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Lengyel László Vizuális Modelltranszformációk Futásidejű Validálása

1. Előzmények és célkitűzések
A modell alapú fejlesztés a leginkább kutatott szoftverfejlesztési módszerek egyike. Célja
a fejlesztés hatékonyságának és az elkészült termékek minőségének növelése. A modell
alapú szoftverfejlesztés alapját a modelltranszformációk képezik, melyek betöltik a magas
szintű modellek és az alacsony szintű nyelvek között kialakult szemantikus rést. A mo-
delltranszformációkkal kapcsolatos kutatások célkitűzése a rugalmasabb, hatékonyabb,
konfigurálhatóbb és nem utolsó sorban validált transzformációk elérése.

A modelltranszformáció egy széles körben alkalmazott eszköze a gráf újraírás [Ehrig
1979] [Blostein et al. 1995] [Ehrig & Taenzer 1996] [Rozenberg 1997] [Ehrig et al. 1999]
[Baresi & Heckel 2002]. Mindenekelőtt a vizuális modelltranszformációk definiálhatók a
megfelelő matematikai hátteret biztosító gráf újraírással, mivel a modell struktúrák egy-
szerűen leírhatók gráfokkal. A gráf újraírás alapegységét az újraírási szabályok alkotják.
Az újraírási szabály bal oldalból (Left-Hand Side, LHS) és jobb oldalból (Right-Hand
Side, RHS) áll. Egy szabály végrehajtásakor a bal oldal izomorf előfordulását keressük a
gráfban, amelyre a szabályt alkalmazzuk, majd az illesztett részgráfot kicseréljük a sza-
bály jobb oldalával. A gráf újraírás több változata közül a szoftvermodellek feldolgozására
az algebrai megközelítések [Ehrig 1979] [Rozenberg 1997], nevezetesen a Double Pushout
(DPO) és a Single Pushout (SPO) bizonyult a leghasznosabbnak. Ezek absztrakt algebrai
formalizmussal és kategóriaelméleti [Pierce 1991] [Barr & Wells 1999] szemlélettel forma-
lizálják az újraírás folyamatát.

A modellező nyelvek közül a legismertebb és legelterjedtebb a Unified Modeling Lan-
guage (UML) [OMG UML], amely egy grafikus nyelv szoftvertermékek specifikálására,
vizualizálására és dokumentálására. Az UML gyakran túlságosan általános és nehezen
transzformálható forráskóddá, emiatt bizonyos területeken speciális nyelvekre van szükség.
Ennek következtében a szakterület-specifikus nyelvek (Domain-Specific Languages, DSLs
[Czarnecki & Eisenecker 2000]) egyre nagyobb teret hódítanak. A szakterület-specifikus
modellezés egy termékcsaládot a szakterület sajátosságain alapuló nyelv segítségével ír
le. Hatékonysági és kezelhetőségi szempontokat szem előtt tartva a szoftvertermékek el-
készítéséhez legtöbb esetben szakterület-specifikus modelltranszformációkat használ. A
szakterület-specifikus modellezés a fejlesztők számára lehetővé teszi a rendszerek magas
absztrakciós szinten történő definiálását, majd modelltranszformációkkal az alacsonyabb
szintű termékek automatikus generálását.

A legtöbb modell csomópontokból, élekből és szöveges címkékből áll. A modellek által
tartalmazott információ gyakran nem teljes, informális, nem precíz és esetenként inkon-
zisztens is. Ahhoz, hogy teljes és a megfelelő mértékig részletes modellt kapjunk a diag-
ramok mellett további kényszerek szükségesek. Az UML szabvány részét képező Object
Constraint Language (OCL) [OMG OCL] egy formális nyelv, amely segítségével kénysze-
reket és egyéb kifejezéseket fogalmazhatunk meg objektumorientált modelleken. Az OCL
kényszerek egyértelműek, és precízebbé, részletesebbé teszik a modelleket. A modellek-
hez hasonlóan érdemes kényszereket alkalmazni modelltranszformációs szabályok precíz
definiálására is. Annak érdekében, hogy a modelltranszformációk a modellek topológiája
mellett egyéb feltételeket is megkövetelhessenek, illetve teljesíthessenek, kényszereket kell
megfogalmazni a modellelemek attribútumaira. A pusztán topológiai transzformációval
nem megoldható feladatokra a kényszerellenőrzést kell alkalmazni.

A két legígéretesebb modellvezérelt szoftverfejlesztési megközelítés a Model-Integrated
Computing (MIC) [Sprinkle 2004] [Sztipanovits & Karsai 1997] és az Object Management
Group által definiált Modellvezérelt Architektúra (Model-Driven Architecture, MDA)
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[OMG MDA] [OMG MDAGuide]. Mindkét módszer modelleket használ a rendszerfej-
lesztés minden fázisában, amely a modell alapú szoftverfejlesztés minél kifinomultabb
támogatását kívánja meg.

A MIC a rendszerterv elkészítéséhez szakterület-specifikus modellező nyelveket hasz-
nál. A futtatható állományok elkészítése, a teljesítményanalízis és a rendszerműködés szi-
mulálása a szakterület-specifikus modellek alapján történik. A rendszerterv elkészítése
során felhasznált szakterület-specifikus modellek növelik a termelékenységet, egyszerűbbé
teszik a rendszer karbantartását, továbbá támogatják és lerövidítik a fejlesztés idejét.

Az MDA egy keretrendszert kínál, amely lehetővé teszi a platformfüggetlen és a plat-
formfüggő modellek elkülönítését. A platformfüggetlen modellek többnyire UML és egyéb
szoftver modellek, amelyek elegendő információt tartalmaznak, hogy a platformfüggő
szoftvertermékek automatikusan elkészíthetők legyenek modellfeldolgozás segítségével.

A modelltranszformáció a modell alapú fejlesztés számos területén feltűnik: (i) Abszt-
rakt szoftvermodellek implementációvá transzformálása, ez a klasszikus platformfügget-
len/platformfüggő leképzés [Agrawal et al. 2003] [Clark et al. 2001]. (ii) Aspektusszövés,
aspektus modellek/forráskód integrálása [Assmann & Andreas 1999] [Gray et al. 2003].
(iii) Tervezési minták alkalmazása [Karsai 2001]. (iv) Analizálás és verifikálás: analizáló
algoritmusok mint transzformációk futtathatók a rendszermodelleken [Assmann 1996].
Továbbá az UML alapú fejlesztések ugyancsak kihangsúlyozzák a metamodellezés és a
modelltranszformációk szükségességét [Akehurst 2000] [Clark et al. 2002].

Mindebből látható, hogy a modelltranszformáció alapvető szerepet játszik a modell
alapú fejlesztésben, és egyre nagyobb szükség van modelltranszformációs eszközökre. Ezen
eszközök célja, hogy rugalmassá és kifejezővé tegyék a transzformációkat, ezért célszerű
őket vizuálisan definiálni. Emellett annak érdekében, hogy a transzformáció eredménye
szintaktikailag és szemantikailag is megfeleljen az elvárásoknak fontos, hogy a modell-
transzformációk validáltak legyenek.

Induljunk ki egy modelltranszformációs esettanulmányból, amely osztálydiagramból
generál adatbázismodellt, a generált modell tartalmazza a táblákat, azok oszlopait, meg-
jelöli a megfelelő oszlopokat mint elsődleges kulcsokat illetve idegen kulcsokat. A transzfor-
mációval szemben elvárásokat szeretnénk támasztani. Azt akarjuk, hogy a transzformáció
garantálja, hogy ha sikeresen lefut, akkor:

– Minden nem absztrakt osztályhoz generálódik egy tábla. A táblában van pontosan
egy elsődleges kulcs és egy vagy több oszlop az osztály minden attribútumához.
Továbbá van egy vagy több oszlop az osztály asszociációinak megfelelően, amelyet
a következő pont ír le.

– Egy asszociációhoz annak multiplicitása alapján generálódik, illetve nem generálódik
külön tábla:

• A több-több (N:N) kapcsolatoknak külön táblába transzformálódnak. Az érin-
tett osztályok elsődleges kulcsai szerepelnek az asszociációs táblában, ott idegen
kulcsokká válnak. Az idegen kulcsok nem vehetik fel a NULL értéket, mivel egy
kapcsolat esetén mindkét félnek ismertnek kell lennie.

• Az egy-több (1:N) asszociációk egy vagy több idegen kulcsot használva a „több”
oldali osztályhoz generált táblába kerülnek be.

• Az egy-egy (1:1) kapcsolatok tetszőlegesen az egyik érintett osztályhoz generált
táblában jelennek meg.
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– A táblákban szerepel minden az adott osztályhoz tartozó ősosztály attribútuma is.

– Az asszociációs osztályok a kapcsolat multiplicitása alapján dolgozódnak fel. Az
asszociációs osztály attribútumai ennek megfelelően találhatók meg a táblákban.

Ezen követelmények együttesen garantálják, hogy a generált adatbázismodell harma-
dik normálformában van [Blaha 1997].

A bejárás alapú modellfeldolgozók esetén a validálás teszteléssel érhető el. Különböző
jól bevált és széleskörben alkalmazott módszerek léteznek a rendszerek implementációinak
tesztelésére (például modul tesztelés, mutációs tesztelés, fehér/fekete doboz tesztelés). Ez-
zel szemben a modelltranszformációs környezetek több támogatást nyújtanak, amelyhez
nem elegendő, ha a bemeneti modell egy érvényes példánya a bemeneti metamodellnek, és
a transzformációt végrehajtó transzformációs motor validált. A transzformációs specifiká-
ciót is validálni kell. Számos transzformációs eszköz létezik (többségük kutatási prototípus,
amelyek ipari méretű modelltranszformációkon még nem bizonyítottak), de közülük ele-
nyésző számú támogat valamilyen validációs lehetőséget. Ezek a megoldások nem teljesek,
és a transzformáció futását megelőzően próbálják elvégezni a validálást. Ezzel szemben,
amire a bemutatott példánál és az esetek nagy részében szükség van, az, hogy a generált
kimenet az elvárásoknak megfelelő, tehát érvényes legyen. Számos modelltranszformációs
környezet interfészeket kínál, amelyeken keresztül objektumorientált nyelven programoz-
hatók a transzformációk. Az így előállított transzformációkat tesztelni kell : a generált ki-
menetnek nem csak szintaktikailag, de szemantikailag is meg kell felelnie az elvárásoknak.
A tesztelés egyrészt, időt és energiát igényel, másrészt nem biztosítja, hogy a modellfel-
dolgozó megfelelő kimenetet generál minden érvényes bemenet esetén. Ez azért van, mert
a tesztelés nem tudja lefedni az összes lehetséges esetet. A fenti példához visszatérve, a
modelltranszformációnak garantálnia kell, hogy az előállított adatbázismodellben minden
táblának van elsődleges kulcsa, minden osztály attribútum szerepel a táblákban, min-
den több-több kapcsolatnak van külön táblája, az idegen kulcsok nem vesznek fel NULL
értéket.

A modelltranszformációk validálása a futásidő előtt általánosságban elvégezhetetlen,
mivel algoritmikusan nehéz feladat. Ezért szükség van a validálást futásidőben elvégző
modelltranszformációs megközelítésre.

Továbbá a modelltranszformációnak gyakran egy előre meghatározott algoritmust kell
követnie, amely megkívánja a transzformációs szabályok szigorúan meghatározott sorrend-
ben történő futtatását. A transzformáció definiálásakor támogatni kell a transzformációs
vezérlést, a paraméterátadást az egymást követő transzformációs szabályok között és a
feltételes elágazást.

Kutatásom célja ennek megfelelően egy modelltranszformációs megközelítés kidolgozása
és implementálása volt, mely támogatja a transzformációk magas szintű tervezését, futá-
sidejű validálását, valamint a validálás által megkövetelt kényszerek hatékony kezelését.
Mindezek alapján a következő célokat tűztem ki:

1 Vizuális modelltranszformációk futásidejű validálása.

2 Új, hatékony kényszerellenőrzési módszer kidolgozása.

3 Vezérléstámogató vizuális nyelv kialakítása, amely támogatja a transzformációs sza-
bályok egymás utáni végrehajtását, a kényszeralapú elágazást, a hierarchikus transz-
formációs szabályokat, a párhuzamos szabályfuttatást, az iterációt és a rekurziót.
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4 Létrehozni egy módszert, amely támogatja a modelltranszformációk viselkedésének
megállapítását, ezen belül a transzformáció terminálásának eldöntését.

5 Konzisztens kényszerkezelési módszer kialakítása, amely támogatja az újraírási sza-
bályok és a kényszerek újrafelhasználását.

6 Algoritmusok kidolgozása, amelyek a kényszereket normál alakra hozzák, ezáltal kiér-
tékelésük és a transzformáció futása felgyorsul.

2. Módszertani összefoglalás
A fenti követelmények határozták meg a kutatásom irányát és az egyes megoldandó rész-
feladatokat. A kutatás kiindulópontját a már létező modelltranszformációs eszközök, azok
működése, a transzformációs szabályokat és a vezérlést definiáló, valamint a kényszerke-
zelést megoldó mechanizmusuk jelentették. A BME Automatizálási és Alkalmazott Infor-
matikai Tanszékén kifejlesztettük a Visual Modeling and Transformation System (VMTS)
[VMTS] nevű metamodellező és modelltranszformációs keretrendszert. A fejlesztéshez fel-
használtuk a formális nyelvek biztosította matematikai hátteret, a gráf újraírás és a me-
tamodell alapú modelltranszformációval kapcsolatos kutatás eredményeit, továbbá figye-
lembe vettük a már létező transzformációs rendszerekkel kapcsolatos tapasztalatokat és
az irodalomkutatásból származó információkat.

A kutatási megközelítés egészére érvényes, hogy az elvárt eredmények mindegyike a
gyakorlatban is használható megoldást, eredményt célzott meg. A kutatás elméleti ered-
ményei a VMTS-ben, annak az adott feladathoz kapcsolódó moduljaiban kerültek meg-
valósításra. Tehát a VMTS adott komponensei a kutatás gyakorlati eredményének tekint-
hetők.

Az elméleti eredményekkel foglalkozó kutatás módszereit minden esetben az aktuáli-
san kitűzött feladathoz tartozó módszerek, a már létező részmegoldások, illetve a létező
megoldások hiányosságai határozták meg. Többször szükség volt olyan, a modelltransz-
formációhoz szorosan nem tartozó területek megismerésére és alkalmazására, amelytől a
modelltranszformáció bizonyos területein minőségbeli, használhatóságbeli valamint haté-
konyságbeli javulást reméltem. Ezek közül az aspektusorientált módszerek [Filman et al.
2005] alkalmazása a kényszerek kezelésére rendkívül hatékonynak bizonyult, amelyet a
második tézis részletez.

3. Új tudományos eredmények
A szoftverfejlesztési feladatokat emberek specifikálják. Ezeket a feladatleírásokat a rend-
szertervezőnek meg kell érteni, és egy adott formalizmusban megfogalmazni. Egy ilyen
formalizmus a modelltranszformációs szabályokhoz rendelt Object Constraint Language
(OCL) nyelvű kényszerek. A futást megelőző (offline) validáció általánosságban elvégez-
hetetlen, ezért a validálás a transzformációval együtt történik adott bemenetre. A for-
malizmus kifejezéseit megpróbáljuk magasszintűvé tenni, az intuitivitás és a kényelem
érdekében, hiszen egy tervezőnek meg kell érteni, kézben kell tartani mind a problémát,
mind a megfogalmazását. Az első tézisben bemutatom a vizuális modelltranszformációk
futásidejű validálását. Továbbá optimalizált algoritmusokat adok a validálás által megkö-
vetelt kényszerellenőrzés hatékony támogatására.
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A validálás egy újabb vonatkozást - a modelltranszformációs szabályokhoz rendelt
kényszereket - vezetett be, amely gyakran átszövi az egyes szabályokat. Ezek szétválasz-
tását és az újrahasználhatóságot elősegítendő, aspektusorientált módszereket alkalmazunk
a kényszerek kezelésére. Hatékony, aspektusorientáltságot alapul vevő kényszerkezelési
módszereket dolgoztam ki, amelyek a második tézisben szerepelnek. Továbbá algoritmu-
sokat kínálok a kényszerek modelltranszformációs szabályokhoz történő szövésére, vala-
mint a kényszerek által tartalmazott navigációs lépések eltávolítására, amely eredménye
a hatékonyabb transzformációs futás.

A kényszerek a transzformáció vezérlésében is helyet kapnak. Egy szakterület-
specifikus vizuális nyelvet fejlesztettem ki az összetett transzformációk definiálásának tá-
mogatására. Az itt felmerülő validációs kérdés a kényszerek helyessége a vezérlés mentén,
valamint a transzformáció terminálása, amely általában eldönthetetlen, de bizonyos gya-
korlati esetekben lehetséges a terminálás bizonyítása. A terminálás vizsgálata mellett a
kidolgozott módszer egyéb transzformációs tulajdonságok meghatározását is támogatja.

Az eredményeket, amelyek lehetővé teszik vizuális modelltranszformációk futásidejű
validálását, a kényszerek aspektusorientált kezelését, a magasszintű transzformációs ve-
zérlés specifikálását, valamint a transzformációk viselkedésének vizsgálatát három tézisbe
soroltam.

I. Tézis
Validált modelltranszformáció hatékony kényszerellenőrzéssel

Bebizonyítottam az általános validálás, általános megőrzés és általános garantálás tu-
lajdonságokat, melyek a modelltranszformáció futásidejű validálásának alapját képezik.
Továbbá a következő algoritmusokat dolgoztam ki: (i) Rule Constraint Validator (RCV)
- egy naiv kényszervalidáló algoritmus, (ii) Invariant Analysis - a transzformációs sza-
bályok futtatásától független, közvetlenül a transzformációs szabályok megszerkesztése,
módosítása után használható algoritmus, amely a metamodell és a transzformációs sza-
bály kényszereinek összehasonlításával a kényszerek közti ellentmondásokat keresi. (iii)
Persistent Analysis - a kényszerek ellenőrzését már mintaillesztés közben elvégző algorit-
mus, valamint (iv) Optimalized Rule Constraint Validator (ORCV) - az RCV algoritmus
kiegészítése a Persistent Analysis algoritmussal.

Az ORCV algoritmus a kényszerek ellenőrzését modelltranszformáció során végzi,
amelyhez figyelembe veszi mind a metamodell, mind pedig a transzformációs szabályok
kényszereit.
Az I. tézis a disszertáció 4. fejezetében található. Az I. tézishez kapcsolódó publikációk:
[7][8][15][16][21][22][24][25][30][34][37][43].

3.1. Definíció. Az előfeltétel egy logikai kifejezés, amelynek igaznak kell lennie abban a
pillanatban, amikor a transzformációs szabály megkezdi futását. Hasonlóan, az utófeltétel
egy logikai kifejezés, amelynek igaznak kell lennie abban a pillanatban, amikor a transzfor-
mációs szabály befejezte futását. Ha a transzformációs szabály egy előfeltétele nem igaz,
akkor a transzformációs szabály sikertelen anélkül, hogy megkezdené futását. Ha a transz-
formációs szabály egy utófeltétele hamis a transzformációs szabály lefutása után, akkor a
transzformációs szabály sikertelen lesz.

Ennek következménye, hogy egy OCL kifejezés a transzformációs szabály bal oldalán
egy előfeltétele a transzformációs szabálynak, és egy OCL kifejezés a transzformációs
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P tulajdonság értéke P tulajdonság értéke
az S szabály előtt az S szabály után

Validáció igaz igaz
hamis az S szabály sikertelen

Megőrzés igaz igaz
hamis hamis

Garantálás igaz igaz
hamis igaz

1. táblázat. A validáció, megőrzés és garantálás tulajdonságok igazságtáblája

szabály jobb oldalán egy utófeltétele a transzformációs szabálynak. Egy transzformációs
szabály akkor és csak akkor kezdheti meg futását, ha a bal oldalán szereplő összes feltétel
igaz. Ha egy transzformációs szabály sikeresen befejezte futását, akkor a jobb oldalon
szereplő összes feltételnek igaznak kell lennie.

3.2. Definíció. – Egy S transzformációs szabály validálja a P tulajdonságot, ha a
következő feltételek mindig fennállnak: ha a P tulajdonság igaz az S szabály előtt,
akkor igaz marad az S szabály végrehajtása után is, ha a P tulajdonság hamis, akkor
az S szabály sikertelen.

– Egy S transzformációs szabály megőrzi a P tulajdonságot, ha a következő feltéte-
lek mindig fennállnak: ha a P tulajdonság hamis volt az S szabály előtt, akkor a
P tulajdonság hamis marad az S szabály végrehajtása után. Valamint, ha a P tu-
lajdonság igaz volt volt az S szabály előtt, akkor a P tulajdonság igaz marad az S
szabály végrehajtása után.

– Egy S transzformációs szabály garantálja a P tulajdonságot, ha a következő feltéte-
lek mindig fennállnak: ha a P tulajdonság igaz volt az S szabály előtt, akkor a P
tulajdonság igaz marad az S szabály végrehajtása után, ha a P tulajdonság hamis
volt az S szabály előtt, akkor az S szabály megváltoztatja a P tulajdonság értékét
igazra.

A definícióban szereplő tulajdonságok igazságtáblábját az 1. táblázat foglalja össze.

3.3. Definíció. Az x@pre (megelőző érték) jelenti az x értékét közvetlenül a szabály vég-
rehajtása előtt, még akkor is, ha az x értéke a szabály végrehajtása során nem változik
meg. A megelőző értéket a transzformációs szabály jobb oldali részgráfjában használjuk.
Hasonlóan, az x@preS jelenti az x értékét közvetlenül az S szabály végrehajtása előtt.

Az x@pre jelölést használjuk, ha az x-nek az aktuális szabályt megelőző értékére hi-
vatkozunk. De transzformációs szabályok véges számú sorozata esetén az x@preS jelölést
használjuk, ha az x-nek az S szabályt megelőző értékére hivatkozunk.

A transzformációs szabályokhoz OCL kényszerek formájában rendelt elő- és utófel-
tételek alacsonyszintű konstrukciókat, ezzel szemben a validálás, megőrzés és garantálás
tulajdonságok magasszintű konstrukciókat képeznek.

3.4. Definíció. Egy modelltranszformáció validált, ha kielégít egy magasszintű kényszer-
halmazt.
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I.1. Altézis

Magasszintű konstrukciókat adtam a kényszerek emberi gondolkodáshoz közelebb álló in-
tuitív megadására. A 3.2 definíciót felhasználva bebizonyítottam az általános validálást,
megőrzést és garantálást:

– Egy S szabály validálja a P tulajdonságot egy M bemeneti modellre, ha a P tulaj-
donság szerepel az S szabály elő- és utófeltételei között, és az S szabály sikeresen
lefut az M modellre.

Ha egy S szabály validálja a P tulajdonságot egy M bemeneti modellre anélkül,
hogy az S szabály tartalmazna feltételeket a P tulajdonságra vonatkozóan, akkor a P
tulajdonságot szerepeltethetjük az SLHS és SRHS-ben anélkül, hogy ez megváltoztatná
az S szabály eredményét az M modellre.

Szabályok egy véges számú sorozata S0, S1 . . .Sn−1 validálja a P tulajdonságot egy
M bemeneti modellre, ha a P tulajdonság szerepel az S0 szabály előfeltételei és az
Sn−1 szabály utófeltételei között, valamint az S0, S1 . . .Sn−1 szabályok véges számú
sorozata sikeresen lefut az M modellre.

Ha szabályok egy véges számú sorozata S0, S1 . . .Sn−1 validálja a P tulajdonságot
egy M bemeneti modellre anélkül, hogy az SLHS

0 és az SRHS
n−1 tartalmazna feltételeket

a P tulajdonságra vonatkozóan, akkor a P tulajdonságot szerepeltethetjük az SLHS
0

és a SRHS
n−1 -ben anélkül, hogy ez megváltoztatná az S0, S1 . . .Sn−1 szabályok véges

számú sorozatának eredményét az M modellre.

(Ahol SLHS az S szabály bal oldali az SRHS pedig az S szabály jobb oldali részgráfját
jelöli, továbbá az S0 és az Sn−1 rendre az S0, S1 . . .Sn−1 véges számú sorozat első
valamint utolsó szabályát képviseli.)

– Egy S szabály megőrzi a P tulajdonságot egy M bemeneti modellre, ha a (NOT P
or P@pre) and (P or NOTP@pre) kifejezés, mint egy OCL kifejezés szerepel az S
szabály utófeltételei között és az S szabály sikeresen lefut az M modellre.

Ha egy S szabály megőrzi a P tulajdonságot egy M bemeneti modellre anélkül, hogy
az S szabály tartalmazna utófeltételt a P tulajdonságra vonatkozóan, akkor a (NOT
P or P@pre) and (P or NOT P@pre) kifejezést, mint OCL kifejezést szerepelte-
thetjük az SRHS-ben anélkül, hogy ez megváltoztatná az S szabály eredményét az M
modellre.

Szabályok egy véges számú sorozata S0, S1 . . .Sn−1 megőrzi a P tulajdonságot egy
M bemeneti modellre, ha a (NOT P or P@preS0) and (P or NOT P@preS0)
kifejezés, mint egy OCL kifejezés szerepel az Sn−1 szabály utófeltételei között és az
S0, S1 . . .Sn−1 szabályok véges számú sorozata sikeresen lefut az M modellre.

Ha szabályok egy véges számú sorozata S0, S1 . . .Sn−1 megőrzi a P tulajdonságot
egy M bemeneti modellre anélkül, hogy az Sn−1 tartalmazna utófeltételt a P tulaj-
donságra vonatkozóan, akkor a (NOT P or P@preS0) and (P or NOT P@preS0)
kifejezést, mint OCL kifejezést szerepeltethetjük az SRHS

n−1 -ben és az S0, S1 . . .Sn−1

szabályok véges számú sorozata továbbra is megőrzi a P tulajdonságot az M modellre.

– Egy S szabály garantálja a P tulajdonságot egy M bemeneti modellre, ha a P tulaj-
donság szerepel az S szabály utófeltételei között, és az S szabály sikeresen lefut az
M modellre.
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Ha egy S szabály garantálja a P tulajdonságot egy M bemeneti modellre anélkül,
hogy az S szabály tartalmazna utófeltételt a P tulajdonságra vonatkozóan, akkor a
P tulajdonságot szerepeltethetjük az SRHS-ben és az S szabály ekkor is garantálja a
P tulajdonságot az M modellre.

Szabályok egy véges számú sorozata S0, S1 . . .Sn−1 garantálja a P tulajdonságot egy
M bemeneti modellre, ha a P tulajdonság szerepel az Si szabály előfeltételei között
(ahol 1 ≤ i ≤ n), és az Si, Si+1 . . .Sn−1 szabályok megőrzik a P tulajdonságot, vagy
a P tulajdonság szerepel az Si utófeltételei között (ahol 1 ≤ i ≤ n) és az Si+1, Si+2

. . .Sn−1 szabályok megőrzik a P tulajdonságot, továbbá az S0, S1 . . .Sn−1 szabályok
véges számú sorozata sikeresen lefut az M modellre.

Ha szabályok egy véges számú sorozata S0, S1 . . .Sn−1 garantálja a P tulajdonságot
egy M bemeneti modellre anélkül, hogy az Sn−1 tartalmazna utófeltételt a P tulaj-
donságra vonatkozóan, akkor a P tulajdonságot szerepeltethetjük az SRHS

n−1 -ben és az
S0, S1 . . .Sn−1 szabályok véges számú sorozata ekkor is garantálja a P tulajdonságot
az M modellre.

Továbbá megmutattam, hogy az általános validálás, megőrzés és garantálás képezi a validált
modelltranszformáció alapját: Legyenek egy T transzformáció S0, S1 . . .Sn−1 szabályai elő-
és utófeltételek segítségével definiáltak. Bebizonyítottam, ha a T transzformáció sikeresen
lefut az M bemeneti modellre, akkor az M ′ generált modell kielégíti az elő- és utófeltételek
által megfogalmazott magasszintű kényszerhalmazt.

Az állítás következménye, hogy a fejlesztő feladata a megfelelő transzformációk el-
készítése, valamint azok magasszintű konstrukciókkal történő pontosítása. Ezután ha egy
transzformáció sikeresen lefut már nincs szükség a generált kimenet további vizsgálatára,
mivel a validált transzformáció mindig teljesíti a transzformációs szabályokhoz elő- és
utófeltételek formájában rendelt magsszintű kényszereket.

Miután megvizsgáltam és beláttam a validált modelltranszformációt, kidolgoztam egy,
a modelltranszformációk során alkalmazható kényszervalidáló algoritmust. Az algoritmus
két jól elkülönített szakaszban ellenőrzi a kényszereket: (i) a mintaillesztés elvégzése után
ellenőrzi az illesztett részmodelleket a transzformációs szabályban szereplő előfeltételek
alapján (3.1 definíció), és (ii) közvetlenül a transzformáció után ellenőrzi a kimenetet a
transzformációs szabályban szereplő utófeltételeket felhasználva (3.1 definíció).

A Rule Constraint Validator (RCV) algoritmus. Az 1. ábrán látható az RCV
algoritmus felhasználása a modelltranszformációs szabályokban szereplő kényszerek el-
lenőrzésére. Az algoritmus nem a transzformáció során értelmezi a kényszereket, hanem
azokat előre egy OCL fordító segítségével forráskóddá, majd bináris fájllá konvertálja,
amely a transzformáció során támogatja a kényszerek validálását [20] [28].

Beláttam, hogy a kényszerek ellenőrzésére használt RCV algoritmus számítási komp-
lexitása:

– O(s) + O(lg vm) - transzformációs szabályonként egy alkalommal, és

– O(lg v) - minden transzformációs szabály végrehajtásakor,
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1. ábra. Kényszerellenőrzés modelltranszformáció során

ahol s az OCL kényszerek által tartalmazott szimbólumok száma, vm a metamodellben
szereplő csomópontok száma és v a bemeneti modellben szereplő csomópontok száma.

Az RCV algoritmus a transzformációs szabályok által tartalmazott kényszerek el-
lenőrzését a mintaillesztés után végzi el, de a metamodell alapú újraírási szabályok le-
hetővé teszik bizonyos kényszerek ellenőrzését még az újraírási folyamat futtatása előtt,
illetve a mintaillesztés során. Az Invariant Analysis (IA) algoritmus a szabályok fut-
tatásától független, közvetlenül a transzformációs szabályok megszerkesztése, módosítása
után használható. Csak a szabály módosulásakor fut le, még a transzformáció előtt, ezál-
tal nem növeli a transzformáció komplexitását. Az RCV algoritmus optimalizálására egy
önállóan is használható algoritmust dolgoztam ki, a Persistent Analysis (PA) algoritmust,
amely a mintaillesztés során alkalmazható. Az elkészített algoritmusok jelentősen gyorsít-
ják a modelltranszformációt, mivel a metamodellben és a transzformációs szabályokban
szereplő kényszerek közti ellentmondást a lehető legkorábbi fázisban felderítik.

Az Invariant Analysis (IA) algoritmus. Az IA algoritmus összehasonlítja a meta-
modellben és a transzformációs szabályokban definiált kényszereket és eldönti, hogy a
transzformációs szabályok kényszerei közül melyek teljesülnek mindenképpen, az egyes
tulajdonságok értékeitől függetlenül, és melyek biztosan nem. Az IA algoritmus alkalmaz-
ható elő- és utófeltételek vizsgálatára is.

A modelltranszformáció során a transzformációs szabályokat megszerkesztésük után
többnyire csak néhányszor módosítjuk, és tetszőlegesen sokszor, általában a módosítások
számához viszonyítva nagyságrendekkel többször alkalmazzuk. Mivel az IA algoritmus
a szabályok alkalmazásától független, ezért egy transzformációs szabály esetén csak né-
hányszor fut le a szabály elkészítése, illetve módosítása után, ezáltal az IA algoritmus
komplexitása nem növeli a szabályok futásának idejét.

I.2. Altézis

Beláttam, hogy az IA algoritmus számítási komplexitása O(
vr∑

i=1

lg vm +(cri ∗cmi)), ahol vr

jelöli a transzformációs szabályban szereplő csomópontok számát, cri az i. csomópont által
tartalmazott kényszerek számát és cmi a vele megegyező típusú metamodellbeli csomópont
által tartalmazott kényszerek számát.
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Továbbá bebizonyítottam, hogy ha az IA algoritmust használjuk, és az algoritmus el-
lentmondást talál a metamodellben és a transzformációs szabályokban szereplő kényszerek
között, akkor megakadályozza a szabály futtatását, mivel az mindenképpen sikertelen len-
ne, és ezáltal a megtakarított számítási idő SCIA ≥ nk −CIA. A fenti összefüggésekben
SCIA jelöli a megtakarított számítási időt, CIA az IA algoritmus költségét, és nk pedig a
mintaillesztés számítási igényét. Ezen kívül n a bemeneti modell csomópontjainak a száma
k pedig az illesztett részmodell csomópontjainak a száma. A megállapított megtakarított
idő a szabály első futtatására igaz, mivel feltételezzük, hogy figyelmeztetés után a szabály
javítása megtörténik. Ha az ellentmodást okozó kényszer nem módosul, akkor a szabály
nem válik futtathatóvá, ezáltal minden futtatási próbálkozáskor a megtakarított számítási
idő nk.

A Persistent Analysis (PA) algoritmus. A PA algoritmus a mintaillesztés során fo-
lyamatosan ellenőrzi azon kényszereket, amelyek ellenőrzéséhez már a mintaillesztés során
elegendő információ áll rendelkezésre. A PA algoritmus a mintaillesztéssel párhuzamosan
fut, ezért csak a transzformációs szabályok előfeltételeit ellenőrzi.

A PA algoritmus által ellenőrzött kényszereket már nem kell újra megvizsgálni a min-
taillesztés után, ezért a PA algoritmus komplexitása nem növeli a szabályok futásának
idejét. Továbbá a mintaillesztés folyamán a csomópontok, amelyeken a kényszereket el-
lenőrizni kell, rendelkezésre állnak: nem kell őket külön lekérdezni, ezért az algoritmus
csökkenti a szabályok futásának teljes idejét.

I.3. Altézis

Megmutattam, hogy a PA algoritmus számítási komplexitása O(k), ahol k az illesztett
modell csomópontjainak a száma. Emellett bebizonyítottam, hogy a PA algoritmus nem
növeli a transzformáció teljes idejét, és a használatából eredő megtakarított számítási idő
nk−r, ha a PA algoritmus talál egy nem teljesülő kényszert amíg ellenőrzi az újraírási
szabály kényszereit az r. illesztett csomóponton.

Az Optimalizált RCV (ORCV). A fentiekben bemutatott eredményekből dolgoztam ki
az ORCV algoritmust, amelynek az RCV algoritmus az alapja, és a hatékonyság növelése
céljából a PA algoritmussal egészítettem ki. Az ORCV algoritmus már a mintaillesztés
során felderíti, ha a transzformációs szabályokban megadott kényszerek nem teljesülnek,
ezáltal megtakarítja a mintaillesztés befejezésének idejét, és az újraírás azon részét, amely
a kezdetétől telne el az első ellentmondás felfedezéséig.

I.4. Altézis

Bebizonyítottam, hogy az ORCV algoritmus költsége soha sem haladja meg az RCV algo-
ritmus költségét:

– CORCV = CRCV , ha a PA algoritmus egyetlen kényszert sem tud ellenőrizni a min-
taillesztés során.

– Az ORCV algoritmus költsége legalább p∗ lg v-vel kisebb, mint az RCV algoritmus
költsége, ha a PA algoritmus p darab kényszer tud ellenőrizni a mintaillesztés során,
és minden ellenőrzött kényszer kielégíti a feltételeket. Ebben az esetben a megta-
karított költség: SCORCV ≥ p∗ lg v.
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– Az ORCV algoritmus költsége legalább nk−r-rel kisebb, mint az RCV algoritmus
költsége, ha a PA algoritmus talál egy nem teljesülő kényszert, amíg ellenőrzi az
újraírási szabály kényszereit az r. illesztett csomóponton. Ebben az esetben a megta-
karított költség: SCORCV ≥ nk−r.

A fenti eredmények segítségével alakítottam ki a futásidejű validált modelltranszformációt,
valamint lehetővé tettem, hogy a kényszerellenőrzés már a modelltranszformáció futása
során megtörténjen.

II. Tézis
Aspektusorientált kényszerkezelés

A modelltranszformációk validálása a transzformációs szabályokhoz rendelt kényszereken
alapszik. A módszer gyakori következménye, hogy egy-egy kényszer többször is megjelenik
egy transzformációban, és a kényszerek átszövik a transzformációs szabályokat. Kidolgoz-
tam egy aspektusorientált kényszerkezelési megközelítést, amely konzisztens kényszerfel-
dolgozást kínál, valamint a transzformációs szabályokat és magukat a kényszereket is újra-
felhasználhatóvá teszi. Egy új aspektust vezettem be, a kényszeraspektust, amely kifeje-
zetten vizuális modelltranszformációs környezetbe illeszkedik és hatékonyabb kényszerke-
zelési és feldolgozási módszert kínál. Bebizonyítottam, hogy a kényszerek eltávolítása majd
visszaszövése következtében a modelltranszformációk eredménye nem változik. Emellett
normalizáló algoritmusokat fejlesztettem ki, amelyek a navigációs lépések eltávolításával
gyorsítják a kényszerek kiértékelését és ezáltal a teljes modelltranszformációt.
A II. tézis a disszertáció 5. fejezetében található. A II. tézishez kapcsolódó publikációk:
[9][10][15][22][28][29][30][31][32][35][37][38][41][45][51][52].

Aspektusorientált kényszerek. Kidolgoztam a metamodell alapú modelltranszformá-
ciókat támogató aspektusorientált kényszerkezelést. A módszert használva elkerülhető,
hogy a modelltranszformációs szabályokban átszövő kényszerek jelenjenek meg. Lehetővé
vált, hogy a kényszereket a transzformációs szabályoktól függetlenül definiáljuk, majd
később a megfelelő helyre kényszerszövéssel eljuttassuk, és ezáltal a transzformáció során
érvényre jussanak. A módszer egyszerű és konzisztens kényszerkezelést eredményez.

Kidolgoztam a transzformációs szabályok csomópontjainak típusinformációjára épülő
típus alapú kényszer szövést, valamint a szövőkényszer által támogatott tulajdonság alapú
szövést. Ezekkel a módszerekkel egy-egy kényszert egyetlen művelettel több, a feltételeket
kielégítő, transzformációs szabály csomóponthoz szőhetünk.

Kényszeraspektus. Egy kényszeraspektus, nem csupán szöveges formában tartalmazza
a kényszerinformációkat: struktúrával rendelkezik, valamint típus, multiplicitás és szövő
kényszerfeltételeket is tartalmaz.

II.1. Altézis

Bebizonyítottam, hogy az OCL kényszerek ekvivalens kényszeraspektusokká konvertálhatók.
Algoritmust dolgoztam ki az átalakítás támogatására (CreateConstraintAspect), és
beláttam, hogy az algoritmus számítási komplexitása O(n), ahol n a feldolgozott kényszer-
ben található navigációs lépések számát jelenti.

13



Lengyel László Vizuális Modelltranszformációk Futásidejű Validálása

A NormalizeConstraint és DecomposeConstraint algoritmusok. Kény-
szerek normalizálásához a NormalizeConstraint és DecomposeConstraint algo-
ritmusokat fejlesztettem ki, amelyek kényszeráthelyezés és kényszerfelbontás segítségével
távolítják el a navigációs lépéseket a kényszerekből.

A kényszerek normalizálásának támogatásához bevezettem az AND/OR klózokat,
amelyek lehetővé teszik az or/xor műveletekkel összekapcsolt kényszerkifejezések fel-
bontását is.

II.2. Altézis

Megmutattam, hogy az AND/OR klózok használatához szükséges többletköltség alulmúlja
az alkalmazásuk nyújtott kényszerellenőrzési sebességnövekedés mértékét.

Feltételeket adtam a normalizáló algoritmusok alkalmazhatóságára és beláttam a hasz-
nálatuk által nyújtotta teljesítménynövekedés mértékét.

Valamint megmutattam, hogy a normalizációs algoritmusok nem csak transzformációs
szabályokra és kényszeraspektusokra alkalmazhatók, hanem minden UML osztálydiagram
alapú modellre is.

II.3. Altézis

Bebizonyítottam, hogy kényszeráthelyezést használva a NormalizeConstraint algorit-
mus által előállított modell a lehető legkevesebb navigációs lépést tartalmazza. Megmutat-
tam, hogy a kényszeráthelyezés nem alkalmazható ha az áthelyezési útvonal tartalmaz 0
multipliciást megengedő élet.

A NormalizeConstraint algoritmus számítási komplexitása O(
c∑

i=1

ni +v3), ahol c

jelöli a transzformációs szabály által tartalmazott kényszerek számát, ni az i. kényszer
által tartalmazott navigációs lépések száma, és v a transzformációs szabály csomópont-
jainak a száma.

II.4. Altézis

Beláttam, hogy a DecomposeConstraint algoritmust használva az eredménymodellben
a navigációs lépések száma minimális.

Továbbá megmutattam, hogy a javasolt kényszeráthelyezés és kényszerfelbontás nem
módosítja a kényszerkiértékelés eredményét.

A GlobalConstraintWeaver és ConstraintAspectWeaver algoritmu-
sok. Kidolgoztam a GlobalConstraintWeaver és ConstraintAspectWeaver
(GCW és CAW) algoritmusokat, amelyek a transzformációs szabályokhoz szövik az aspek-
tusorientált kényszereket és a kényszeraspektusokat. A szövő algoritmusok a transzfor-
máció futása előtt futnak le. Eredményük nem egy újabb transzformáció, hanem egy
transzformációs konfiguráció, amely leírja, a transzformáció és a kényszerek kapcsolatát.
A szövést minden transzformációs konfiguráció esetén egyszer kell elvégezni, eredménye
pedig tetszőleges sokszor végrehajtható.
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2. ábra. Az aspektusorientált kényszerkezelés kényszerreprezentációinak és
algoritmusainak áttekintése

II.5. Altézis

Megmutattam, hogy a GlobalConstraintWeaver algoritmus számítási komplexitása

legfeljebb O(
c∑

i=1

s∑

j=1

(lg vr +nij ∗vh
r +nij)), ahol vr jelöli az aktuális transzformációban sze-

replő szabályok csomópontjainak számát, lg vr egy csomópont adatbázisból történő lekér-
dezésének az ideje, c jelöli az aspektusorientált kényszerek számát, és s a transzformációs
szabályok száma. Továbbá nij a j. transzformációs szabály azon csomópontjainak a száma,
amelyeknek metatípusa megegyezik az i. kényszer kontextus információjával. vh

r jelenti az
izomorf részmodell keresésének költségét (legrosszabb esetben), ahol k részmodell mérete.

Beláttam, hogy a ConstraintAspectWeaver algoritmus számítási ideje legfeljebb

O(
ca∑

i=1

s∑

j=1

(nki
j +

ci∑

p=1

mjp)), ahol ca jelöli a kényszeraspektusok számát, s a transzformációs

szabályok száma, ci az i. kényszeraspektus által tartalmazott kényszerek száma, nki
j a me-

tatípus alapú illesztés költsége (legrosszabb esetben), nj a j. transzformációs szabály által
tartalmazott csomópontok száma, és ki az i. kényszeraspektus által tartalmazott csomó-
pontok száma. mjp jelöli azon csomópontok számát, amelyek metatípusa megegyezik a p.
kényszer kontextus információjával.

Valamint megmutattam, hogy a javasolt kényszerkezelési módszerek az egyszerű transz-
formációs szabályok validálása mellett a teljes transzformációk validálását is támogatják.

II.6. Altézis

Bebizonyítottam, hogy modelltranszformációkban a kényszeraspektusok és az OCL kény-
szerek használata ugyanazt a végeredményt szolgáltatja.

Továbbá beláttam, hogy a kényszeraspektusok használata hatékonyabb kényszerkezelést
és modelltranszformációt eredményez. A kényszeraspektusok struktúrája lehetővé teszi a
metatípus alapú illesztés alkalmazását, amely az OCL kényszerek navigációs útjainak be-
járásával szemben hatékonyabb kényszerszövést biztosít. Emellett megmutattam, hogy egy
normalizált kényszeraspektus által tartalmazott kényszerek kiértékelési komplexitása csak
a legrosszabb esetben éri el az OCL kényszerek kiértékelési idejét.
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A kényszeraspektusok használata a metamodell alapú modelltranszformációkban haté-
konyabb kényszerkezelést és gyorsabb transzformációs futást eredményez.

A 2. ábra egy áttekintést nyújt a bemutatott aspektusorientált kényszerkezelés kény-
szerreprezentációiról és algoritmusairól.

A tézis eredményei lehetővé teszik a metamodell alapú modelltranszformációs rendszerek-
ben az aspektusorientált kényszerkezelést. A megközelítés konzisztens és hatékony kény-
szerkezelést tesz lehetővé, emellett támogatja a transzformációs szabályok és a kényszerek
újrahasználhatóságát.

III. Tézis
Modelltranszformációk vezérlési tulajdonságai

Egy új vizuális vezérlőnyelvet (Visual Control Flow Language, VCFL) dolgoztam ki, amely
támogatja transzformációs szabályok egymás utáni végrehajtását, kényszeralapú elága-
zást, hierarchikus transzformációs szabályokat, párhuzamos szabályfuttatást, iterációt és
rekurziót. Kidolgoztam egy algoritmust a metamodell alapú modelltranszformációs szabá-
lyok összevonásának támogatására. Bebizonyítottam, hogy adott feltételeket figyelembe
véve az összevont transzformációs szabály ekvivalens az eredeti transzformációs szabá-
lyokkal. Megmutattam, hogy a javasolt algoritmusok lehetővé teszik a transzformációk
viselkedésének elemzését. Egy ilyen előre megállapítható tulajdonság például a transzfor-
mációk terminálása. Feltételeket adtam meg és bizonyítottam be VCFL transzformációk
terminálására.
A III. tézis a disszertáció 6. fejezetében található. A III. tézishez kapcsolódó publikációk:
[11][12][14][16][22][30][37][39][41][43][44][46][47][49][50][53].

Egy új, UML tevékenységdiagram alapú, vizuális vezérlőnyelvet fejlesztettem ki, amely a
következő vezérlési konstrukciókat támogatja:

– Transzformációs szabályok sorrendezése. A transzformációs szabályok sorba-
rendezése egy transzformációt eredményez, amely szigorúan definiált sorrendben
tartalmazza a végrehajtandó szabályokat (S0, S1 . . .Sn−1). Ha az i. transzformációs
szabály (Si) bemeneti modellje Mi, a kimeneti modellje pedig Mi+1 (ahol 0 ≤ i ≤
≤ n−1), akkor az i+1 transzformációs szabály (Si+1) bemeneti modellje Mi+1 lesz.
Ez azt jelenti, hogy a transzformáció végrehajtása során minden transzformációs
szabály az őt megelőző szabály eredménymodelljén dolgozik.
A transzformációs szabályok interfésze lehetővé teszi, hogy az i. szabály kimene-
te az őt követő i+1. szabály bemenete legyen, ezáltal biztosítja a szabályok közti
paraméterátadást. Ezt a konstrukciót külső kauzalitásnak (external causality) ne-
veztem. A külső kauzalitás egy kapcsolatot létesít egy transzformációs szabály egy
jobb oldali eleme és a következő transzformációs szabály egy bal oldali eleme között.
A paraméterátadás felgyorsítja az illesztés folyamatát, és csökkenti a teljes transz-
formáció komplexitását, mivel a transzformációs szabályok részillesztéseket tudnak
egymásnak továbbadni.

– Kényszeralapú elágazás. A transzformációs vezérlésben döntési objektumok tá-
mogatják a feltételes elágazást. A döntési objektumokhoz OCL kényszerek rendel-
hetők, amelyek a feldolgozás alatt álló modell aktuális állapota és a legutolsó transz-
formációs szabály sikere alapján kijelölik a megfelelő transzformációs útvonalat.
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Minden transzformációs ághoz szigorúan egy kényszer tartozik. A különböző ágak-
hoz tartozó kényszereknek nem lehet közös része. Ez a megkötés determinisztikus
vezérlést biztosít.

– Hierarchikus transzformációs szabályok. A VCFL támogatja a hierarchikus
transzformációs szabályok létrehozását. A magas szintű szabályok teljes vezérléseket
tartalmazhatnak, ezáltal transzformációs modulokat alkotnak.

Ha a döntési objektumokhoz rendelt OCL kényszerek nem fedik le teljesen az összes
lehetséges esetet, és nem tudnak vezérlési ágat választani, akkor a vezérlés vissza-
kerül a szülő szabályhoz.

– Iteráció, rekurzió, párhuzamos szabályfuttatás. Az iterációt a döntési objek-
tumok és a hozzájuk rendelt OCL kényszerek támogatják. A rekurziót az iteráció
és a külső kauzalitások együttes használata eredményezi. A szabályok párhuzamos
futtatását a VCFL Fork és Join elemek teszik lehetővé.

Kialakítottam egy olyan vezérlési struktúrát, amely kényelmes hibakezelést biztosít :
ha egy transzformációs szabály végrehajtása sikertelen, és a vezérlés következő eleme egy
döntési objektum, akkor a megelőző szabály sikertelenségét figyelembe véve történik meg
a vezérlési ág kiválasztása. Ellenkező esetben a szülőszabály kapja meg és dolgozza fel a
hibát, ha nincs szülő objektum, akkor a teljes transzformáció hibával terminál.

Algoritmusokat dolgoztam ki, amelyek validálják, hogy a döntési objektumok kény-
szerei között nincs átfedés, valamint a vezérlés nem tartalmaz izolált illetve illegális sza-
bályokat.

Minden VCFL transzformációs szabályhoz rendeltem két kitüntetett attribútumot:
kimerítő (Exhaustive) és többszörös illesztés (MultipleMatch). Egy kimerítő transzformá-
ciós szabály mindaddig fut, amíg talál illeszthető részmodellt a bemeneti modellben. A
részmodelleket egyesével illeszti és egyesével dolgozza fel. A MultipleMatch attribútum
eredményeképpen az illesztés a szabály baloldalának minden, egymást át nem fedő elő-
fordulását megkeresi a bemeneti modellben, az újraírás pedig minden előfordulási helyen
elvégzi a szabály által leírt módosításokat.

A VTSComposing algoritmus. Algoritmusokat fejlesztettem ki metamodell alapú
modelltranszformációs szabályok összevonására, valamint a szabályok saját magukkal tör-
ténő összevonására. Az algoritmusok a szabályok topológiáján túl figyelembe veszik a
csomópontok metatípusát és a szabályok között definiált külső kauzalitásokat is. Ezek az
algoritmusok támogatják a transzformációk, valamint a kimerítő transzformációs szabá-
lyok és a transzformációs ciklusok viselkedésének vizsgálatát.

Három transzformációsszabály-struktúrát különböztettem meg és vizsgáltam meg: fa,
beszúró és törlő struktúrájú szabályokat.

III.1. Altézis

Legyen S egy fa, beszúró vagy törlő struktúrájú transzformációs szabály, amely külső kauza-
litásokat definiál a szabály azon elemei között, amelyek mind a jobb, mind pedig a bal olda-
lon szerepelnek. Valamint legyen Sn az S szabály n alkalommal történő összevonása által
eredményezett transzformációs szabály. Beláttam, hogy az S szabály n alkalommal történő
alkalmazása ekvivalens az Sn transzformációs szabály egy alkalommal történő végrehajtá-
sával.
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Továbbá, legyen az Sj, Sj+1 . . . Sk transzformációs szabályok sikeresen alkalmazhatóak
egy M véges bemeneti modellre, és legyen SC az egyetlen szabály, amely az Sj, Sj+1 . . . Sk

szabályok összevonásával előállítható. Bebizonyítottam, hogy ekkor az SC transzformációs
szabály és az Sj, Sj+1 . . . Sk szabályok megegyező eredményt állítanak elő az M modell
feldolgozásakor.

A transzformációs szabályok összevonása során figyelembe kell venni a szabályokban
szereplő élek multiplicitásait is. Szabályokat dolgoztam ki, amelyek meghatározzák az
összevont transzformációs szabály éleinek multiplicitásait.

Egy kimerítő transzformációs szabálynak tartalmaznia kell legalább egy attribútum mó-
dosítását, illetve legalább egy elem törlését annak érdekében, hogy elkerülje az illesztések
ismételt megtalálását, ami végtelen futást eredményez. Ennek ellenére a terminálás biz-
tosított a következő tulajdonságú transzformációs szabály esetén is.
3.5. Definíció. Az S terminating creation szabály (TC szabály) tartalmaz egy C OCL
kényszert az SLHS-ben, amely fennáll az SLHS-hez illesztett bemeneti modellre. Az S fut-
tatása után a C kényszer hamis lesz. Továbbá ha az S szabály összevonható önmagával,
akkor egyetlen SRHS

i sem tartalmazza SLHS
i -t.

III.2. Altézis

Bebizonyítottam, hogy a kimerítő módon futtatott TC transzformációs szabályok terminál-
nak tetszőleges véges bemeneti modellre.

Beláttam, hogy egy olyan vezérlés amely nem tartalmaz kimerítő transzformációs sza-
bályokat és ciklusokat, mindig terminál. Valamint bebizonyítottam, hogy egy vezérlés ter-
minál, ha minden általa tartalmazott kimerítő transzformációs szabály és transzformációs
ciklus terminál.

Továbbá, feltételeket bizonyítottam be arra, hogy egy T VCFL transzformáció mikor
nem terminálnak a kimerítő transzformációs szabályok és transzformációs ciklusok miatt :

– Ha S ∈ T egy kimerítő transzformációs szabály és SLHS ⊆ SRHS, akkor T nem ter-
minál.

– Ha S∈T egy kimerítő transzformációs szabály, S nem tartalmaz törlő vagy módosító
belső kauzalitásokat, és S nem TC szabály, akkor T nem terminál.

– Ha L ∈ T egy ciklus és SC egy transzformációs szabály, amely az Sh, Sh+1 . . . Sk ∈
∈ L szabályok összevonásával áll elő, SLHS

C ⊆ SRHS
C , valamint a not

SystemLastRuleSucceed OCL kifejezés az egyetlen kilépési feltétel, akkor T
nem terminál.

Kidolgoztam egy algoritmust, amely VCFL transzformációkon ellenőrzi a bemutatott
feltételeket. Megmutattam, hogy az algoritmus nem minden esetben tud dönteni, mivel
bizonyos estekben csupán a transzformáció alapján nem lehet olyan döntést hozni, amely
minden érvényes bemeneti modellre fennállna.

A III. tézisben elért eredmények egy magas szintű modelltranszformációs vezérlési nyel-
vet eredményeznek. Továbbá a modelltranszformációk viselkedésének vizsgálata bizonyos
feltételeket figyelembe véve lehetővé vált.

Az általános validálás, megőrzés, garantálás, az aspektusorientált kényszerkezelés és a
magas szintű vizuális vezérléstámogatás együtt alakít ki egy hatékony, futásidejű, validált
vizuális modelltranszformációt.

18



Lengyel László Vizuális Modelltranszformációk Futásidejű Validálása

3. ábra. VMTS metamodell alapú modelltranszformáció

4. Az új tudományos eredmények alkalmazása
Az új tudományos eredmények a VMTS metamodellező és modelltranszformációs keret-
rendszerben, illetve annak alkalmazásaiban jelennek meg. Az eddigi esettanulmányok le-
hetővé teszik az alkalmazhatóság bemutatását az ipar számára, a rendszer iránti érdeklő-
dések száma egyre több, így az alkalmazások sora az itt felsorolt megoldásokkal még nem
tekinthető végesnek.
Az alkalmazásokkal kapcsolatos publikációk: [7][15][16][19][20][21][22][23][25][30][34][37][40]
[41][42][43][46][52][53].

A Visual Modeling and Transformation System (VMTS) keretrendszeren keresztül meg-
mutattam a következőket:

– A futásidejű validált modelltranszformáció megvalósítható kényszerkezeléssel.

– Az optimalizált kényszerkiértékelés felgyorsítja a teljes modelltranszformációs fo-
lyamatot.

– Az aspektusorientált kényszerkezelés egy fontos alkotóeleme a modelltranszformációs
rendszereknek. Újrahasználhatóvá teszi a transzformációs szabályokat és a kénysze-
reket, valamint támogatja az ellenőrzés intuitív műveletét.

– A kényszeráthelyezés és kényszerfelbontás alapú normalizálás alkalmazható minden
UML osztálydiagram alapú modellre.

– A modelltranszformáció vezérlését támogató vizuális nyelv elkészíthető sztereotipi-
zált UML tevékenységdiagrammal. Egy ilyen vizuális transzformációs nyelv támo-
gatja a transzformációs szabályok egymás utáni alkalmazását, vezérlésbeli elágazást,
hierarchikus transzformációs szabályokat, rekurziót, iterációt és a transzformációs
szabályok párhuzamos végrehajtását.

– A metamodell alapú modelltranszformációs szabályok összevonhatók a tárgyalt algo-
ritmusokkal.

– Bizonyos transzformációs terminálási tulajdonságok validálhatók a bemeneti model-
lektől függetlenül, a transzformáció alapján.

– Megoldottam az 1. fejezetben bemutatott adatbázismodell validált generálását és to-
vábbi műszaki problémákat garantálva a transzformációtól elvárt magasszintű kény-
szerhalmazt.
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4. ábra. A VMTS keretrendszer architektúrája

Keretrendszer

Az eredmények gyakorlati alkalmazhatóságának igazolására kifejlesztettem VMTS követ-
kező komponenseit : (i) AGSI Core (Attributed Graph Architecture Supporting Inheritan-
ce), amely relációs adatbázist használva tárolja a modelleket, valamint azok lekérdezését
és módosítását támogatja, (ii) VMTS Rule Editor, amely transzformációs szabályok defi-
niálását teszi lehetővé, (iii) VMTS Control Flow Designer, amely vezérlések vizuális szer-
kesztését támogatja, valamint (iv) VMTS Aspect-Oriented Constraint Manager, amely
aspektusorientált kényszerek, kényszeraspektusok létrehozását, módosítását és szövését
valósítja meg. A szoftvercsomag egyéb részei Mezei Gergely, Levendovszky Tihamér és
számos hallgató munkájának eredménye.

A VMTS egy n-szintű metamodellező környezet, amely lehetővé teszi modellek szer-
kesztését metamodelljeik alapján, valamit kényszerek definiálását. A modellek irányított,
címkézett gráfok. A VMTS egyszerűsített UML osztálydiagrammal írja le alap metamo-
delljét („vizuális szókincsét”). Továbbá a VMTS egy gráf transzformációs alapokon nyugvó
modelltranszformációs rendszer, amely támogatja a bejárás alapú modellfeldolgozást is.

Alkalmazások

A metamodell alapú, vizuális, validált modelltranszformációt számos gyakorlati esetben
használtuk műszaki problémák megoldására. (i) A módszer többek között lehetővé te-
szi a mobiltelefon platformok modell alapú egységesítését. Azonos bemeneti modellekből
(erőforrásmodell és állapotdiagram) modelltranszformációk segítségével generáltunk alkal-
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mazásokat különböző mobil platformokra [30] [37] [40] [43] [46]. (ii) A szoftverevolúciós
problémák ugyancsak támogatottá váltak. A módszer kényszerek segítségével különbsé-
get tesz az új és módosított modellelemek valamint a már feldolgozott részek között, és
csak a szükséges elemekhez generál forráskódot [34]. (iii) A megközelítés lehetővé teszi a
validált modelltranszformálást, megoldást kínál az 1. fejezetben tárgyalt validált adatbá-
zismodell generáláshoz hasonló feladatokra [7] [37] [41]. (iv) A VMTS Presentation Frame-
work (VPF) egy rugalmas plug-in alapú architektúrát kínál szakterület-specifikus nyelvek
implementására. A fejlesztés felgyorsítására modelltranszformációt alakalmazunk, amely
a grafikus specifikációkból automatikusan elkészíti a szakterület-specifikus nyelv elemei-
hez tartozó osztályokat. (v) Modellfordítókat fejlesztettünk UML és egyéb szakterület-
specifikus nyelvekhez [30] [37] [40] [43]. UML osztálydiagramból generáltunk C# nyelvű
forráskódot [33], valamint UML állapotdiagramból generáltunk forráskódot a Quantum
Framework [Samek 2002] platformra [25].

Annak érdekében, hogy a modelltranszformáció validált legyen, fel kellett használni a
az első tézis eredményeit, amelyek egyrészt az attributumértékek validálását, megőrzését
valamint garantálását biztosítják, másrészt a hatékonyabb kényszerellenőrzéssel felgyor-
sítják a teljes transzformációs folyamatot. A második tézis eredményeivel a kényszerek
aspektusorientált módszereket használva kezelhetők. Az adatbázismodellt előállító mo-
delltranszformáció 9 transzformációs szabályból áll, és 6 különböző kényszert tartalmaz.
Hagyományos módszereket alkalmazva a kényszerek közül kettő teljesen átszőtte a transz-
formációt. Az első kényszer 9 transzformációs szabályban 30-szor jelent meg, a második
kényszer, pedig 6 szabályban 16 alkalommal. A bemutatott megoldások nélkül kezelésük
nehézkes és inkonzisztens lenne. A harmadik tézis eredményeit felhasználva lehetőségünk
van magas szinten definiálni a transzformációinkat, az elágazási feltételeket pedig OCL
kényszerekkel specifikálhatjuk. Továbbá transzformációs tulajdonságokat vizsgálhatunk
meg, például a transzformációk terminálását.

A példák illusztrálják, hogy a VMTS hatékony vizuális modellfordító és modelltransz-
formációs eszköz, amely kényszerellenőrzés segítségévél támogatja a futásidejű validált
modelltranszformációt.
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