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Modellanimációs Eljárások Megvalósítása Gráftranszformációval

1. El®zmények és célkit¶zések

A modellezés napjainkra egy, a szoftvertervezésben és -fejlesztésben általánosan használt
eszközzé vált. Modellezés segítségével egyidej¶leg tudjuk növelni mind az absztrakciós
szintet, mind a szoftverkomponensek újrafelhasználhatóságát. A vizuális modellek
ezen kívül dokumentációs célokat is szolgálhatnak, hiszen képesek jól érthet® formában
megjeleníteni akár összetett szoftver rendszereket is. A modellez® nyelveknek nagy sze-
repük volt a szoftverek komplexitásának elmúlt évtizedekben bekövetkez® robbanásszer¶
növekedésében.[Jéz03].

Az Uni�ed Modeling Language (UML) [UML10, MH06] nyelvcsalád tekinthet® a
szoftvermodellezésben alkalmazott de-facto szabványnak. Az UML nyelvek segítségével
a rendszerek statikus felépítését és dinamikus m¶ködését is egységes módon írhatjuk le.
Mivel az UML egységes, és minden rendszerhez ugyanazokat a nyelveket nyújtja, sok
felhasználója van, és egy általánosan használt interfésznyelvvé vált a mérnökök közötti
kommunikációban. Ugyanezen okból kifolyólag ugyanakkor nehézkes is lehet a használata,
hiszen az alkalmazáslogikát vagy struktúrát gyakran nehéz általános célú programozási
nyelvekkel kifejezni. A végeredmény gyakran távol áll a megcélzott szakterület által
használt nyelvezett®l, és ezért nem tekinthet® hatékony megoldásnak.

Az UML-t®l eltér® szemléletet tükröz egy másik népszer¶ megközelítés, a szakterület-
speci�kus modellezés (Domain-Speci�c Modeling - DSM) [KT08, SV06]. A DSM lényege,
hogy általános célú nyelvek helyett minden lehetséges alkalmazási területhez specializált
modellez® nyelveket, úgynevezett szakterület-speci�kus modellez® nyelveket (Domain-
Speci�c Modeling Language - DSML) használ. Egy DSML egyedi jelölést rendel a
különböz® típusú elemekhez, és rögzíti a modellre kötelez®en alkalmazandó topológiai
kényszereket. Egy jól megtervezett DSML jelölésrendszere követi a szakterület specialistái
által használt jelöléseket, legyenek azok akár szövegesek akár gra�kusak. Mivel egy DSML
egy adott szakterületre specializálódik, a korábbi megközelítéseknél jóval hatékonyabb
lehet vele a munka [KT08]. A DSM másik el®nye, hogy az eszköztámogatást is a
szakterülethez tudjuk igazítani, ezáltal tovább növelhet® a hatékonyság. Ezeket az
el®nyöket a szoftveripar vezet® vállalatai is felfedezték, és megépítették saját DSM
környezeteiket [CJKCW07, Gro09]. A nagyfokú testreszabhatóságnak ugyanakkor
hátrányai is vannak: a modellez® környezetet és a kapcsolódó modellfeldolgozókat minden
egyes szakterülethez el kell készíteni.

DSML-ek de�niálásának egyik legnépszer¶bb módszere a metamodellezés [Nor99].
Metamodellezés során egy speciális DSML segítségével modellezzük az új nyelv elemkész-
letét és kényszereit. Az így elkészült modellt hívjuk metamodellnek, míg a modellezett
nyelv segítségével készült modelleket a metamodell példányainak.

Mivel a metamodellek célja csak a nyelv strukturális tulajdonságainak (absztrakt
szintaxis) a rögzítése, az egyes elemek megjelenítésének (konkrét szintaxis)
meghatározásához más technikák szükségesek. Az egyik legegyszer¶bb módszer az,
ha minden egyes elem típushoz egy képet rendelünk valahogy, akár egy kon�gurációs fájl
segítségével vagy a kép elérési útvonalának eltárolásával a metamodellben [LBM+01].
Egy fokkal fejlettebb megoldás, ha a megjelenítést programkóddal határozzuk meg, így
az dinamikusan változhat futás közben az elem tulajdonságainak megfelel®en. Ezt a
módszert például a Generic Modeling Environment [LBM+01, GME10] is támogatja,
a kinézetet úgynevezett dekorátorok határozzák meg. Az AToM3 [dLV02] eszköz
továbbfejlesztette a meglév® megoldásokat, és � a kódolás elkerülése végett � lehet®séget
adott arra, hogy a megjelenést modellekkel írjuk le: a metamodell nyelvük beépített
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Mészáros Tamás

gra�kus szerkeszt®t is tartalmaz, ahol primitívek segítségével összetett kinézetet írhatunk
le. Az eszköz a megjelenítés de�nícióját magában a metamodellben tárolja. Napjainkban
a VMTS [MLLC06] illetve az Eclipse [GMF10] megoldásai tekinthet®k a legfejlettebbnek:
egy külön DSML-t nyújtanak a kinézet meghatározásához és azok nyelvi elemekhez
rendeléséhez.

Szakterület-speci�kus modelleket természetesen nem kizárólag dokumentációs céllal
készítünk, ezért szükség van modellfeldolgozási módszerekre is. Általában két
megközelítést különböztetünk meg: bejárás alapú modellfeldolgozókat és gráfújraírás
alapúakat. A modellbejárás során [VKLL09, VMT10] általában közvetlenül a modellez®
környezet API-ját használjuk az adatszerkezet eléréséhez. Ezt a módszert segítheti
valamilyen szkriptnyelv vagy template-alapú nyelv használata [Tol06, CJKCW07]. A
másik népszer¶ megközelítés a gráfújraírás-alapú modelltranszformáció [EEPT06]. Ez
a módszer leegyszer¶sítve abban áll, hogy valamilyen mintákat keresünk a gráfként
reprezentált modellben, és találat esetén kicseréljük azokat egy másik mintára. A
technika ilyen célú használatával a gráftranszformációk '70-es évek óta [CER79]
kutatott matematikai modellje a gyakorlatban is alkalmazhatóvá vált. Mivel a
modelltranszformáció célja modellek feldolgozása, kézenfekv® az elképzelés, hogy a
gráftranszformációs rendszer lépéseit (szabályait) is modellezés segítségével adjuk meg.
Jónéhány eszköz (pl. VIATRA [Var04], PROGRES [Zün96] vagy AToM3) már a
korai id®k óta modellezési támogatást nyújt gráftranszformációk kezeléséhez. A kezdeti
próbálkozások óta a gráftranszformáció számos specializált megközelítése is kialakult
(pl. a modellszinkronizációhoz alkalmazott Pair Graph [Pra71] vagy Triple Graph
[Sch95, Kön05] nyelvtanok).

Egy szakterület-speci�kus környezet tekinthet® egy speciális generatív környezetnek is
[CE00], ahol a generátorok bemenete egy vagy több modell. Ennek az infrastruktúrának
a legértékesebb komponense a szakterület-speci�kus generátor és a modellez® környezet.
Ezt az infrastruktúrát minden egyes alkalmazásterülethez külön fel kell építeni, ezért
az aktuális kutatások célja a szakterület-speci�kus infrastruktúrák gyors generálása �
beleértve a DSML-eket, modell feldolgozókat és más eszköz támogatást is.

Számos megoldás létezik az absztrakt és konkrét szintaxis meghatározására, de nem
létezik még integrált megoldás vizuális nyelvek dinamikus viselkedésének � animációjának
� a leírására. Ahogyan be is mutattuk, a jelenlegi tendencia afelé mutat, hogy a
szakterületi modellezéssel kapcsolatos feladatokat is modellezéssel oldjuk meg. Egy
nyitott kérdés azonban, hogy le tudjuk-e írni a nyelvek dinamikus viselkedését is
modellezés segítségével. A legtöbb eszköz (pl. AToM3 vagy AGG [Tae04]) gráftransz-
formációt használ az animáció megvalósításához, viszont az ilyen jelleg¶ megoldások
általában nem tudnak kapcsolatot teremteni a környezetükkel, illetve az onnan érkez®
eseményekre reagálni. Ennek ellenére a gráftranszformáció hasznos eszköznek bizonyult
modellszimulációk megvalósításához, ahogyan ezt nemzetközi versenyek is bizonyítják
[Gra08, Gra09, TTC10].

Mivel a modellanimációk gyakran er®forrás-igényesek, fontos, hogy a
transzformációkat lehet®ség szerint minél jobban optimalizáljuk, hogy ezáltal id®t
és er®forrást takarítsunk meg. Kézenfekv® ötlet valamilyen párhuzamosság alkalmazása a
szabályok alkalmazása során: ez a párhuzamosság lehet többszálú vagy akár egyszálú is,
ami azt jelenti, hogy az újraírási szabályok alkalmazása során kiszámolt részeredményeket
egy következ® szabálynál újra felhasználjuk. Mindkét megközelítéshez számos példát
találhatunk a szakirodalomban [MLLC07, Tae96, VV04, Dör95], de további lehet®ségek
is vannak, amelyeknél az optimalizálás még nyitott kérdés.
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Modellanimációs Eljárások Megvalósítása Gráftranszformációval

Feltéve, hogy egy ilyen rendszer létezik � amely tartalmaz modellanimációs és gyors
transzformációs megoldásokat is �, az animációk megtervezése továbbra is mérnöki munka
marad. A tervezési munkák felgyorsítására a mérnöktársadalomnak van egy jól bevált esz-
köze: letisztult megoldás-minták alkalmazása a gyakran el®forduló problémákra. Nyitott
kérdés, hogy lehetséges-e, és ha igen, hogyan lehet az animációs környezetet felkészíteni
ilyen minták alkalmazásának támogatására. Jelen disszertáció elméleti és gyakorlati
válaszokat ad az el®bb felsorolt kérdésekre.

Az ismertetett kutatás témája modellanimáció támogatása modelltranszformációval.
A kapcsolódó nyitott kérdések a következ®képpen összegezhet®k:

1. Vizuális nyelvek dinamikus viselkedésének leírása. A vizuális nyelvek
animációjának megvalósításához ki kell dolgozni egy koncepciót és egy nyelvcsaládot,
aminek a segítségével le tudjuk írni metamodellezett nyelvek dinamikus viselkedését.
Ugyanakkor formalizálni kell az új nyelvek m¶veleti szemantikáját, elemeznünk kell
a nyelvek és a koncepció kifejez®erejét. Továbbá transzformációkat kell készíteni,
amelyek lehet®vé teszik az animációs modellek futtatását.

2. Modelltranszformáció optimalizált végrehajtása. A vezérlésfolyam-
alapú modelltranszformációk teljesítményének javítása céljából kidolgozandó egy
átlapolást alkalmazó technika, amely kihasználja az egymás után végrehajtott
újraírási szabályok strukturális hasonlóságát. A mintakeres® algoritmusnak a
különböz® szabályok megegyez® részeit egyidej¶leg kell illesztenie, ahol lehetséges,
ezáltal csökkentve a végrehajtási id®t. Vizsgálatot igényel továbbá, hogy miként
lehet specializálni a módszert kimerít® szabályfuttatás esetére. Az optimalizáció
hatékonyságát mérésekkel kell ellen®rizni.

3. Modellminták támogatása. A kutatás célja támogatást adni olyan minták
leírásához és végrehajtásához, amelyek gyakran el®forduló szerkesztési m¶veleteket
valósítanak meg. Ki kell dolgozni egy koncepciót, ami lehet®vé teszi modellminták
precíz leírását. A megközelítésnek elég általánosnak kell lennie ahhoz, hogy
tetsz®leges m¶veletet ki tudjon fejezni. A megoldás testreszabásával lehet®vé kell
tenni szakterület-speci�kus tervezési minták alkalmazását, vagyis félkész modell
részletek beillesztését.

2. Módszertani összefoglalás

A vázolt nyitott kérdések meghatározták kutatásaim irányát. Bevezetésképpen
tanulmányoztam a modellezés matematikai hátterét, beleértve a típusos és attributált
gráfokat [EEPT06] és a kapcsolódó gráfalgoritmusokat. Megvizsgáltam a létez®
modell szimulációs módszereket és nyelveket, hogy le tudjam írni vizuális nyelvek
dinamikus viselkedését. Ezután kidolgoztam egy animációs keretrendszert és
egy vizuálisnyelv-családot. Az ezekkel a nyelvekkel leírt modellek m¶veleti
szemantikájának meghatározásához absztrakt állapotgépeket (Abstract State Machine
� ASM [BS03]) használtam. A modellek feldolgozásához modelltranszformációkat
készítettem. A transzformációk ellen®rzéséhez és elemzéséhez a kategóriaelmélet [Pie91]
eszköztárát használtam. Az implementációs m¶ködés formalizálásához szintén ASM-et
használtam. Az implementációs m¶ködés megfelel®ségét az elvárt m¶veleti szemantikának
biszimulációval [Mil71] bizonyítottam.
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A modelltranszformáció elméleti hátterét a gráftranszformációk [Roz97] matematikai
háttere és a Double Pushout (DPO) [EEPT06] megközelítés szolgáltatja. Az általam
használt gráftranszformációk szigorúan sorrendezettek, vagyis a transzformáció de�níció
nem csak az egyes elemi lépéseket határozza meg, hanem azok végrehajtási sorrendjét is.
Miel®tt elkészítettem az optimalizált algoritmusokat, tanulmányoztam a létez® részgráf-
keres® algoritmusokat és azok bizonyos gráfosztályokra adott speciális változatait.

A modellminták leírásához gráfújraírás-alapú modelltranszformációt használtam. A
transzformációs nyelv szemantikájának leírásához ASM formalizmust alkalmaztam. A
statikus minták támogatására modelltranszformációt készítettem, amelynek a helyességét
kategóriaelmélet segítségével láttam be. A megoldás segítségével készített konkrét minták
helyességét gráfelméleti és kategóriaelméleti eszközökkel bizonyítom.

A kutatásaim során a Visual Modeling and Transformation System (VMTS)
[VMT10] metamodellez® és modelltranszformációs rendszert használtam, amit a BME
Automatizálási és Alkalmazott Informatika Tanszékén fejlesztünk. Az elért elméleti
eredményeket VMTS modulokként valósítottam meg, hogy ezáltal is igazoljam azok
gyakorlati alkalmazhatóságát.

3. Új tudományos eredmények

Kutatásaim tudományos eredményeit három tézisben foglaltam össze. Az elméleti
eredményeket matematikai és mérnöki módszerekkel bizonyítottam, az ipari
alkalmazhatóságukat pedig alkalmazásokkal igazoltam.

Az els® tézis metamodellezett nyelvek dinamikus viselkedésének (animációjának)
vizuális leírásával foglalkozik. Ismertetek egy (i) eseményvezérelt architektúrát animációk
támogatásához és (ii) egy vizuálisnyelv-családot, amely segítségével modellek animációját
lehet leírni. Továbbá kidolgozok egy modelltranszformációt, amely lehet®vé teszi az
animációs modellek futtatását. A megoldásom szétválasztja a szakterületi tudást
és az animáció leírását mind koncepcionális szinten mind a megvalósítást tekintve.
Egyúttal hatékony támogatást nyújt küls® komponensek � pl. szimulációs rendszerek
� integrációjához.

A modellanimációk futási idejének csökkentésére törekedve a második tézis
a gráfújraírás-alapú modelltranszformációs rendszerek sebességoptimalizálásával
foglalkozik. Bemutatok egy átlapolt mintaillesztési technikát, amelyet vezérlésfolyam-
alapú transzformációs rendszereknél lehet alkalmazni. A módszer kihasználja az
egymás után végrehajtott újraírási szabályok strukturális hasonlóságát azáltal, hogy az
azonos részeket egyszerre illeszti. A tézis ismerteti az alapötlet különböz® végrehajtási
módszerekre specializált változatait is. Bemutatok egy másik optimalizációs technikát,
ami kimerít® módon futtatott szabályok esetén alkalmazható, és ismertetem a két
technikát ötvöz® algoritmust.

A harmadik tézisben ismertetek egy modelltranszformáció-alapú keretrendszert, amely
tetsz®leges célú modellminták de�niálását teszi lehet®vé. A bemutatott keretrendszer
szolgál az Aktív Modellminták (Active Model Pattern - AMP) megközelítés végrehajtó
rétegeként. Az AMP célja a szakterület-speci�kus modellek gyakran használt, összetett
szerkesztési és kódújraírási (refactoring) m¶veleteinek automatizálása minták segítségével.
Modelltranszformáció segítségével megvalósítom az AMP statikus aspektusát is, vagyis
félkész modellrészletek automatizált beillesztését. A megközelítést animációs és más
szakterületbeli esettanulmányok motiválják.
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I. Tézis

Metamodellezett nyelvek dinamikus viselkedésének meghatározása

Kidolgoztam egy eseményvezérelt koncepciót és egy vizuálisnyelv-családot, amelyek
lehet®vé teszik metamodellezett nyelvek dinamikus viselkedésének leírását. Absztrakt
állapotgépekkel (ASM) formalizáltam a nyelvek végrehajtási szemantikáját és gráfújraírás-
alapú modelltranszformációt készítettem a modellek feldolgozásához és futtatható kód
generálásához. ASM segítségével formalizáltam az implementáció m¶ködését, és beláttam
annak ekvivalenciáját a speci�kációval.

Az I. Tézis a disszertáció harmadik fejezetében található. Kapcsolódó publikációk:
[1][4][10][15][16][18][23][25][27][30]

Egy animációs rendszer animátorokból áll, amelyek portokon keresztül kapcsolódnak
egymáshoz. Egy animátor állapotokból és az ®ket összeköt® élekb®l épül fel,
az állapotátmeneteket események vezérlik, amelyek a portokon keresztül érkeznek
más komponensekt®l. A bemutatott felépítésnek megfelel® formális elemkészletet a
következ®képpen de�niáljuk.

3.1. De�níció (a modellanimációs keretrendszer szuperuniverzuma). A modellanimációs
keretrendszer egy A állapotának |A| szuperuniverzuma a következ® univerzumok uniója:

Uint : Egész számok univerzuma
Ureal : Valós számok univerzuma
Ubool = {true, false}
Ustring : Sztringek univerzuma
UID : Egyedi azonosítók univerzuma
Uvariable : A globális változók értéke által meghatározott állapotok univerzuma
Uanimator : Animátorok univerzuma ( attribútumok: ID : UID; V ariables : Uvariable)
Uport : Portok univerzuma (ID : UID; Owner : Uanimator : tartalmazó animátor)
Ustamp : Id®bélyegek univerzuma (Time : Uint : logikai / �zikai id®; Index : Uint :
Egyedi index az id®bélyegek sorrendezhet®ségéért)
Uevent : Az animáció által kezelt események univerzuma (Stamp : Ustamp : az esemény
id®zítési ideje; IsInternal : Ubool : bels®-e az esemény; Type : Ustring : az esemény
típusa)
Ustatetype = {start, general, end} : lehetséges állapot típusok univerzuma
Ustate : Animációs modell állapotainak univerzuma ( ID : UID : egyedi azonosító;
Owner : Uanimator : tartalmazó animátor; Type : Ustatetype : állapot típusa; TimeOut :
Ureal : ha nem negatív, akkor egy bels® átmenet következik be ebb®l az állapotból TimeOut
leteltekor.)
Uedge : Az animációs modell állapotátmeneteinek univerzuma ( ID : UID : egyedi
azonosító; IsInternal : Ubool : bels®-e az átmenet; Right : Ustate : az átmenet
forrásállapota; Left : Ustate : az átmenet célállapota; Guard,Action : Ustring : az
átmenethez tartozó ®rfeltétel és m¶velet )

3.2. De�níció. Az animációs keretrendszer ASM formalizmusának Σ elemkészlete
a következ® karakterisztikus függvényeket tartalmazza (aritások a perjelet követ®en
találhatók) : Monitorozott függvények: MappedTo/1, Animators/0, TestGuard/1,
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TestedPorts/1, PerformActions/1, ContainerState/1, Clone/1, FiredEvents/1,
IsTransient/1

Kontrollált függvények: CurrentT ime/0, CurrentState/1, LastT ime/1,
Length/1, Element/2, LastIndex/0

Származtatott függvények: opset/2, opst/2, oplt/2, opeq/2, Peek/1,
StartState/1, OutEdges/1, Top/1, StateInternalDelay/1, InternalDelay/1,
NextInternal/1, NextExternal/1, MinExternal/0, MinInternal/0

3.3. De�níció (az animáció speci�kációjának m¶ködése). Egy animáció m¶ködését
az animációs keretrendszer elemkészlete (De�níció 3.2) és a következ® ASM szabályok
határozzák meg: Sort, Push, Pop, Fire, Step, StepExternal, StepInternal, GlobalStep,
Animation. A szabályokról feltételezzük, hogy a choose operátor determinisztikusan
mindig a legkisebb ID-vel rendelkez® elemet választja ki.

I.1. Altézis

A fenti de�níciókat felhasználva formalizáltam az animációs rendszer m¶veleti
szemantikáját, és beláttam, hogy a segítségével tetsz®leges véges állapotú determinisztikus
Discrete Event System Speci�cation (DEVS) [ZKP00] rendszer szimulálható. Továbbá
megmutattam, hogy az animációs rendszer nyelvei segítségével minden Discrete Time
System Speci�cationnel (DTSS) [ZKP00] leírható rendszer kifejezhet®, amib®l következ®en
folytonos rendszerek szimulációja is lehetséges tetsz®legesen kicsi hibával.

Kézenfekv® ötlet, hogy modelltranszformációt használjunk az animációs modellek
feldolgozásához és futtathatóvá tételéhez, mivel a metamodellben bekövetkez® esetleges
változásokhoz könnyen adaptálni tudjuk a kész transzformációt. Ez a megoldás lehet®vé
teszi továbbá a modell és a generált forráskód közti formális leképzést. Megmutattam,
hogy a transzformáció topologikusan hibás modellek esetén is helyesen m¶ködik, és a
generált kód megfelel a feldolgozott modell struktúrájának.

I.2. Altézis

Megmutattam, hogy a transzformáció, amely az animációs modellekb®l forráskódot generál,
mindig terminál, feltéve, hogy a bemeneti modell véges. Bebizonyítottam, hogy a
transzformáció a bemeneti vagy kimeneti modell módosítása nélkül terminál, amennyiben
a bemeneti modellben topologikusan elérhetetlen állapotok vannak. Megmutattam, hogy
a transzformációt egy G animációs modellen alkalmazva a generált forráskód egy
olyan objektumhierarchiát épít fel, amelyik az Animators, ContainerState, MappedTo,
TestGuard, PerformActions, FiredEvents és TestedPorts monitorozott függvények
alapján, illetve a CurrentState kontrollált függvény kezdeti értéke alapján nem
különböztethet® meg az animációs modellt®l, vagyis a két modell ekvivalensnek tekinthet®.

A generált forráskód egy DEVS-alapú szimulációs motor szolgáltatásait használja
a modellek animálásához. Hogy be tudjam látni az implementáció és a speci�kált
m¶ködés egyezését, ASM segítségével formalizáltam az implementált m¶ködést is. Ennek
érdekében a speci�kációhoz kapcsolódó ASM modellt kiegészítettem a newInternalI/1
monitorozott függvénnyel, az ElementGlobalI/1 és LengthGlobalI/0 kontrollált
függvénnyel és a RealLengthI/1 származtatott függvénnyel.
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3.4. De�níció (az animációs keretrendszer implementált viselkedésének elemkészlete).
Az animációs keretrendszer implementált viselkedéséhez tartozó ASM formalizmus ΣI

elemkészlete a következ® karakterisztikus függvényeket tartalmazza:
Monitorozott függvények: MappedToI/1, NewInternalI/1, AnimatorsI/0,

T estGuardI/1, T estedPortsI/1, P erformActionsI/1, ContainerStateI/1, CloneI/1,
F iredEventsI/1, IsTransientI/1

Kontrollált függvények: CurrentT imeI/0, CurrentStateI/1, LastT imeI/1,
LengthI/1, ElementI/2, LastIndexI/0, ElementGlobalI/1, LengthGlobalI/0

Származtatott függvények: opsetI/2, opstI/2, opltI/2, opeqI/2, StartStateI/1,
OutEdgesI/1, P eekI/1, T opI/1, StateInternalDelayI/1, InternalDelayI/1,
NextInternalI/1, NextExternalI/1,MinExternalI/0, MinInternalI/0, RealLengthI/1

3.5. De�níció (az implementált animáció m¶ködése). Egy animáció implementált
m¶ködését az implementált animációs rendszer elemkészlete (De�níció 3.4) és a következ®
ASM szabályok adják meg: SortI , PushI , PopI , FireI , StepI , StepExternalI ,
StepInternalI , GlobalStepI , AnimationI , PushGlobalI , PopGlobalI , RemoveGlobalI

és EngueueNextInternalI . A szabályokról feltételezzük, hogy a choose operátor
determinisztikusan a legkisebb ID-vel rendelkez® elemet választja.

Megmutattam, hogy a transzformáció által generált forráskód és az általa használt
szimulációs rendszer együtt a speci�kációval egyez® m¶ködést eredményez, tehát az
implementáció bizonyítottan helyes:

I.3. Altézis

De�niáltam egy ϕ leképzést az animáció speci�kációjának és implementációjának az
állapotai között. Beláttam, hogy a leképzés egy érvényes implementációs állapotot
rendel a speci�káció minden érvényes állapotához és fordítva, vagyis olyan állapotokhoz,
amelyek a végrehajtás során el®fordulhatnak. Megmutattam, hogy ϕ az implementáció
minden küls® eseményéhez a speci�káció különböz® küls® eseményeit rendeli és fordítva.
Bebizonyítottam, hogy a ϕ leképzés bijektív. Beláttam, hogy ϕ egy biszimuláció az A és
AI animáció speci�káció és implementáció között.

I.4. Altézis

Megmutattam, hogy az animációs keretrendszer a gyakorlatban megvalósítható.
Elkészítettem annak VMTS-beli implementációját. Igazoltam, hogy az animációs
keretrendszer alkalmas Petri-hálók és modelltranszformációk de�nícióinak animálására. A
MATLAB Simulink rendszer illesztésével megmutattam, hogy az animációs keretrendszer
képes küls® szimulációs rendszerek integrációjára.

II. Tézis

Modelltranszformációs rendszerek fordítás-idej¶

sebességoptimalizálása

A továbbiakban egy vezérlésfolyam-alapú transzformációs motort feltételezek, ahol a
szabályok végrehajtási sorrendje determinisztikus de az általuk talált minták nem
azok. Algoritmusokat dolgoztam ki (Overlapped Rewriting Algorithm - OLRA)
amelyek átlapol ják az újraírási szabályok mintaillesztési fázisait, ezáltal csökkentve a
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transzformáció futási idejét. A mintaillesztés átlapolása azt jelenti, hogy a szabályok
baloldalainak izomorf részeit egyszerre illesztjük, és a közös mintákat megpróbáljuk
kiegészíteni a további szabályspeci�kus részekkel, hogy egy teljes mintát kapjunk. Az
átlapolást hierarchizálhatjuk is: az egyes szabályok átlapoltsága különböz® is lehet. Az
algoritmust három tipikus végrehajtási módra készítettem el: �rst-�t, kimerít® és iteratív.
Bemutatok egy további optimalizációs lehet®séget, amit mély-kimerít® (deep exhaustive)
végrehajtásnak nevezek, és kimerít® szabály alkalmazása esetén használható. Ismertetek
egy hibrid algoritmust is, amely a két optimalizációs technika el®nyeit ötvözi.

A második tézist a disszertáció negyedik fejezete tartalmazza. Kapcsolódó publikációk:
[3][6][8][9][13][17][20][21][22][24][26][31][33]

A gráfok, típusos gráfok, attributált típusos gráfok és a soros függetlenség de�nícióit
a továbbiakban [EEPT06]-nek megfelel®en értem. Mivel az újraírási szabályokhoz kény-
szereket is kapcsolhatunk, a típusos, attributált újraírási szabály [EEPT06] de�nícióját a
következ®képpen egészítettem ki:

3.6. De�níció (típusos, attributált újraírási szabály kényszerekkel). Adott egy ATG att-
ributált típus gráf DSIG adatszignatúrával. Egy típusos, attributált gráfújraírási szabály

kényszerekkel p = (L
l←− K

r−→ R,X ) egy típusos, attributált újraírási szabályból és egy X
kényszerhalmazból (l és r injektív) áll. Egy p = (L

l←− K
r−→ R,X ) szabály egy G típusos,

attributált gráfon m illesztett mintával alkalmazható, ha létezik D kontextusgráf úgy, hogy
(1) pushout és m kielégíti a X kényszereket, vagyis m |= X .

L

m

��
(1)

Kloo r //

k
��

R

G Dfoo

Kutatásaim a következ® három szabályvégrehajtási módszerre terjednek ki:

3.7. De�níció (�rst-�t végrehajtás). Adott egy G hosztgráf és egy p : (L ← K → R)
újraírási szabály. p-t �rst-�t alkalmazzuk a G gráfon, ha a p szabályt egy tetsz®leges
m : L→ G illesztett mintával alkalmazzuk, feltéve, hogy létezik ilyen m.

Egyszer¶bben, a �rst-�t végrehajtás azt jelenti, hogy miután alkalmaztunk egy
bizonyos szabályt, a végrehajtás átvált a következ® szabály végrehajtására.

3.8. De�níció (kimerít® alkalmazás). Adott egy G hosztgráf és egy p : (L ← K → R)
újraírási szabály. p-t kimerít® módon alkalmazzuk a G gráfon, ha p szabályt addig
alkalmazzuk tetsz®leges mi illesztett mintával, ameddig létezik ilyen mi. Formálisan:

G
p,m1 +3 G1

p,m2 +3 ... p,mn +3 Gn , és @mn+1 : L→ Gn.

3.9. De�níció (iteratív alkalmazás). Adott egy G hosztgráf, egy p : (L ← K → R)
újraírási szabály és egy LI részgráf egy i : LI → L injektív mor�zmus, és egy M I = {mI :
LI → G} kezdeti mintahalmaz. A p újraírási szabályt iteratívan alkalmazzuk azM I kezdeti
mintahalmazzal, ha a szabályt a halmaz minden egyes mI ∈ M I elemére alkalmazzuk egy
olyan m : L→ G illesztett mintával, amire teljesül i ◦m = mI (feltéve, hogy ∃m).
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Tehát a szabály bal oldalának egy részgráfját végigiteráljuk egy kezdeti mintahalmaz
elemein, és a mintát megpróbáljuk befejezni minden egyes iterációban.

Lehetséges, hogy az átlapolt végrehajtás a szabályokhoz más sorrendben talál mintát,
mint ahogy azt a vezérlésfolyam meghatározza. Ha pi és pj szabályokat át akarjuk lapolni,
akkor elvárjuk t®lük, hogyha egy mj : Lj → G minta létezik pi végrehajtása el®tt, akkor
létezzen utána is. Ugyanakkor nem várjuk el, hogy pi meg®rizze az mj által lefedett
attribútumok értékét is, mindössze azt, hogy Xj teljesüljön mj-re pi végrehajtása el®tt és
után is.

3.10. De�níció (OLRA engedélyezettség). Adott egy típusos, attributált
gráftranszformációs rendszer GTS = (ATG,P ), P = {pi : (Li ← Ki → Ri,Xi)}.
Két gráfújraírási szabály pi, pj ∈ P alkalmasak az átlapolt végrehajtásra (OLRA

engedélyezettek), ha a t1 : G
mi,pi
=⇒ H1 és t2 : H1

mj ,pj
=⇒ X gráftranszformációk sorosan

függetlenek minden G,mi,mj esetén, és a Xi és Xj kényszerek értéke nem változik pj
és pi végrehajtása során. Vagyis, ha mi |= Xi pj végrehajtása el®tt, akkor mi |= Xi pj
alkalmazása után is. Hasonlóképpen, ha mi 6|= Xi pj alkalmazása el®tt, akkor mi 6|= Xi pj
végrehajtása után sem, minden lehetséges mi mintára és ∀i 6= j.

II.1. Altézis

Algoritmust adtam amely egymást követ® �rst-�t végrehajtott OLRA engedélyezett
újraírási szabályok illesztési fázisát lapolja át. Az algoritmusról beláttam, hogy egy típusos,
attributált GTS = (ATG,P ) gráftranszformációs rendszer esetén minden (pi,Xi) ∈ P
szabályra, ha pi-hez m1

Li
...mki

Li
minták léteznek, az átlapolt algoritmus szintén a m1

Li
...mki

Li

minták közül talál egyet. Megmutattam, hogy egy G0
m1,p1
=⇒ G1

m2,p2
=⇒ ...

mn,pn
=⇒ Gn

transzformációs szekvencia esetén, ha az átlapolt algoritmus a p1 szabályhoz az m1 mintát

találja meg, ... pn-hez mn-et, akkor az átlapolt végrehajtás után ( G0
m1...mn,p1...pn+3 G′

n ) a
végs® G′

n és Gn gráfok strukturálisan és attribútum szinten is izomorfak. Vagyis az átlapolt
végrehajtás a nem optimalizálttal azonos eredményt produkál.

Ha kimerít®en alkalmazott szabályokat lapolunk át, nem feltétlenül tudjuk meg®rizni
a szabályok újraírási fázisának végrehajtási sorrendjét (mivel nem tudjuk eltárolni
a mintákat mint ahogyan a �rst-�t végrehajtásnál tesszük). Ezért egy az OLRA
engedélyezettségnél szigorúbb alkalmazási feltételre van szükség. Nem csak azt kell
megkövetelnünk, hogy a szabályok meg®rizzék más szabályok lehetséges mintáit, hanem
azt is, hogy a szabályok által elvégzett attribútum m¶veletek kommutatívak legyenek,
vagyis a végrehajtási sorrend ne legyen hatással a végs® attribútumkon�gurációra.

3.11. De�níció (er®s OLRA engedélyezettség). Adott egy típusos, attributált
gráftranszformációs rendszer GTS = (ATG,P ), ahol minden pi 6= pj ∈ P szabálypár

OLRA engedélyezett. Ha minden t1 : G
mi,pi
=⇒ H1 és t2 : H1

mj ,pj
=⇒ X gráftranszformációra

igaz, hogy fordított sorrendben alkalmazva ®ket az eredménygráf nem változik, akkor pi és
pj er®sen OLRA engedélyezettek.

II.2. Altézis

Algoritmust adtam, amely szekvenciális módon, kimerít®en alkalmazott er®sen OLRA
engedélyezett szabályok mintaillesztési fázisát lapolja át. Az algoritmusról beláttam,
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hogy a rekurziós mélysége legfeljebb az átlapolt szabályok száma lehet. Megmutattam,
hogyha a szabályok egyenként terminálnak, akkor az átlapolt végrehajtás szintén terminál.
Bebizonyítottam, hogy amikor az átlapolt végrehajtás terminál, egyik átlapolt szabályhoz
sem létezhet már illeszthet® minta a hosztgráfban. Megmutattam, hogy a kimerít®en
alkalmazott szabályok átlapolt végrehajtása a nem optimalizált alkalmazással azonos
eredményt produkál. Mérésekkel igazoltam, hogy az optimalizációs módszer képes
csökkenteni a teljes transzformáció futási id® igényét.

II.3. Altézis

Kidolgoztam egy algoritmust, amely szekvenciálisan, iteratívan végrehajtott er®sen OLRA-
engedélyezett újraírási szabályok mintaillesztési fázisát lapolja át, amelyr®l megmutattam,
hogy az iteratív szabályok átlapolása az optimalizáció nélküli végrehajtással azonos
eredményt produkál. A módszer hatékonyságát mérésekkel ellen®riztem.

A mély kimerít® végrehajtás úgy optimalizálja egy szabály kimerít® alkalmazását, hogy
újra felhasználja az el®z® futtatáskor kiszámolt részeredményeket, és a korábbi illesztett
mintának csak azon részeit dobja el, amelyet az újraírás érvénytelenített.

II.4. Altézis

Beláttam, hogy egy p : (Lp ← Kp → Rp,Xp) szabály mély kimerít® végrehajtása során
talált m illesztett minta érvényes, tehát létezik Lp-lel izomorf részgráf a hosztgráfban,
amely kielégíti a szabályhoz rendelt Xp kényszereket. Megmutattam, hogy amikor egy p
szabály mély kimerít® alkalmazása terminál egy G hosztgráfra, akkor nem létezik m :
Lp → G minta. Elégséges feltételt adtam arra az esetre, amikor nem kell újraindítani az
algoritmust, hogy az további mintákat illesszen.

Kézenfekv® ötlet a két optimalizációs technika ötvözése kimerít®en alkalmazott
szabályok esetén, vagyis az a szabályok végrehajtásának átlapolása és eközben azok mély
kimerít® alkalmazása.

II.5. Altézis

Elkészítettem egy algoritmust, amely mély kimerít®en alkalmazott szabályok illesztési
fázisát lapolja át. Az algoritmusról megmutattam, hogy amikor az terminál, egyik átlapolt
szabályhoz sem található már minta a hosztgráfban. Igazoltam, hogy az optimalizált
végrehajtás során kapott eredménygráf egyezik a szabályok nem optimalizált alkalmazása
során kapottal. A bemutatott módszerek alkalmazhatóságát mérésekkel ellen®riztem, és
megmutattam, hogy segítségükkel a futási id® akár több nagyságrenddel is csökkenthet®.

III. Tézis

Aktív Modellminták keretrendszer

Az Aktív Modellminták célja a szakterületi modellezés során gyakran felmerül®
problémákra valamilyen automatizált megoldást adni. Az AMP-nek három aspektusa
van. (i) A statikus aspektus az UML tervezési minták szakterület-speci�kus megfelel®jének
tekinthet®: egy statikus minta tulajdonképpen egy félkész modellrészlet, amit más, azonos
szakterületre speci�kus modellekbe be tudunk illeszteni. (ii) A modell refaktorálást vagy
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más, gyakran ismételt szerkesztésim¶velet-sorozatokat általában nem lehet egy félkész
modellrészlettel kifejezni. A m¶veleti aspektus m¶veletei igény szerint, meghatározott
kontextusban alkalmazott, interaktív modelltranszformációknak tekinthet®k. (iii) Az
AMP harmadik aspektusa a nyomkövetési aspektus, ami bizonyos m¶veletek részletes
naplózását jelenti � például undo/redo megvalósítás céljából. Disszertációmban interaktív
gráfújraírás-alapú modelltranszformációt javaslok a m¶veleti aspektus megvalósítására, a
statikus aspektust pedig egy speciális m¶veleti minta segítségével valósítom meg.

A III. Tézis a disszertáció ötödik fejezetében található. A kapcsolódó publikációk:
[2][5][7][11][12][14][19][28][29][32]

A statikus aspektust a m¶veleti aspektus egy alkalmazásaként valósítom meg:
egy m¶veleti mintát készítettem, amely egy újraírási szabályt generál egy kijelölt
modellrészletb®l. Az újraírási szabályt alkalmazva egy, a kijelölt részlettel izomorf mintát
illesztünk be a célmodellbe. A generált újraírási szabálytól a következ® tulajdonságokat
várjuk el:

A gráf, típusos gráf, örökléses típusos gráf és öröklési klán � clanI � de�nícióit
[EEPT06]-nak megfelel®en értjük.

3.12. De�níció (származtatott metatípusok). Adott egy G = (N,E, s, t, type) típusos
gráf T = (GT , I) örökléses típusos gráf felett, egy n ∈ N csomópont származtatott
metatípusain, ha ahhoz az E ′ ⊆ E élek kapcsolódnak, a következ® halmazt értjük:
nE′
T (n) = {nT |nT ∈ NE′

T (n) : @n′ ∈ NE′
T (n) és n→ n′ él I-ben},

ahol

NE′

T (n) =
⋂

e∈E′,s(e)=n

clanI(s(type(e))) ∩
⋂

e∈E′,t(e)=n

clanI(t(type(e))) (3.1)

Vagyis a metatípusokat úgy választjuk ki, hogy a kapcsolódó élek tetsz®leges olyan
csomóponthoz is beköthet®k legyenek, amelynek a metatípusa egy a kiválasztottak közül.

Egy egyetlen újraírási szabályból álló m¶veleti mintától a következ®ket várjuk el, hogy
az egy statikus mintát illesszen be a szabály alkalmazásakor:

3.13. De�níció (érvényes statikus mintát megvalósító szabály). Tegyük fel, hogy egy
statikus modellmintát a G = (N,E, s, t, type) hosztgráf néhány elemének kiválasztásával
azonosítunk: Lsel

N ⊆ N , Lsel
E ⊆ E. És Lsel = Lsel

N ∪ Lsel
E .

A VMTS újraírásiszabály-modell p = (Np, Ep, sp, tp, typep) megvalósítja az Lsel

által meghatározott mintát, ha ∃mapE : Lsel
E → Ep és mapN : {n|n ∈ Lsel

N ∪⋃
e∈Lsel

E
{s(e), t(e)}} → Np injektív függvények, amelyekre teljesülnek az alábbi feltételek:

(ϕ1) ∀n ∈ Lsel
N : mapN(n).TargetTypes = {type(n)} ∧ mapN(n).Action = ′create′.

(ϕ2) ∀e ∈ Lsel
E : mapE(e).TargetTypes = {type(e)} ∧ mapE(e).Action = ′create′.

(ϕ3) ∀n ∈
⋃

e∈Lsel
E
{s(e), t(e)}/Lsel

N : mapN(n). TargetTypes = N
Lsel
E

T (n) ∧
mapN(n).Action = ′match′.

(ϕ4) ∀e ∈ Lsel
E : s(mapE(e)) = mapN(s(e)) és t(mapE(e)) = mapN(t(e))
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III.1. Altézis

Megmutattam, hogy a ϕi feltételeket kielégít® újraírási szabály egy, az eredeti
modellrészlettel izomorf modellrészletet illeszt be a célmodellbe. Ehhez kapcsolódóan
de�niáltam a GraphMTG kategóriát, és beláttam, hogy az kielégíti a kategória
de�níciójának követelményeit. A kategória segítségével formalizáltam a több céltípust is
megenged® mintaillesztést.

III.2. Altézis

M¶veleti mintát de�niáltam, amely elkészíti egy el®re meghatározott modell részlethez
tartozó statikus mintát beilleszt® szabályt, és beláttam, hogy a m¶veleti minta eredménye
kielégíti a ϕ1..ϕ4 követelményeket. Megmutattam, hogy az AMP megvalósított statikus
aspektusa alkalmas animációs modellek, mobil felhasználói felületek és elektromos
áramkörök statikus mintáinak leírására.

M¶veleti mintákat készítettem a következ® problémákra: (i) animációs állapotgép-
hierarchizálás (egy kijelölt állapotgép részletet becsomagolunk egy szül® állapotba), (ii)
újraírási szabályok összevonása, és (iii) egy újraírásiszabály-halmaz kimerít® futtatása.

III.3. Altézis

Megmutattam, hogy az Aktív Modellminta megközelítés interaktív gráftranszformációval
történ® megvalósításával lehetséges olyan mérnöki problémák megoldása, mint (animációs)
állapotgép-hierarchizálás, újraírási szabályok összevonása és újraírásiszabály-halmaz
kimerít® alkalmazása. Gráf- és kategóriaelméleti eszközökkel formalizáltam az imént
említett mintákkal szembeni követelményeket, és megmutattam, hogy a megvalósított
transzformációk kielégítik azokat.

4. Elméleti eredmények gyakorlati alkalmazása

Kutatásaim elméleti eredményeit � (i) vizuális modellanimáció, (ii) optimalizált
transzformáció-végrehajtás és (iii) modelminták támogatása � megvalósítottam a Visual
Modeling and Transformation System rendszerben, és kutatási és ipari projektekben
alkalmaztam.

4.1. Keretrendszer

Az eredmények gyakorlati alkalmazhatóságát bizonyítandó a következ® komponenseket
készítettem el a VMTS-hez: (i) A VMTS Presentation Framework (VPF) a VMTS
Animation Frameworkkel (VAF) együtt lehet®vé teszi a VMTS-ben szerkesztett modellek
animációját. A VPF nyújtja a megjelenítési logikát és az API-t a modellek kirajzolásához,
míg a VAF teszi lehet®vé a modell animációk készítését és futtatását. (ii) A
VMTS Transformation Framework (VTF) komponens segítségével gráfújraírás-alapú
modelltranszformációkat tudunk tervezni és alkalmazni. Lehet®ségünk van interpretált
és fordított végrehajtásra is, utóbbi esetben a szabályok átlapolt végrehajtására
is. (iii) Megvalósítottam az AMP koncepció m¶veleti és statikus aspektusait.
Felkészítettem a VMTS Transformation Framework komponenst interaktív és lokalizált
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szabályvégrehajtásra, valamint elkészítettem a transzformációkat a statikus aspektus
támogatására.

4.2. Alkalmazások

A VAF komponens segítségével lehet®vé tettem Petri-hálók szimulációját, továbbá
a VAF-re építve elkészítettem egy vizuális modelltranszformáció-debuggert, amely
segítségével modelltranszformációk futását tudjuk nyomon követni és beavatkozni azok
futási folyamatába. A MATLAB Simulink [MAT10] szimulációs rendszer integrációjával
lehet®vé tettem egy VMTS-ben elkészített egyszer¶sített autómodell animációját a
Simulinkben végrehajtott szimuláció eredményei alapján. Továbbá integráltam a VTF
komponenst a Simulink környezetbe, így lehet®vé tettem Simulink modellek módosítását
VMTS-ben leírt transzformációk alapján. M¶veleti mintákat készítettem számos
szakterülethez, köztük modelltranszformációs nyelvekhez és animációs állapotgépekhez.
Továbbá statikus mintákat de�niáltam több alkalmazási területhez, például elektromos
áramkörökhöz, mobil felhasználói felülethez és animációs állapotgépmodellekhez.
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