول  :1دستهبندی تغييرات دو طراح در ويرايش نسخه اصلی
دسته

تغيير

تغییرات
مشترک

 تغییر نام ارجاع  membersاز کالس  OrganizationalUnitبه.entities
 -حذف لیترال  Failedاز کالس شمارشی .Status

تغییرات
نامتناقی

 افزودن خصیصه  nameبه هر دو کالس  Milestoneو OrganizationalEntityدر نسخه سمت چ
 تغییر نام کالس  Milestoneبه  MileStoneدر نسخه سمتراست

تغییرات
متناقی

و تبدیم آن

 حذف کالس  NamedEntityدر نسخه سمت چبه یک کالس واسط
 تغییر نام ارجاع  leaderاز کالس  OrganizationalUnitبه managerدر نسخه سمت چ و به  headدر نسخه سمت راست

شکل  :5نمودار کالس مربوط به محک  Project_Managementشامل نسخه اصلی (الف) ،نسخه طراح اول (ب) ،نسخه طراح دوم (ج) و نسخه مورد
انتظار از ادغام (د) ][15
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 -5کارهای مرتبط
سابقه پژوهش در ادغام مدلها به دهاه  6334مایالدی بااز میگاردد.
جاییکه با دستهبندی شیوههای مقایسه به دو شیوه مبتنی بر حالات و
مبتنی بر عملیات و تفکیک رو های ادغام به ساه رو ادغاام خاام،
دوطرفه و سهطرفه ] ،[68زمینه برای پژوهشهای بعدی فراهم شاده و
کارهای مختلفی در جهت مقایسه و ادغام مدلها ارائه شد.
از اولین کارها ،الگوریتمی مبتنی بر عملیات برای محاسبه و ادغاام
سه طرفه تغییرات پایه با توجه به ن رات کااربران باود کاه تنهاا بارای
مدلهای ساده یوامال قابم استفاده میباشد ] .[61زبانهای مقایساه و
ادغام اپسیلون ،[66] 13کار دیگری است که امکاان تعیاین معیارهاای
مقایسه به شیوه مبتنی بر حالت و ادغام عناصر مشابه به رو دوطرفه
را فراهم کرده و قابم استفاده برای تمامی مادلها میباشاد .همچناین
مواردی دیگری از این قبیم وجود دارند که هادف تماامی آنهاا ،تنهاا
انجام عملیات ادغام برای مدلها بوده و علیرغم اهمیت کشاف و رفا
تداخمها ،هیچکدام به این موضوع نپرداختهاند.
بر همین اساس ،اکثر پژوهشهای جدید با تمرکاز بار تاداخمها و
ناسازگاریها ،اقدام به ارائه راهکاری برای کشف و رف آنها نمودهاناد.
این پژوهشها را که اکثرًا از رو ادغاام ساهطرفه اساتفاده میکنناد،
میتوان به دو دسته کلی تقسیم نماود .دساته اول راهکارهاایی چاون
] [62 ،64هستند که پاس از انجاام مقایساه ،اصاالح ناساازگاریها را
بهطور کامم به کاربر واگذار میکنند یا مانند ] ،[63با ارائه راهنماییها
و پیشنهادات ممکن ،کاربر را در اصالح آنها کمک مینمایند .الزم باه
ذکر است که تمامی این راهکارها نیاز به تعامم با کاربر در زمان اجرای
ادغام دارند .دسته دوم راهکارهایی چون ] [84 ،63میباشند که پایش
از انجام ادغام ،با اولویات دادن باه مجموعاهای از تغییارات یاا تعریاف
سیاستهای ادغام ،امکان اجرای نیمهخودکار فرآیند را فراهم میکنند.
بااینحال  ،این دساته از راهکارهاا بارای کشاف و اصاالح تاداخمهای
ساختاری مناسب بوده و در مواردی مانند تغییر بیانشاده در شاکم 8
که نیازمند درک مفاهیم معنایی میباشد ،کارایی الزم را ندارد.
همچنین راهکارهای مبتنی بر حالت برای ادغام مادلها ،نیازمناد
تعیین شباهتها و تفاوتهای نسخههای مختلف میباشند که به همین
من ور اکثرًا روشی برای مقایسه مدلها ارائه کردهاند .اگرچاه برخای از
آنها مانند ] [86از رو ها و ابزارهای موجود بارای مقایساه اساتفاده
میکنند .خروجی فاز مقایسه ،لیست عناصر مشاابه ] [67یاا مادلی از
شباهتها ] [86یا تفاوتهای ] [88دو نساخه میباشاد کاه در زماان
ادغام استفاده میشود.
از راهکارهااای موجااود برخاای ماننااد ] [84 ،63 ،64وابسااته بااه
زبانهای مدلسازی خاص میباشند ولی برخی دیگر مانند ][89 ،86
علیرغم ارائه با استفاده از نمونهای از زبان مدلسازی خاص ،مستقم از
فرامدل بوده و قابلیت ادغام مدلهای سایر زبانهای مدلساازی را نیاز
پشتیبانی میکنند .بنابراین با توجه به اینکه راهکار پیشانهادی نیاز باا
دریافاات فراماادلهای مختلااف امکااان ادغااام ماادلهای ایجادشااده در
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زبانهای مدلسازی مختلف را فاراهم میکناد ،در اداماه دو الگاوریتم
ارائهشده در این دسته که بهصورت افزونهای تحت اکلیپس پیادهساازی
شده اند ،بررسی شده تا با راهکار پیشانهادی پاژوهش حاضار مقایساه
شوند .این دو الگوریتم عبارتاند از:
 الگوريتم اول :در ] [86روشای صاوری بارای ادغاام ساهطرفه
مدلها ارائه شده است .این رو که اولاین باار بارای مادلهای
تحت  14EMFبررسی شده اسات ،مساتقم از فرامادل باوده و از
مدلهای یوامال نیز پشتیبانی میکند .اگرچه امکاان انجاام فااز
مقایسه در این الگاوریتم فاراهم نشاده و شناساایی تفاوتهاا باا
استفاده از ابزارهای موجود بایستی انجام شود ،ولی بارای تعیاین
شباهتها نیازی به شناسه یکتا ندارد .بهمن اور انجاام ادغاام دو
دسته قانون تعریف شده است .دساته اول قانونهاای مساتقم از
زمینه 15برای عناصری که بایستی بدون در ن ر گرفتن زمینه باه
نسخه ادغامی منتقم شوند و دساته دوم قانونهاای حسااس باه
زمینه 16هستند که عناصری که بایستی ساازگاری آنهاا بررسای
شود را به نسخه ادغامی اضافه مینماید .در این حالت ،در صورت
عدم سازگاری ،تصمیمگیری و اصاالح عناصار باه کااربر واگاذار
میگردد .مرتبه زمانی این الگوریتم که پیادهسازی آن باهصاورت
افزونهای تحت اکلیپس میباشد ،در بدترین حالت ) O(n3میباشد
که  nتعداد عناصر مدل است.
 الگوريتم دوم :در ] ،[89راهکاری بر اساس مفاهیم گراف ارائاه
شده است که در آن در و حذف عناصر از نساخه اصالی مادل،
بهصورت تغییراتی در گراف در ن ر گرفته شده و در دو فاز انجام
میشود .در فاز اول در عناصر نسبت باه حاذف آنهاا اولویات
داشته و دنبالهای از تغییرات بر نسخه اصلی مدل اعمال شاده تاا
نسخه ادغامی موقتی ایجاد شود .پس از آن در فاز دوم ،با بررسی
حالتهای عناصر موجود در نساخه ایجادشاده ،ساازگاری آنهاا
بررسیشده و نسخه ادغامی نهاایی ایجااد میشاود .ایان راهکاار
بااهصااورت افزونااهای تحاات اکلیااپس باارای ماادلهای ی اوامال
پیادهسازی شاده و از هار دو رو

مقایساه مبتنای بار حالات و

مبتنی بر عملیات پشتیبانی میکند .معیار شباهت در ایان رو
شناسه یکتا بوده و در فاز دوم ،نیااز باه دریافات باازخورد کااربر
دارد .مرتبه زمانی این الگوریتم ) O(n2) + O(mاست که  mتعداد
تغییرات و  nتعداد عناصر نسخه ادغامی موقت است .اگار تعاداد
تغییرات را مقدار کوچک فرض کنیم ،میتوان گفت مرتبه زماان
آن در بدترین حالت ) O(n2میباشد.
اگرچه تمامی راهکارهای موجود سعی بر پشتیبانی از کشف و رف
تداخم ها از طریق تعامم باا کااربر در زماان اجارای ادغاام یاا تعریاف
قواعدی برای خودکارساازی و کااهش نیااز باه حضاور وی داشاتهاند،
بااینحال هیچیک از این راهکارها ،ایده دریافت مفروضات ذهنی طاراح
پیش از ادغام و عدمحضور وی در زمان اجرای ادغام را مطرح نکردهاند.

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 47, no. 4, winter 2017

 /6141مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،74شماره  ،7زمستان 6931

ارائه الگوریتم ادغام سهطرفه برای . . .

در راهکار پیشنهادی در این پژوهش از ایان ایاده بارای کشاف و رفا

دو مقدار ’ ‘Autoیا ’ ‘Manuبوده و سهتاییهایی که باه لیسات تشاابه
اضافه میشوند به یکی از دو حالت زیر خواهند بود:
 حالت )’ (a, b, ‘Autoکه بیاان میکناد عنصار  aاز مادل اول باا
عنصر  bاز مادل دوم مشاابه باوده و تشاابه باهصاورت خودکاار
تشخید داده شده است.
 حالت )’ (a, b, ‘Manuکه بیان میکناد عنصار  aاز مادل اول باا
عنصر  bاز مدل دوم مشابه بوده و تشابه بهصورت دساتی توساط
کاربر تعیین شده است.

تداخمها استفاده شده است.

 -6الگوریتم ادغام سهطرفه پیشنهادی
همانگونه کاه در بخاش  9-7بررسای شاد ،عادم آگااهی از ذهنیات
طراحان می تواند منجر به ایجااد مادلی دور از انت اار در زماان ادغاام
گردد .به من ور رف این مشکم بایستی هار دو طاراح در زماان ادغاام
حاضر شده و در هر مرحله از ادغام اطالعات موردنیاز از آنهاا دریافات
شود ،که این امر تا حدی دشوار بوده و نیاز به صرف هزینه اضافه است.
در مقاله حاضر پیشنهاد میشود ،بخشی از اطالعات موردنیااز کاه
پیش از آغاز ادغام قابم دریافت میباشند را از طراحان دریافت کارده و
در زمان ادغام با توجه به اطالعات دریافتی تصمیم مناسب اتخاذ گردد
تا عالوهبر خودکارسازی ادغام ،نیازی به حضور هیچیاک از طراحاان در
زمان ادغام نباشد .به هماین من اور الگاوریتمی شاامم دو فااز کلای،
مقایسه و ادغام ارائه میشود .خروجی فاز مقایسه که در زماان تحویام
نسخه ویرایش شده برای هر یک از طراحان اجرا شده و در صورت نیااز
اطالعات الزم را از آنها دریافت میکناد ،لیساتی از عناصار مشاابه در
نسخه اصلی و نسخه ویرایش شده اسات کاه در زماان ادغاام اساتفاده
می شود .همچنین فاز دوم شامم سه گاام اساتنتا  ،ادغاام و بازساازی
نسخه خروجی است .در گام اول باا توجاه باه نساخههای ورودی و دو
لیست تشابه بهدستآمده از فاز مقایسه ،عملیات آمادهساازی نساخهها
برای ادغام انجام میشود .در گام دوم عناصر خروجای کاه بایساتی در
نسخه ادغام وجود داشته باشند محاسبه شده و خصوصیات هر یاک باا
توجه به دو نسخهی ویرایشی تن یم میشود .در گام آخر نیز ،سازگاری
عناصر ادغامی با یکدیگر بررسی میشود .این الگاوریتم قابام اساتفاده
برای تمامی مدلهای یاوامال میباشاد و باا تغییارات جزئای از ساایر
زبانهای مدلسازی نیز پشتیبانی میکند .در ادامه این قسمت جزئیات
مربوط به هر یک بررسی خواهد شد.
 -1-6فاز مقایسه
اولین گام در ادغام ،تعیین عناصر مشابه و تشخید تغییرات ایجادشده
در نسخهها میباشد .از دو شیوه کلی مقایسه که در بخش  8-7معرفی
شد ،شیوه مبتنی بر عملیات ،وابسته به محیط و ابزار مدلسازی بوده و
تمامی ابزارهای موجود از آن پشتیبانی نمیکنند .باه هماین دلیام در
الگوریتم پیشنهادی مقایسه که در
شکم  1نمایش داده شده است ،شیوه مبتنی بر حالت انتخااب شاده و
برای بهبود نتایج حاصم از مقایسه ،امکان تعامام باا کااربر نیاز باه آن
افزوده شده است.
در این الگوریتم ابتدا دو مدل (بهطورمثال نساخه اصالی و نساخه
طراح اول) بهعنوان ورودی دریافت شده و لیستی تحت عناوان Match
برای نگهداری تشابهات ایجاد میشود .هر تشابه نمونهای از سااختاری
سه تایی است که به ترتیب شامم عنصری از مدل اول ،عنصری از مدل
دوم و پارامتری برای تعیین وضعیت میباشد .این پارامتر دارای یکی از
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به من ور ایجاد لیست تشابهات ابتدا هر عنصر از مادل اول باا تاک
تک عناصر مدل دوم مقایسه شده و در صورت تشابه ،یاک ساهتایی باا
وضعیت ’ ‘Autoبه لیست اضافه میشود .ازآنجاییکه رابطه بین عناصار
مدل اول و عناصر مدل دوم یکبهیک است ،با یافتن عنصر مشابه برای
عنصری در مدل اول ،عملیات جستجو برای آن عنصر به اتمام رسیده و
عنصر مشابه آن در مدل دوم نیز دیگر بررسی نمیشود .درصاورتیکاه
هیچ عنصر مشابهی برای عنصر مدل اول یافت نشود ،آن را باه لیسات
 Unmatchedکه عناصر بدون مشابه از مادل اول را نگاهداری میکناد
فرستاده تا در مرحله بعد توسط کاربر بررسی شود.
با توجه به این موضوع کاه نامهاا و رواباط در نمودارهاای یاوامال
بیانگر مفاهیم میباشند ] ،[87معیار اصلی شباهت در تعیین دو عنصار
مشابه ،به ترتیب برابری نوع و ناام آن دو عنصار ،تشاابه فضاای ناام و
برابری سایر مشخصات آنها است .این مشخصات بارای هار عنصار در
فرامدل آن تعیین شده است .بهعنوان نمونه ،اگر عنصار ماوردن ر یاک
کالس باشاد ،ازجملاه مشخصاههای آن میتاوان باه براباری وضاعیت
 Abstractبودن آن اشاره کرد و درصورتیکه عنصر ماوردن ر رابطاهای
دوطرفه بین دو کالس باشد ،تشابه این دو کالس اهمیت دارد.
پس از پایان بررسی تکتک عناصر مدل اول ،درصورتیکه عنصری
وجود داشته باشد که بهصورت خودکار ،مشابهی برای آن یافات نشاده
باشد ،آن عنصر به همراه لیستی از عناصر همنوع خود از مدل دوم کاه
برای آنها نیز مشابهی یافت نشده است ،به طراح نمایش داده شده تاا
از ذهنیت وی آگاه شویم .در صورت انتخاب عنصری از مدل دوم توسط
طراح ،آن عنصر به همراه عنصر مدل اول با وضعیت ’ ‘Manuبهصاورت
یک سهتایی به لیست تشابه اضاافه میشاوند .در پایاان ایان الگاوریتم
لیست تشابهات دو مدل ورودی ،به خروجی ارسال میشود .عدمنیاز به
شناسه یکتا در انجام مقایسه ،مستقم از محیط و ابزار مدلسازی بودن
و فراهمسازی امکان دریافت مفروضات ذهنی طاراح در زماان تحویام
نسخه ویرایششده به سیستم کنترل نسخه ،از مزایای اصالی الگاوریتم
مقایسه ارائهشده میباشد.
 -2-6فاز ادغام
باارای ایجاااد نسااخهای یکپارچااه از نسااخههای اصاالی ( ،)Vنسااخه
ویرایششده توسط طراح اول ( )V1و نسخه ویرایششده توساط طاراح
دوم ( ،)V2نیاز به بهرهگیری از روشی برای ادغام میباشیم که با توجاه
به مزایای رو ادغام سهطرفه نسبت به دو رو دیگر ،از آن برای ارائه
الگوریتم پیشنهادی ادغام استفاده میکنیم .بر این اسااس اصاولی کاه
بایستی رعایت گردد عبارتاند از:
 اگر عنصاری از نساخه  ،Vبادون تغییار در نساخههای  V1و V2
باشد ،باید در نسخه ادغامی حاضر شود.
 اگر عنصری از نسخه  ،Vدر یکی از نساخههای  V1و  ،V2حاذف
شده باشد ،نباید در نسخه ادغامی حاضر شود.
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 اگاار عنصااری از نسااخهی  ،Vدر یکاای از نسااخههای  V1و ،V2
ویرایششده باشد ،باید عنصر ویرایششده بهجای عنصر اولیه در
نسخه ادغامی حاضر شاود و درصاورتیکاه آن عنصار در هار دو
نسخه  V1و  V2ویرایششده باشد ،اولویات باا عنصار نساخه V2
است.
 اگر عنصری به یکی از نساخههای  V1و  ،V2اضاافه شاده باشاد،
درصورتیکه با سایر عناصر نسخه ادغامی سازگار باشاد ،بایاد در
نسخه ادغامی حاضر شود .در غیر اینصورت اگر نتوان ناسازگاری
را برطرف نمود ،بایستی از افزودن آن به نسخه ادغامی جلوگیری
شود.
بر اساس اصول فوق ،الگوریتم پیشنهادی در شکم  4نشاان داده شاده
است که در آن با دریافت هر نسخه ویرایششده و با توجه به الگاوریتم
مقایسه بخش  ،6-1لیست تشابه آن نسخه و نسخه اصلی محاسبه شده
و در صورت نیاز ،ذهنیت طراح پیش از آغاز ادغام دریافت میشاود .باا
فراهم شدن لیست تشابه اول ( )ML1برای نسخههای  Vو  V1و لیست
تشاابه دوم ( )ML2بارای نساخههای  Vو  ،V2فااز ادغاام در ساه گااام
استنتا  ،ادغام و بازسازی نسخه خروجی آغاز میگردد.
در گام استنتا دو لیست تشابه دریافتشده از فاز مقایسه در ن ار
گرفته شده و به ازای هر سهتایی موجود در لیست  ،ML1ساهتاییهای
موجود در لیست  ML2بررسی شده تا سهتایی باا عنصار اول مشاترک
پیدا شود .در این حالت دو سهتایی ) m1 = (a, b1, statusاز لیست ML1
و ) m2 = (a, b2, statusاز لیست  ML2وجود داشته که عنصر  ،aعنصری
از نسخه  ،Vعنصار  ،b1عنصاری از نساخه  V1و عنصار  ،b2عنصاری از
نسخه  V2باوده و  statusدارای یکای از دو مقادار ’ ‘Autoیاا ’‘Manu
میباشد .ازآنجاییکاه تارجی بار داشاتن آخارین تغییارات در نساخه
خروجی ادغام میباشد ،با توجه به مقادیر  statusدر  m1و  ،m2اقدام به
همسانسازی عناصر مشابه دو نسخه  V1و  V2نموده تاا شارایط بارای
ادغام آماده گردد .بر این اساس سه حالات وجاود داشاته کاه نیازمناد
اعمال تغییر در نسخه  V1یا  V2میباشد.
 حالت اول :اگر عنصر سوم  m1برابر ’ ‘Autoو عنصر سوم  m2برابر
’ ‘Manuباشد ،کاه باه معناای تغییار عنصار  aباه عنصار  b2در
نسخهی  V2و عدم تغییر آن در نساخه  V1اسات .بناابراین ایان
عنصر در نسخه  V1نیز با توجه به مقدار  b2ویرایش میگردد.
 حالت دوم :اگر عنصر سوم  m1برابار ’ ‘Manuو عنصار ساوم

m2

برابر ’ ‘Autoباشد ،که به معنای تغییر عنصار  aباه عنصار  b1در
نسخه  V1و عدم تغییر آن در نسخه  V2است .بنابراین این عنصر
در نسخه  V2نیز با توجه به مقدار  b1ویرایش میگردد.
 حالت سوم :اگر عنصر سوم  m1برابر ’ ‘Manuو عنصار ساوم

m2

برابر ’ ‘Manuباشد ،به معناای تغییار عنصار  aباه عنصار  b2در
نسخه  V2و تغییر آن به  b1در نسخه  V1است .بناابراین بایساتی
تغییری انتخاب شود که اولویت به طراح دوم داده شده و عنصار
 b1در نسخه  V1با توجه به مقدار  b2ویرایش میگردد.
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پس از بررسی حالتهای مطرحشده و اعمال تغییرات ،سهتاییهای
 m1و  m2به ترتیب از لیست  ML1و  ML2حذف شده و عملیات بررسی
برای سایر سهتاییهای موجود در لیست  ML1اداماه یافتاه تاا تماامی
آنها بررسی شوند .با پایان بررسی ،سهتاییهایی که با توجه باه عنصار
اول معادلی نداشتهاند ،در دو لیست باقی ماندهاند .حال برای تاکتاک
این سهتاییها از لیست  ،ML1عنصر دوم را از نسخه  V1و برای لیسات
 ،ML2عنصر دوم را از نسخه  V2حذف مینماییم .با ایان کاار از حاذف
عناصری که در نساخه اصالی وجاود داشاته و در یکای از نساخههای
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با آغاز عملیات ادغام ،ابتدا فاز مقایسه انجام شده و در صورت نیااز
ذهنیت طراح دریافت میشود .بهعنوان نمونه ،در شکم  ،1طراح نسخه
سمت راسات ،ارجااع  membersرا باه  entitiesو ارجااع  leaderرا باه
 headتغییر داده است .شکم  2شیوه دریافت ذهنیت این طاراح بارای
تعیین عنصر مشابه با ارجاع  membersرا نمایش میدهد .ازآنجااییکاه
 entitiesو  headهر دو ،از نوع ارجاع بوده و در مقایسه خودکاار عنصار
مشابهای برای آنها یافت نشده است ،بهعنوان گزینههای احتمالی برای
ارجاع  membersآورده شدهاند.

ویرایششده ،حذف شدهاند اطمینان حاصم مینمااییم .باا انجاام ایان
مرحله ،گام استنتا که نتیجه آن آمادهسازی دو نسخه  V1و  V2بارای
گام ادغام است ،به پایان میرسد .در گام ادغام ،ابتدا بایستی دو نساخه
آمادهشده  V1و  V2را مقایسه نماییم .این کار بر اساس معیارهای تشابه
بیانشده در فاز مقایسه انجام میشود.
با توجه به تغییارات اعماالشاده در نساخههای  V1و  V2در گاام
استنتا  ،نیازی به پرسش از کاربر نبوده و باهصاورت خودکاار لیسات
تشابه  ،MLFشامم سهتاییهایی به حالت )’ m = (b1, b2, ‘Autoایجااد
میشود .حال به ازای هر سهتایی موجود در این لیست بایساتی عنصار
معادل  b1و ( b2که هر دو مشابه هستند) ،به نسخه ادغامی اضافه گردد.
در ادامه بایستی عناصر جدیدی که توسط طراحان به نساخههای  V1و
 V2اضافه شدهان د را به نسخه ادغامی بیفزاییم .با توجه به اولویت نسخه
 ،V2عناصری از این نسخه که در بین عناصر دوم از سهتاییهای لیست
 MLFوجود نداشته و به عبارتی به نسخه ادغام اضاافه نشادهاند را باه
نسخهی ادغامی اضافه مینماییم.
تا این مرحله از کار با توجه به اینکه تمامی عناصر اضاافهشاده باه
نسخه ادغامی ،یا خود از نساخه  V2باوده یاا مشاابه آن در نساخه V2
وجود داشته است ،سازگاری نسخه ادغامی حف شده است .ولی بارای
افزودن عناصر جدیاد نساخه  V1باه نساخه ادغاامی ،بایساتی امکاان
سازگاری هر یک با عناصر موجود در نسخه ادغاامی بررسای شاود .باه
همین من ور گام بازسازی همراه با افزودن هر عنصار جدیاد از نساخه
 V1که در بین عناصر اول از سهتاییهای لیست  MLFوجاود نداشاته،
انجام شده و در صورت ساازگاری (یاا امکاان برقاراری آن) باه نساخه
ادغامی اضافه میشود .با پایان این گام ،نسخه ادغامشده در  Vmذخیره
شده است.
 -3-6پیادهسازی
یکی از ابزارهای رایگان توسعه نرمافزار که از کدنویسای ،مدلساازی و
توسعه تیمی پشتیبانی میکند ،اکلیپس میباشد .به همین من اور باه
کمک بستر جاوا ،افزونهای تحت اکلیپس ،با نام  3-Way Mergerبارای
الگوریتمهای بیانشده در بخشهای  6-1و  8-1ایجاد گردید .با اجرای
این افزونه ،فایمهای  .xmiمربوط به نساخههای ورودی ،شاامم نساخه
اصلی و نسخههای ویرایششده ،به همراه نسخهای خالی بارای ذخیاره
نتیجه ادغام دریافت شده و عملیات ادغام آغاز میشود.
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شکل  :8شيوه دريافت ذهنيت طراحان

پس از پایان فاز مقایسه ،فاز ادغام بهصورت خودکار اجرا شده و باا
ذخیره نتیجه ادغام در نسخه خروجی ،پیاامی مبنای بار پایاان ادغاام
نمایش داده میشود.

 -7ارزیابی و مقایسه
در این بخش قصد داریم ،ابتدا صحت الگوریتم پیشنهادی و ابزار تولیاد
شده را بررسی نموده و پاس از محاسابه مرتباه زماانی آن ،اقادام باه
مقایسه الگوریتم پیشنهادی با الگوریتمهای مشابه نماییم.
 -1-7صحت الگوریتم
بهمن ور بررسی صحت الگوریتم مطرحشده ،دو سناریوی آزمون در ن ر
گرفته شد .در سناریوی اول ،فازهای مقایسه و ادغام هرکدام بهصاورت
جداگانه برای نمونههای کوچکی که در ] [7مطرح شده است ،بررسای
گردیااد .نتااایج ایاان نمونااهها صااحت عملکاارد بخشهااای مختلااف
الگوریتمهای ارائهشده را تییید مینماید .در سناریوی دوم ،کم الگوریتم
به کمک محک  Project_Managementموردبررسای قارار گرفات کاه
نتایج بهدست آمده حاکی از پشتیبانی الگوریتم پیشانهادی از هار ساه
دسته تغییرات مطرحشده در جدول  6میباشد.
 -2-7صحت ابزار
برای اطمینان از درستی کدهای نوشته در زبان جاوا ،نزدیاک باه 844
مورد آزمون برای قسمتهای مختلف ،اجرا شد که در انتها تمامی آنها
با موفقیت انجام شد .همچنین اجرای محک  Project_Managementبا
استفاده از ابزار ایجادشده و مقایسه نسخه ادغامی بهدستآمده با نتیجه
ادغام نشاندادهشده در شاکم  ،1حااکی از عملکارد صاحی الگاوریتم
پیشنهادی و ابزار ایجادشده میباشد.
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 -3-7محاسبه مرتبه زمانی
ازآنجاییکه مرتبه زمانی یکی از معیارهای مهم در ارزیاابی الگوریتمهاا
می باشد ،در این بخش به بررسی اجمالی آن برای الگوریتم پیشانهادی
میپردازیم .درصورتیکه زمانهای مورد نیااز بارای انجاام مقایساه دو
عنصر ،اعمال تغییر برای ویرایش یک عنصر و ادغاام دو عنصار مشاابه،
مقداری بابت بوده و حداکثر تعداد عناصر موجود در هر نسخه  nعنصر
فرض شود ،مرتبه زمانی مربوط به هر فاز الگوریتم پیشانهادی عباارت
است از:
 فاز مقايسه :در بدترین حالت به ازای هار  nعنصار نساخه اول،
بایستی تمامی  nعنصر نسخه دوم بررسی شود درنتیجه الگوریتم
مقایسه از مرتبه ) O(n2خواهد بود.
 فاز استنتاج :با توجه به اینکه عنصری از هر نسخه تنها یک باار
میتواند در لیست تشابه حاضر شاود ،بناابراین بیشاترین تعاداد
سهتاییهای موجود در دو لیست تشابه n ،سهتایی باوده و زماان
بررسی آنها ) O(n2میباشد .عالوهباراین پاس از پایاان بررسای
لیستهای تشابه ،درصورتیکه هیچ سهتایی مشابهی یافت نشود،
نیاز به انجام عملیات حذف بارای هار لیسات باوده کاه از )O(n
میباشد .بنابراین مرتبه زمانی این فاز ) O(n2میباشد.
 فاز ادغام :در ابتدای این فاز بایستی دو نسخه ویرایششده  V1و
 V2مقایسه شوند که مرتبه زمانی آن ) O(n2میباشد .پاس از آن
به ازای هر سهتایی از لیست تشاابه بهدساتآماده بایساتی یاک
عملیات ادغام ساده انجام گیرد ،که با توجه به طول لیست که در
بدترین حالت  nمیشود از مرتبه ) O(nخواهد بود .بنابراین ،ایان
فاز نیز از مرتبه ) O(n2میباشد.
 فاز بازسازی خروجی :در بدترین حالت در این فاز ،هر  nعنصر
نسخه  V2در نسخه ادغامی قرار گرفته و بایستی سازگاری تمامی
عناصر  V1با تکتک عناصر ادغامی بررسی شود .درنتیجه مرتباه
زمانی آن از ) O(n2خواهد بود.
با توجه به مرتبه زمانی بیانشده برای فازهای مختلف ،مرتبه زمانی
کم الگوریتم پیشنهادی در بدترین حالت از ) O(n2میباشد.

ارائه الگوریتم ادغام سهطرفه برای . . .

 مرتبه زمانی الگوریتم
 معیار تشخید شباهت دو عنصر
 شیوه مورد استفاده برای مقایسه
 توانایی الگوریتم در تشخید سه نوع تغییر ممکن
جدول  ،8نتایج بهدستآمده از انجام مقایسه بر اسااس معیارهاای
مشخدشده را نشان میدهد .با توجاه باه دریافات مفروضاات ذهنای
طراحان پیش از اجرای ادغام در راهکار پیشانهادی و اجارای خودکاار
ادغام و عدمنیاز باه حضاور کااربر ،میتاوان عادم وابساتگی الگاوریتم
پیشنهادی به حضاور کااربر در زماان اجارای ادغاام را نتیجاه گرفات.
عالوهبراین ،با توجه به امکان دریافت نسخههای ورودی به فرمات .xmi
که فرمتی استاندارد برای تمامی زبانهای مدلساازی باوده و بایساتی
توسط تمامی ابزارهای مدلسازی پشتیبانی شود و همچنین عدمنیاز به
ذخیره سازی دنبالاه تغییارات و اساتفاده از شناساه یکتاا در الگاوریتم
پیشنهادی ،میتوان عدم وابساتگی آن باه ابازار مدلساازی را نتیجاه
گرفت .از طرفی ،قابلیت تشخید هر سه دسته از تغییرات مطارحشاده
در جدول  ،6نشان از جامعیات ایان الگاوریتم در تشاخید تغییارات،
علیرغم زمان اجرای کمتر آن نسبت به دو الگوریتم دیگر در شارایطی
یکسان میباشد.
جدول :1نتايج مقايسه الگوريتمهای ادغام سهطرفه
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 -4-7مقایسه با الگوریتمهای مشابه

 -8نتیجهگیری

در بخش  ، 1دو الگوریتم مشابه با راهکار پیشانهادی معرفای شاد کاه

در این مقاله ،الگوریتمی مبتنی بر حالت برای ادغام نسخههایی از مدل
یوامال به رو ساهطرفه ارائاه و باهصاورت افزوناهای تحات اکلیاپس
پیاده سازی شد .این افزونه با تغییرات جزئی و استفاده از فرامدل مربوط
باه زبااان مدلسااازی مااوردن ر ،قاباام اسااتفاده باارای سااایر زبانهااای
مدلسازی نیز میباشد .هدف اصلی در ایان الگاوریتم ،حاذف نیااز باه
تعامم با کاربر در حین اجرای ادغام و کسب اطالعات موردنیاز ،تنها در
زمان دریافت نسخههای ویرایششده ،میباشد .این الگوریتم در دو فااز
مقایسه و ادغام انجام میشود.
در فاز مقایسه که در زمان تحویم هار نساخه ویارایششاده اجارا
میگردد ،عناصر مشابه با نسخه اصلی محاسبه میشاوند .ایان کاار باا

بهصورت افزونه ای تحت اکلیپس ارائه شده و دارای قابلیت کشف و رف
تداخمها در ادغام سهطرفه مدلهای یوامال میباشند .در ایان قسامت
به مقایسه این دو الگاوریتم باا راهکاار پیشانهادی میپاردازیم .بادین
من ور ،محک  ،Project_Managementبا استفاده از هر ساه الگاوریتم
اجرا شده و زمان اجرای آنها ،با چشمپوشای از مادتزماان موردنیااز
برای تعامم با کاربر ،محاسبه گردید .همچنین با توجه باه ویژگیهاای
بیانشده برای این الگوریتمها ،معیارهای مشترکی که از آنها میتاوان
برای انجام مقایسه استفاده نمود ،عبارتاند از:
 مرحلهای از اجرای الگوریتم که تعامم با کاربر انجام میشود.
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 دریافت ذهنیت طراحی،توجه به تشابه محتوای عناصر و در صورت نیاز
 انجام گرفتاه و نیاازی باه وجاود،که آن تغییرات را اعمال نموده است
 در فااز ادغاام کاه باا دریافات هار دو نساخه.شناسه یکتاا نمیباشاد
 ابتادا عملیاات اساتنتا بارای آمادهساازی،ویرایششده آغاز میگردد
 اجرا شده و پس از آن عملیات ادغام تکتاک عناصار مشاابه،نسخهها
 سپس عملیات بازسازی انجاام.برای ایجاد نسخه ادغامی انجام میشود
 از سازگاری نساخه،شده و عالوهبر افزودن عناصر غیرمشترک موردنیاز
.ادغامی اطمینان حاصم میشود
 به کمک اجرای محک،صحت افزونه تولیدی و الگوریتم پیشنهادی
 و آزمونهای کوچکی که برای هار قسامت درProject_Management
 حااکی از، خروجیهای بهدستآماده. بررسی شد،ن ر گرفته شده بود
،عملکرد صحی الگاوریتم بارای هار ساه دساته از تغییارات مشاترک
 همچناین مقایساه الگاوریتم پیشانهادی باا.نامتناقی و متناقی باود
 کاه باهصاورت افزوناهای تحات اکلیاپس،الگوریتمهای مرتبط موجود
 با استفاده از معیارهای مشترکی از قبیام مرتباهی،پیادهسازی شده اند
 نتایج بهدستآمده نشان از عدم وابستگی باه محایط. انجام شد،زمانی
 م ستقم از کاربر بودن الگوریتم پیشنهادی در زمان اجارای،مدلسازی
ادغام و جامعیت آن در تشخید تغییارات باا وجاود زماان پاساخدهی
.کمتر نسبت به سایر الگوریتمها میباشد
بهعناوان کارهاای آیناده پیشانهاد میشاود از قواعاد معناایی در
تشخید تشابهات استفاده شده تا نیاز به تعامم با کاربر بهطاور کامام
 با توجه به اینکه ابزار ارائاهشاده خااص مادلهای یاوامال.حذف شود
می باشد ولی با تغییرات جزئی قابلیت پشتیبانی بارای ساایر زبانهاای
 گستر آن بهمن ور اجرا برای اناواع مادلها و باه،مدلسازی را دارد
،عبارتی ایجاد ابزار ادغام سهطرفه بهگونهای که مستقم از فرامدل باشد
.از دیگر کارهایی است که میتواند در آینده انجام گیرد

مراجع
 «گستر ابزارهای شناسایی،] زینب اسمعیمپور و اشکان سامی6[
 مجله مهندسی،»الگوهای طراحی با عملگر تصحی برچسب
.6937 ،81-66  صفحه،8  شماره،71  دوره،برق تبریز
 «تیبیر اندازههای طراحی،] زهرا اسالمی مشکنانی و اشکان سامی8[
نسبت به اندازههای کد در بهبود کارایی سامانههای آزمون
،6  شماره،78  دوره، مجله مهندسی برق تبریز،»خودکار
.6936 ،81-69صفحه
[3] M. Brambilla, J. Cabot, and M. Wimmer, Model-Driven
Software Engineering in Practice, Morgan & Claypool,
2012.
[4] P. Langer, Adaptable Model Versioning based on Model
Transformation by Demonstration, PhD thesis, Vienna
University of Technology, 2011.
[5] K. Altmanninger, M. Seidl, and M. Wimmer, “A survey
on model versioning approaches,” Int. J. Web Inf. Syst.,
vol. 5, no. 3, pp. 271 – 304, 2009.
[6] T. Mens, “A state-of-the-art survey on software
merging,” IEEE Trans. Softw. Eng., vol. 28, no. 5, pp.
449–462, 2002.

Serial no. 82

. . . ارائه الگوریتم ادغام سهطرفه برای

6931  زمستان،7  شماره،74  جلد، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز/6166

زیرنویسها
1

Model Driven Development
Artifact
3
Version Control Systems
4
Pessimistic Versioning
5
Optimistic Versioning
6
Three-Way Merging
7
Conflict
8
Abstract Data Type
9
Metamodel
10
Unified Modeling Language (UML)
11
Raw Merging
12
Two-Way Merging
13
Epsilon
14
Eclipse Modeling Framework
15
context-free
16
context-sensitive
2

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 47, no. 4, winter 2017

Serial no. 82

